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Nieuw schoolplein voor
basisschool Coninxhof
Een langgekoesterde wens van de leerlingen en het team van basisschool Coninxhof in Veltum is in vervulling gegaan. In de zomervakantie is gewerkt aan een nieuw schoolplein en
deze is met ingang van het nieuwe schooljaar officieel in gebruik genomen. Het schoolplein werd samen met de leerlingen feestelijk geopend op de eerste schooldag maandag
24 augustus. De jongste en oudste leerling van de school mochten het lintje doorknippen waarna er kon worden gespeeld. De leerlingen hebben meegedacht in de plannen voor het
nieuwe schoolplein. Ze wilden graag meer en verschillende speelmogelijkheden maar ook meer ruimte om te kunnen zitten en samen met vrienden te kunnen kletsen. Met de wensen
van de leerlingen is een plan gemaakt. Begin augustus is gestart met de werkzaamheden en heeft Kiwanis Venray geholpen tijdens de participatiedag. Door de betrokkenheid van
ouders en een bijdragen van de Oudervereniging, de Lions, de Kiwanis en de Ronde Tafel 160 Venray-Horst is het gelukt om diverse nieuwe toestellen, spellen, nieuw schilderwerk en
zelfs een podium te realiseren op het plein.

Beepower roept gemeente op te participeren
in zonne-energieprojecten
Rob in het Veld, voorzitter van de Venrayse energiecoorperatie Beepower, riep de gemeente tijdens het
Sprekersplein op dinsdag 25 augustus op te participeren in zonne-energieprojecten. Zonder de hulp van de
gemeente komt er volgens hem te veel financiële druk te staan op de burgers die willen investeren en
meedelen in het rendement.
Rob in het Veld van Beepower
noemde de totstandkoming van de
aanbesteding voor grootschalige zonneparken een reactieve procedure.
Het is momenteel voor een lokale
energiecoöperatie lastig aan tafel te
gaan met inwoners van Venray, legde
hij uit. “Participatie is nu een spreekwoordelijke ‘pain in the ass’. Voor bur-

gers is participeren aan een project
een risicovolle investering, waar veel
geld voor nodig is. Het vertrouwen
ontbreekt. Ik wil de gemeente oproepen pro-actief aan de slag te gaan en
te zorgen voor draagvlak bij de inwoners, maar ook een rol aan te nemen
in het participatieplan van zonneenergieprojecten. Het is niet realis-

tisch dat een project alleen door de
investeringen van burgers en bedrijven worden gedragen.”
Volgens In het Veld is het creëren van
draagvlak door het gebrek aan een
participatieplan ook een probleem.
“Het blijft vaak bij mooie woorden.
Hoe eerder de subsidie is gekregen,
hoe hoger die uitvalt. Kom eerst tot

overeenstemming met de burgers
voordat het aan plan aan de tender
wordt getoetst.”
Eric Bakker, directeur van Tommorow
Energy, nodigde de gemeente tijdens
het Sprekersplein uit om financieel
partner te worden van het beoogde
zonnepark in Smakt. “We willen
50 procent van het vermogen uitgeven. Het moet een gezamenlijke
onderneming worden waarin we
samen het risico dragen. Pas als we
samen geld gaan verdienen is het
ook samen te verdelen”, legde hij uit.

Welke rol de gemeente gaat innemen binnen de aanbesteding van
zonne-energieprojecten wordt tijdens
de raadsavond op 10 september verder uitgelicht. “Wat mag, moet, kan
en wil de gemeente? Deze vragen
komen tijdens de raadavond aan de
orde”, legde Hannie van Dinther van
de gemeente uit. “We onderzoeken
ook nog welke rol de gemeente gaat
spelen in het Energielandgoed Wells
Meer in gemeente Bergen dat ruim
400 hectare groot is en 207 miljoen
euro gaat kosten.”
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Vernieuwend werken bij politie Venray/Gennep werpt vruchten af

Contact met burgers verbeterd door zichtbaarheid
op straat
De politiek in Venray maakt zich al enige tijd ernstige zorgen over de werklast van de politie in de gemeente.
Door de reorganisatie bij de Nationale Politie een aantal jaar geleden is het politieteam Venray/Gennep 25
voltijdbanen kwijtgeraakt. Naar eigen zeggen kijkt het team sindsdien naar de mogelijkheden om de werkuren zo efficiënt mogelijk in te vullen.

Volgens Marcel Deenen, wijkagent
van centrum Venray, pakte de politie vóór het personeelstekort alle
taken aan. “Vroeger wilden we als
politieagent alles doen en gingen we
op elke melding af. Tegenwoordig
hebben de wijkagenten korte lijnen
met de gemeente, Wonen Limburg,
Synthese en de Zorggroep en kunnen
deze instanties ons ontlasten. Bij een
burenruzie wordt bijvoorbeeld in eerste instantie buurtbemiddeling ingezet, het inschakelen van de politie is
een laatste redmiddel. Uiteraard wordt
de politie altijd ingeschakeld bij strafrechtelijke zaken.”
Keuzes maken en prioriteiten stellen is onderdeel van het vernieuwend
werken, waarmee het team VenrayGennep via een pilot drie jaar geleden
is begonnen. Destijds heeft de politie
contact gezocht met de burgers om te
achterhalen wat zij verwachten van
de politie. “Uit die gesprekken bleek
dat de zichtbaarheid van de politie op
straat moest verbeteren. De wijkteams
zijn daarom kleiner geworden, waardoor het contact met de burgers is verbeterd”, legt Deenen uit.

Teamchef Jan de Rooij en wijkagent Marcel Deenen

Gebouw onafhankelijk

Redactie en webredactie

een onderzoek ingesteld naar de feitelijke werklast binnen de Limburgse
basisteams. De uitkomst hiervan zou
bepalend en bindend moeten zijn voor
een wijziging in capaciteitsverdeling.
“Ook heeft de burgemeester van
Venray meerdere malen een punt
gemaakt van het feit dat de politie
kampt met een hoge werklast. Wij krijgen het gevoel dat de burgemeester
achter ons staat en ons steunt. Het probleem wordt met beide handen aangepakt”, zegt teamchef Jan de Rooij. Op
korte termijn worden de politieteams
in Limburg op de hoogte gebracht
van de stand van zaken rondom het
onderzoek naar de bezetting. “Dat
onderzoek wordt kundig uitgevoerd. Er
hebben al meerdere interviews plaatsgevonden”, legt De Rooij uit.

0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Populaire beroepsgroep

Tot nu toe is er nog geen zicht op uitbreiding en een herverdeling binnen
de politieteams. Wel is er in opdracht
van het Regionaal Bestuurlijk Orgaan

Colofon
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Bezorgklachten

Volgens de teamchef kampt het team
Venray/Gennep daarnaast met vergrijzing. 30 procent van het team is
55+. “Politieagenten boven de 55 kunnen bijvoorbeeld nachtdienstontheffing krijgen, waardoor er meer druk

op jongere agenten komt te liggen.
We merken wel dat de politie nog
altijd een populaire beroepsgroep is,
want de politieschool barst uit zijn
voegen. Agenten komen en gaan in
hun loopbaan, maar ons team is op
dit moment op sterkte, doordat er dit
jaar acht nieuwe politieagenten bij het
team zijn gekomen. Zie het als een
dynamisch proces”, beargumenteert
De Rooij.
De reorganisatie van de Nationale
Politie heeft ook zo zijn voordelen,
legt De Rooij uit. “Mocht je door het
ijs zakken, dan wordt er hulp geboden
binnen en buiten het district. Dat is
meerdere malen gebeurd. Wij helpen
andere teams bijvoorbeeld als we in
de nachtdienst overbezetting hebben.”

Werkdruk beperken
Het lopende onderzoek naar de werklast binnen de politie richt zich erop
of de huidige formatie van de teams
kloppend is. Het basisteam Venray/
Gennep kijkt al enkele jaren naar
de invulling van de werkzaamheden om de werkdruk te beperken.

Vernieuwend werken, betekent ook
mobiel en dus gebouw-onafhankelijk
werken. Het politiebureau heeft maar
een beperkt aantal vaste werkplekken. Het is de bedoeling dat wijkagenten weinig op kantoor aanwezig zijn.
“Enkele wijkagenten staan bijvoorbeeld bij een supermarkt met een
laptop. Zo zijn ze zichtbaar in de wijk
en kunnen ze gemakkelijk in gesprek
raken met burgers”, vertelt De Rooij.
“We willen uitstralen dat de deur bij
ons altijd openstaat. Het vernieuwend
werken heeft ons team een boost
gegeven. Onze resultaten zijn goed
en ons team is hechter geworden.
Er heerst verdraagzaamheid onder de
collega’s.”
Corona gooit echter roet in het
eten van het vernieuwend werken.
De Rooij: “Thuis werken is noodzakelijk om het risico op verspreiding van
het coronavirus te beperken, maar
dat zorgt er wel voor dat de agenten minder zichtbaar zijn in de wijk.”
Daarom maakt wijkagent Deenen juist
nu meer gebruik van sociale media
om in contact te blijven met de bewo-

ners. Hij is één van de twee wijkagenten binnen het team van Venray die
een eigen Instagrampagina beheren.
“Het aantal volgers is enorm gestegen
sinds de coronacrisis. Burgers gebruiken sociale media om vragen te stellen of tips te geven.”

Verschuiving van criminaliteit
Het coronavirus zorgt ook voor een
verschuiving van criminaliteit, merkt
De Rooij op. “Het coronavirus dook
op en de coffeeshops moesten hun
deuren sluiten, waardoor de straathandel is toegenomen. Toen de
coffeeshops weer openden is de
straathandel niet gestopt, omdat
agenten door corona meer thuiswerken en dus minder zichtbaar zijn op
straat. Verhoudingsgewijs krijgen we
meer meldingen over drugsdealers.
Inmiddels hebben we al vijf dealers
opgepakt en er gaan er nog velen
volgen. Op dit moment ligt onze focus
echt op drugsoverlast.”
De woninginbraken zijn volgens
De Rooij stabiel gebleven, ondanks dat
de meeste werknemers weer op kantoor werken in plaats van thuis. Wel is
er een toename van inbraken in schuren in het buitengebied, van diefstal
van elektrische fietsen en internetfraude. Deenen wijst erop dat het dubbel afsluiten van een fiets noodzakelijk
is. “Sluit je fiets ook af met een losse
kabel om het frame of om een vast
voorwerp.” Volgens de wijkagent doet
de politie veel aan preventie, maar is
het team ook afhankelijk van de burgers. “Sociale controle is heel belangrijk, daarom hebben we begin dit
jaar een bijeenkomst georganiseerd
rondom buurtpreventie-apps.”
In het geval van internetfraude is
het dweilen met de kraan open, zegt
De Rooij. “Die criminaliteit is lastig
tegen te houden.” Landelijk stijgen
de klachten over digitale criminaliteit. “We krijgen wekelijks meldingen
binnen over WhatsApp-fraude. Het is
belangrijk dat mensen aangiftes doen,
maar vaak schamen ze zich ervoor
dat het hen is overkomen. Vaak zijn
oudere mensen de dupe. Het advies is
nog beter op te letten en geen gegevens aan derden te overhandigen”,
aldus Deenen.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Uitbreiding varkensbedrijf in Ysselsteyn
Het varkensbedrijf van Coopmans aan Kempkensberg in Ysselsteyn gaat uitbreiden met twee nieuwe stallen. Ook komt er een mestbassin en
vergister. Het College van B&W van Venray wil meewerken aan het uitbreiden van het agrarisch bouwvlak met 1,2 hectare naar 2,5 hectare.
De varkenshouderij telt zes stallen op een rij waarvan de oudste
twee voor zeugen- en biggenhuisvesting vervangen moeten worden. Eén stal wordt gesloopt en de
ander gaat dienst doen als calamiteitenstal. Achter de bestaande
stallen komt de nieuwbouw.
Daardoor kan het aantal varkens
uitbreiden van 3.850 naar 4.790.
Het aantal biggen neemt toe van
1.580 naar 2.880.

Ondanks de toename van het
aantal dieren nemen de emissies van ammoniak en fijnstof af.
Ook de geurbelasting vermindert
omdat twee verouderde stallen worden vervangen. De twee
nieuwe stallen zijn bestemd
voor 500 zeugen en 2.880 biggen. Ze voldoen aan de recente
eisen van milieu en dierenwelzijn
door de plaatsing van luchtwassers en een ruimere stalinrichting

met een groter leefoppervlak en
vrijloopkraamhokken. Het varkensbedrijf neemt deel aan het
programma ‘Good Farming Star’
dat één ster heeft gekregen van
het Beter Leven Keurmerk van de
Dierenbescherming.
Uit de AERIUS-berekening, een
rekeninstrument voor de leefomgeving, blijkt dat er geen sprake
is van een toename van stikstofdepositie op omliggende Natura

2000-gebieden. Er hoeft ook geen
milieueffectrapportage te worden
uitgevoerd.
In juni zijn omwonenden en bedrijven in de directe omgeving bezocht
om de plannen toe te lichten.
De omgevingsdialoog leverde een
negatieve reactie op. Vanwege de
bouw van een nieuwe bedrijfswoning stelde een buurtbewoner voor
om een stal te verplaatsen zodat de
afstand groter wordt.
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Dorpsraad Leunen wil sluipverkeer
Albionstraat weren
De dorpsraad van Leunen denkt dat de verkeersdrukte op de Albionstraat afneemt door het sluipverkeer te weren. Om het sluipverkeer in beeld te krijgen zouden tellingen gehouden moeten worden of het
noteren van kentekens van auto’s. Dat voorstel werd gedaan tijdens de dorpsraadsvergadering van
maandag 17 augustus.
Dorpsraadslid Sander Hellegers
heeft het vermoeden dat veel verkeer richting Helden en Panningen
nu dwars door Leunen rijdt om
via Albionstraat, Veulenseweg en
Lorbaan de Middenpeelweg (N277)
te bereiken. Terwijl dit doorgaande
verkeer eigenlijk de route via
Deurneseweg naar het kruispunt
in Ysselsteyn op de N277 zou moeten nemen. Het maakt volgens de
dorpsraad qua tijd en afstand weinig
verschil met de route door Leunen.
De Albionstraat, met 8.000 tot
9.000 voertuigen per dag een van
de drukste wegen in gemeente
Venray, zou dan ontlast kunnen worden.

“We moeten goed kijken naar de
verkeersbewegingen”, zei dorpsraadsvoorzitter Annemarie van
Kruijssen. “We zouden kentekens
kunnen noteren om het doorgaande verkeer in beeld te brengen.” Ze haalde aan dat op de
Veulenseweg ook te hard wordt
gereden. “Kortgeleden was er weer
een aanrijding tussen een auto en
een fietser. Er zouden meer snelheidsmetingen moeten komen.”
De werkgroep verkeer van de dorpsraad gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Gemeente Venray heeft de opknapbeurt van de Albionstraat op de
planning staan voor 2025. De dorps-

Picknickset bij Paardekop
vernield
De nieuwe picknickset bij de Paardenkop in Ysselsteyn is binnen twee
weken al twee keer vernield. De beheerder van de bossen heeft maandag
24 augustus bordjes opgehangen om te waarschuwen.

raad vindt dat het te lang duurt
omdat de straat zo verkeersonveilig
is. De gemeente heeft wel al kleine
ingrepen gedaan zoals strepen op
het wegdek bij oversteekplaatsen
en er komen snelheidsremmers bij
de twee komgrenzen. Maya Kallen,
beleidsmedewerker mobiliteit
van gemeente Venray, zegde in
de dorpsraadsvergadering toe te
bekijken of op korte termijn meer
ingrepen kunnen worden gedaan.
“Om enkele knelpunten op te lossen.
Er wordt ook te hard gereden omdat
de straat zo breed is. Het versmallen
van de weg kan een oplossing zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Dorpsraad vraagt om opheldering over
komgrens Smakt
Het College van B&W van Venray wil dat het nieuwe bedrijventerrein De Spurkt geheel op het grondgebied
van Venray komt te liggen. Daarvoor moet de dorpsgrens tussen Smakt en Venray worden verlegd.
Circa 20 hectare van het beoogde bedrijventerrein behoort momenteel tot het grondgebied van Smakt.

Gemeente Venray laat weten geen
begrip te hebben voor deze actie.
“Wij vragen iedereen om fatsoenlijk
met openbare spullen om te gaan.
Onze beheerder van de bossen heeft er
bordjes ophangen om aan te geven dat
dit nu de tweede keer is dat het vernield is en dat we hopen dat mensen
zich gaan gedragen. We blijven de set

uiteraard niet repareren. Deze zelfde
boodschap hebben we op onze
Facebookpagina gedeeld. Uiteraard controleren we er regelmatig, maar kunnen we er niet constant bij gaan staan.
Dus we hopen ook op ‘sociale controle’
van bezoekers en respectvol gedrag.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Groentes tractors kwaliteit

verschillende nationaliteiten
modern flexibel afwisselend
vooruitstrevend
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Wij werken met een zeer geavanceerd en modern machinepark.
Voor ons bedrijf in America zijn we op zoek naar een fulltime

Allround
Tractorchauffeur

M/V

Wij vragen:
• Bij voorkeur een opleiding in de richting agrarisch of loonwerk;
• Zelfstandig en proactieve instelling;
Dorpsraad Smakt-Holthees werd verrast door het voorstel van de grenswijziging aan de gemeenteraad. “Het is
betreurenswaardig dat er geen enkele
communicatie over is geweest. Dit is
geen voorbeeld van een transparant
beleid en bestuur”, zegt dorpsraadslid
Aria Merkestein. “Over de grenswijziging is best veel discussie binnen de
dorpsraad. Het is ons niet helemaal
duidelijk wat het allemaal betekent.”
Vanwege de vakantieperiode vergadert de dorpsraad in augustus niet.
“We hebben nog geen standpunt
kunnen innemen, maar we hebben
wel een zienswijze ingediend over
De Spurkt. Toen wisten we nog niet
dat de grens zou wijzigen”, vertelt
Merkestein. In de zienswijze krijgt de

gemeente al het verwijt dat er geen
overleg is geweest met de dorpsraad
over de komst van het bedrijventerrein.
De gemeente haalt aan dat het grootste deel van het beoogde bedrijventerrein al binnen de bebouwde kom
van Venray valt. Alleen het oostelijke deel in Smakt valt erbuiten.
Hier gelden andere verkeersregels en
een andere snelheid dan binnen de
bebouwde kom. Het college vindt het
onwenselijk dat er op één bedrijventerrein twee verschillende verkeersregimes zijn. Vandaar dat de komgrens
moet worden verlegd. Die ligt nu op
de kruising Metaalweg-Spurkt en
wordt 450 meter opgeschoven in de
richting van Smakt. Voor de gehele

weg Spurkt gaat straks de maximumsnelheid gelden van 50 kilometer.
Een vergelijkbare kwestie speelde
jaren geleden rond bedrijventerrein
De Blakt dat deels op het grondgebied
van Oostrum en Oirlo lag. Het besluit
het volledige bedrijventerrein bij
Oostrum te voegen, viel toen in verkeerde aarde bij de dorpsraad van
Oirlo.
De gemeenteraad neemt op dinsdag
22 september een besluit over de wijziging van de komgrens. Het onderwerp staat ook op de agenda van de
commissie Werken en Besturen op
woensdag 2 september.

• Ervaring met het werken met moderne landbouwmachines is een pre;
• Zeer nauwkeurig kunnen werken;
• Flexibel, geen 9-tot-5-mentaliteit.
Wij bieden:
Goede beloning en een leuke functie waarbij het volop aankomt op je
capaciteiten en deskundigheid als tractorchauﬀeur.
Meer informatie:
Meer informatie over ons bedrijf vind je op www.groenteproducties.com
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief naar personeel@groenteproducties.com
Reageer alleen als je echt relevante ervaring hebt!
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
Tekst: Henk Willemssen
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Oplossingen eind dit jaar

Uitstel aanpak Vergeten
Driehoek
Het onderzoek naar de Vergeten Driehoek aan de zuidkant van het
centrum van Venray vergt meer tijd dan verwacht. Het College
van B&W van Venray hoopt eind dit jaar de eerste oplossingen te
presenteren voor de problemen in de omgeving van de twee coffeeshops aan de Henseniusstraat.

Ajax Kids Club bij SV Venray
De Ajax kids tour was zondag 23 augustus op bezoek bij SV Venray. De dag, bedoeld voor kinderen tussen
6 en 11 jaar, stond volledig in het teken van Ajax. Er werden voetbalspelletjes gedaan en een Ajaxquiz
gehouden. Mascotte Lucky was die dag ook aanwezig. Bijna tweehonderd kinderen namen deel aan de
Ajax Kids Tour op sportpark De Wieën in Venray. / Beeld: Pro Shots

De afspraak was dat het college in het eerste kwartaal van
dit jaar met de uitkomsten van
het onderzoek naar buiten zou
komen. ‘De opdracht voor structurele oplossingsrichtingen voor de
Vergeten Driehoek is door de verschillende vraagstukken complex
en vraagt om grote zorgvuldigheid.
Het onderzoek vergt meer tijd dan
voorzien’, meldt het college aan de
commissie Wonen.
Enkele politieke partijen hebben
in de afgelopen periode vaker
hun zorgen geuit en geïnformeerd
naar de voortgang. Het CDA waarschuwde in november 2019 dat de
burgemeesterwissel per 1 januari
2020 geen vertraging mocht opleveren.
In oktober 2018 startten de besprekingen van buurtbewoners uit de
Vergeten Driehoek en omstreken
in een klankbordgroep samen met

burgemeester Hans Gillissen en
wethouder Carla Brugman. Beide
portefeuillehouders zijn inmiddels
vertrokken en vervangen door Luc
Winants en Cor Vervoort.
Omdat er diverse problemen spelen in het gebied rond de driehoek Henseniusstraat, Langstraat
en Paterslaan besloot het college
een integrale verkenning te starten. Daaruit moet blijken welke
maatregelen haalbaar en zinvol
zijn. Een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de twee coffeeshops maakt deel uit van het
onderzoek. Evenals het terugdringen van de parkeeroverlast en een
betere inrichting van de openbare
ruimte. Voor de buurtbewoners
heeft het prioriteit dat de coffeeshops verdwijnen zodat de veiligheid terugkeert en het karakter van
de buurt verbetert.

Opening rondweg Wanssum
De nieuwe rondweg van Wanssum wordt op zondag 6 september
feestelijk geopend. Daarmee wordt het doorgaande verkeer voortaan om het centrum van Wanssum heen geleid.

Voor ons modern glastuinbouwbedrijf zoeken wij een fulltime

M/V

Medewerker verpakkingshal
& expeditie
Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree telen we jaarrond dagverse bladgewassen op een
zeer innovatieve en duurzame wijze. Als medewerker verpakkingshal & expeditie ben je
verantwoordelijk voor de planning en aansturing van je team medewerkers. Tussentijds werk je
zelf ook actief mee. Je zorgt voor de orde en netheid op de werkplek en controleert de kwaliteit
van het product. Je zorgt dat de interne logistiek goed verloopt en hebt contact met chauffeurs.
Heb je leidinggevende capaciteiten en wil je zelf ook graag de handen uit de mouwen steken dan
is dit je kans om mee te groeien in een vooruitstrevende en groeiende organisatie.
Wij vragen:
• Werkervaring en affiniteit in de agrarische sector;
• Sociaal en communicatieve vaardigheid;
• Een gedreven persoon die initiatief durft te nemen;
• Bereidheid om in verschoven diensten en op toerbeurt op zaterdagen te willen werken;
• Beheersing van de Nederlandse taal en spreekt bij voorkeur ook Engels;
• Ervaring in de uitvoering en naleving van procedures en voorschriften van o.a. veiligheid,
hygiëne en kwaliteit;
• Computerervaring.
Informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op:
www.siberiaproducties.com of bel met: Gertie de Swart 077-3982546.
Is je interesse gewekt stuur je CV en motivatiebrief naar: personeel@groenteproducties.com.
Siberia BV is onderdeel van Van Dijck Groenteproducties BV
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wethouder Jan Loonen en
Gedeputeerde Carla Brugman van
provincie Limburg verrichten op
6 september om 13.00 uur, onder
muzikale begeleiding van Fanfare
Concordia Wanssum en Marjorette
Concordia Wanssum, de openingshandeling op de nieuwe Lienebrug.
Tevens wordt de naam van de
nieuwe rondweg dan bekend
gemaakt. Na het officiële moment
krijgen belangstellenden de unieke
gelegenheid om de rondweg wandelend te verkennen. Om 16.00 uur

wordt het programma afgesloten.
Op maandag 7 september wordt de
rondweg opengesteld voor verkeer. Daarna gaat Mooder Maas
verder met de definitieve inrichting
van het centrum van Wanssum.
Ook wordt de verkeerssituatie ter
hoogte van de fietsoversteek bij de
komingang, nabij de Meerlosebaan,
dan definitief gemaakt. Op korte
termijn informeert Projectbureau
Ooijen-Wanssum de bewoners over
de details van de planning, werkzaamheden en afsluitingen.

Gemeente wil
geen fietsoplaadpunten
Gemeente Venray gaat geen oplaadpunten voor elektrische fietsen
plaatsen in de openbare ruimte. Het zou onveilig zijn en misbruik
in de hand kunnen werken. Dat antwoordt het College van B&W op
vragen van het CDA.
Het CDA ziet graag dat er op
korte termijn meer oplaadpalen
komen voor fietsers in gemeente
Venray. Volgens de website
Fietsoplaadpunten.nl zijn er zes
openbare oplaadpunten. Bij café
de Zwart, Het Roekenbosch in
Blitterswijck, café Den Tommes in
Merselo, ’t Pelgrimshuis in Smakt,
boerderij ’t Platteland in Veulen en
hotel De Zwaan in Venray.
De gemeente zegt dat een fietsoplaadpunt niet meer is dan een
stopcontact voor 220 Volt. ‘Uit oogpunt van veiligheid en het voorko-

men van misbruik zijn dergelijke
stopcontacten in de openbare
ruimte voor publiekgebruik ongewenst’, antwoordt het college aan
het CDA. Ook zouden volgens de
gemeente oplaadpalen steeds minder nodig zijn omdat de nieuwe
elektrische fietsen steeds meer
vermogen hebben. ‘De actieradius is tegenwoordig zo groot dat
zelden onderweg hoeft te worden
opgeladen. Daarnaast hebben veel
horecagelegenheden en verblijfsaccommodaties hier al op ingespeeld.’
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Aanpak Leunseweg en rotonde
Zuidsingel
De Leunseweg in Venray krijgt tussen de rotonde op de Zuidsingel en Acaciastraat een parallelweg. De bewoners kunnen daardoor makkelijker hun oprit bereiken en er ontstaat meer parkeergelegenheid. Op de plek
van het voormalige tankstation, in de hoek bij de Zuidsingel, komt een groene buffer met een wadi en bomen.

auto de eigen oprit te bereiken of de
Leunseweg op te rijden. Dit knelpunt
wordt opgelost door een parallelweg
aan te leggen tussen de rotonde en
Acaciastraat. De parallelweg krijgt
eenrichtingsverkeer en wordt met
klinkers ingericht als een woonstraat.
De rijbaan van de Leunseweg komt
verder van de woningen af te liggen.
Er ontstaat daardoor ruimte voor parkeren en een groene scheiding tussen
hoofdweg en parallelweg.
Het kruispunt Leunseweg-Acaciastraat
krijgt een betere inrichting. Er komen
middengeleiders op de Leunseweg
waardoor fietsers en voetgangers via
een tussenstop veiliger kunnen oversteken. Daardoor ontstaat ook opstelruimte voor het verkeer dat vanuit
Venray linksaf de Acaciastraat richting De Brier wil inslaan. Het doorgaande verkeer wordt dan niet meer
opgehouden. De kruising ZuidsingelPlataanstraat wordt ook meegenomen. Ook hier komen middengeleiders
met opstelruimte voor het afslaande
verkeer naar De Brier.

Wadi
Links komt de wadi en aan de rechterkant de parallelweg

De aanpak van dit deel van de
Leunseweg staat al lang op de planning. Wensen en opmerkingen van
omwonenden zijn nu verwerkt
en er ligt een definitief ontwerp.
De gemeente verwacht eind dit jaar
of in januari 2021 met de klus te starten. De werkzaamheden duren een
half jaar.
De rotonde op de Zuidsingel bij het

Raayland College krijgt een andere
inrichting. Het komt nu vaker voor dat
het verkeer stagneert doordat auto’s
die de rotonde verlaten voorrang
geven aan fietsers. De fietsoversteken
worden naar buiten verlegd zodat er
meer ruimte ontstaat. Daardoor zullen
fietsers ook minder hinder ondervinden van auto’s die de rotonde op willen rijden. Er komen oversteekplaatsen

voor voetgangers. Er is nu vaak onduidelijkheid omdat voetgangers geen
voorrang hebben bij het oversteken
maar fietsers wel.

Aanleg parallelweg
De gemeente wil zo min mogelijk aansluitingen van opritten op de
drukke Leunseweg. Voor de aanwonenden is het vaak lastig om met de

Het gebied krijgt een nieuwe riolering. Het regenwater van de rijbaan
en fiets- en voetpaden wordt voortaan
geïnfiltreerd in de bodem. Dit ontlast
het riool en het voorkomt dat schoon
regenwater naar de zuivering gaat.
Als extra waterberging komt er een
wadi met bomen op de plek van het
voormalige tankstation. De wadi kan
vollopen als bij extreme buien het
infiltratieriool het water niet meer kan
verwerken.

Oproep aan college

Gemeente aan zet voor akkoord herontwikkeling
locatie Toverbal
In een brief aan het College van B&W Venray vragen Aldi, Wonen Limburg, Wonen Limburg Accent en Jongen
Bouwpartners medewerking voor hun conceptvisie van de herontwikkeling van de locatie Toverbal in
Venray. De samenwerkingspartners willen in gesprek met de gemeente over de grondverwerving van de
locatie.

Andere locaties zijn volgens de
discounter niet aan de orde.
Wonen Limburg en Wonen Limburg
Accent hebben de behoefte om
woningen in het middenhuur en sociale huur segment aan het gebied toe
te voegen zodat er een mix ontstaat
van huurwoningen. Volgens Wonen
Limburg en Wonen Limburg Accent
past de komst van een discounter bij
de sociale huurwijk. ‘Dit zal de leefbaarheid en de woonkwaliteit in de
wijk verbeteren. Het plan moet een
kwaliteitsimpuls geven aan de directe
omgeving en aan de wijk Noord-West.’
Het definitieve plan zal nog nader uitgewerkt moeten worden in afstemming met belanghebbenden en
gemeente Venray.

Leefbaarheid en
woonkwaliteit
verbeteren
De partijen hebben zich samen met
Jongen Bouwpartners, projectontwikkelaar van zowel de Aldi als
Wonen Limburg, bereid gevonden

om de herontwikkeling van de locatie De Toverbal op te pakken. In het
conceptplan is het gebied opgedeeld
in drie delen: een winkelgebied, een

groengebied en een woongebied.
Aldi wil door deze brief nogmaals
kenbaar maken dat ze gekozen hebben voor de locatie De Toverbal.

Beeld: Povse en Timmermans
Architecten
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Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

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

‘Winkeleigenaren willen
speciaalzaken op De Bleek’
De gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen over de
toekomst van winkelgebied De Bleek in Venray. Er is veel
weerstand tegen het plan van de gemeente om winkels te
vervangen door andere bestemmingen. Coen Geerdes van
VanGoud advocaten, die sprak namens de ondernemers en
eigenaren in De Bleek, vroeg de gemeenteraad tijdens het
Sprekersplein op dinsdag 25 augustus nogmaals om het
omgevingsplan gewijzigd vast te stellen, zodat in de toekomst De
Bleek als winkelgebied blijft bestaan.

Gemeente koopt bos aan
Sparrendreef
Gemeente Venray wil een bosgebied van 20,4 hectare in Oostrum kopen van een particuliere eigenaar.
Het perceel ligt aan de zuidkant van de Sparrendreef en grenst aan recreatiepark De Witte Vennen. Volgens
de gemeente is het bos slecht onderhouden en dreigen de jeneverbesstruiken en stuifduinen overwoekerd te
raken.

startende ondernemers, omdat
winkels naast woningen niet
aantrekkelijk zijn. De vereniging
voor eigenaren ziet meer in
kleinere units en ondernemingen
zoals speciaalzaken.”

In het nieuwe omgevingsplan
centrum transformeert De Bleek
door winkels te vervangen
door andere bestemmingen
als dienstverlening en wonen.
De vereniging van eigenaren
diende eerder een zienswijze
in, omdat het plan volgens de
winkeleigenaren niet mag worden
doorgezet.

Luisterend oor
Inmiddels heeft de gemeenteraad
een luisterend oor geboden aan
de eigenaren en ondernemers
in De Bleek en is het besluit
uitgesteld. Toch wilde Coen
Geerdes van VanGoud advocaten
tijdens het Sprekersplein nogmaals
benadrukken dat iedereen er
belang bij heeft als het centrum in
zijn geheel wordt versterkt. “Het
gaat er om dat De Bleek geen
uitsterfbeleid wil. Het nieuwe
beleid is geen prikkel voor

Het nieuw beleid is
geen prikkel voor
startende ondermers

Jens van Oers van Samenwerking
Venray vroeg zich af hoe erg het
is als de bestemming van De
Bleek wordt veranderd. “Ik heb
niks vernomen van nieuwe
ondernemers die in De Bleek willen
zitten.” Volgens Peter Custers van
Venray Lokaal zijn onlangs een
slager en groenteboer in De Bleek
getrokken. “Er is beweging.”

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Wonen met Lef in Sevenum! We zijn
op 12 en 13 sept op de bouwlocatie
van 13.00-16.00 uur voor info.
Aanmelden www.steinhagen.nl
Wil je gitaar, bas of ukelele leren
spelen? Vraag je gratis proefles aan op:
www.gitaarleshorst.nl
Appels zelf plukken 50 cent, pruimen
1 euro/ kg, grote Chrysant 3,50 euro/
pot, fruitbomen 7 uro. Van Lankveld
Tienrayseweg 2, 5864 CT Meerlo.
Tel.: 06 53 13 01 32.

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

De aankoop van het bos past in het
natuurproject Oostrumsche Heide.
De gemeente wil het gebied tussen
de visvijvers van Wanssums Ven en
De Witte Vennen inrichten als recreatief natuurgebied. Het is een van de
dertien deelprojecten van gebiedsvisie Maasgaard. In Maasgaard werken
Waterschap Limburg, provincie Limburg
en de gemeenten Horst aan de Maas
en Venray samen om natuurwaarden
te versterken zoals ook bij Castenrayse
Vennen, Loobeekdal en Heidsche Peel
in Ysselsteyn.
Het gebied van Oostrumsche Heide

U I T VA A R T Z O R G

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

met de aankoop van het bosperceel
van 20,4 hectare. De gemeenteraad
moet in de raadsvergadering van 22
september hiervoor een akkoord geven
voor een budget van 310.000 euro.
Daarnaast is 40.000 euro nodig om het
achterstallig onderhoud in het bos weg
te werken en 25.000 euro voor het terreinbeheer.
Om de financiering van het project rond
te krijgen, is besloten een deel van de
landbouwgrond te ontgronden voor
zandwinning. Hierdoor ontstaan twee
waterplassen van totaal 7,5 hectare
met een maximale diepte van 6 meter.

Adver torial

My-LifeSlim Venray trots op winnares Zomer Challenge 2020

Wat een doorzetter!

Felicitaties voor de prĳswinnares van de Slank in de Zomer Challenge Femke Janssen uit Oirlo. Zĳ is een
van de ruim 140 deelnemers van de landelĳke Challenge.
André Basten is trots op het behalen van de 2de plaats door een van
zijn cliënten. “Alle lof voor Femke,
wat een doorzetter!” André’s passie
is lekker eten. Als ervaringsdeskundige weet hij wat een uitdaging het
kan zijn om verantwoorde keuzes te
maken. Vooral in deze tijd merken
we dat het belangrijk is om gezond
te eten. Wil je weten hoe jij gezond
en toch lekker kunt eten? André
zoekt samen met jou naar een passende oplossing.

HAN-MARK
ARENDSE
Samen onderweg naar een mooie herinnering

wordt doorkruist door de Sparrendreef
dat deels een vrijliggend fietspad
heeft. Het fietspad behoort tot de fietsknooppuntenroute en is opgeknapt en
verbreed. Oostrumsche Heide omvat
35 hectare bos, 25 hectare landbouwgrond en de bedrijfslocatie van een
oude asfaltcentrale die gesaneerd moet
worden. Het eindplaatje is 63,6 hectare natuurgebied, waarvan 11 hectare heide, 7,5 hectare water en de
rest bosgebied. Een terreinbeherende
instantie gaat het onderhoud voor 25
jaar verzorgen.
Het College van B&W heeft ingestemd

My-LifeSlim Venray
06 42 64 88 73
andrebasten@mylifeslim.com
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Geplukt

Andrea Disco Venray
Andrea woont pas sinds januari met haar man Cees in Venray. Ze verhuisde vanwege haar werk van Leidschendam, waar ze werd geboren,
naar de nieuwbouwwijk De Brabander in Venray. Inmiddels voelt het stel zich thuis in Limburg. Deze week wordt de 58-jarige Andrea Disco
geplukt.

op 50 meter van elkaar woonden.
Hij nodigde me uit voor een kop koffie.
Dat was reuze gezellig. Ook met zijn
vrouw had ik goed contact.”

Nieuw-Zeeland
Na een onverwacht en kort ziekbed
stierf Cees’ vrouw en kwam hij er
alleen voor te staan. “Cees had samen
met zijn vrouw een reis naar NieuwZeeland geboekt om daar zijn familie te bezoeken en om bij een aantal
glastuinbouwbedrijven langs te gaan.
Hij wilde niet alleen gaan, omdat hij
nauwelijks Engels spreekt. Hij vroeg
of ik meeging om samen de bedrijven
te bezoeken en dit te combineren met
mijn werk. Dat was erg interessant.”
Inmiddels is het stel dertien jaar
getrouwd. “Het kan me nu niks meer
schelen wat anderen denken over
ons leeftijdsverschil. In het begin had
ik wel moeite met de meningen van
anderen. Maar inmiddels maakt dat
mij niet meer uit. Onze relatie is vanzelfsprekend geworden.”
Nadat Andrea en Cees de knoop doorhakten om te verhuizen, bezochten ze
meerdere huizen en vonden ze uiteindelijk een woning in De Brabander.
“Cees’ familie was er in het begin
fel op tegen dat we in Limburg gingen wonen. Hij heeft drie kinderen,
meerdere zussen en een broer in het
westen wonen en zij waren bang dat
we ons niet thuis zouden voelen tussen de Limburgers. Maar we hebben
het erg naar onze zin en voelen ons
ingeburgerd. Ik vind het wel jammer
dat ik mijn vader van 98 weinig zie.
Voorheen woonden we bij elkaar om
de hoek en ging ik vaak bij hem op
bezoek.”

Turntraining

In 2018 koos Andrea ervoor om
haar eigen bedrijf in de (glas)tuinbouwsector te beginnen. “Ik heb
een dienstverlenend bedrijf; ik
word ingehuurd om onderzoek te

doen of experimenten uit te voeren,
maar ook voor relatiebeheer en promotie. Daarnaast schrijf ik artikelen,
brochures en nieuwsbrieven. Mijn specialisatie is plantenziekten. Mijn eerste

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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opdrachtgever richt zich op de fruitteelt en daardoor moest ik voor mijn
werk vaak naar Limburg. Ik verbleef
regelmatig in een bed and breakfast
in Afferden, zodat ik niet op en neer
hoefde te rijden. Mijn man Cees ging
wel eens mee, dan verbleven we een
weekendje in Limburg. Hij kwam na
een tijdje op het idee om in Limburg
te gaan wonen. Hij vond de omgeving
mooi en het was er rustig.”
Andrea kon zich er wel in vinden om
te verhuizen uit Leidschendam, maar
ze stond er niet om te springen om
in Afferden te wonen. “Ik geneerde
me om in Leidschendam te wonen.
De gemeente verricht weinig onderhoud aan de straten, waardoor er
overal ‘metershoog’ onkruid groeide.
Toch wilde ik niet in Afferden wonen,
er moet wel wat leven in het dorp zijn.
Daarom heb ik een eisenlijstje opgesteld.”

Theater
Dat lijstje bestond uit enkele punten:
het huis ligt in de buurt van (glas)tuinbouw en/of fruitteelt en een theater.
“Ik ben in Leidschendam vrijwilliger
geweest bij het theater, dit wilde ik in
mijn nieuwe woonplek ook graag wor-

den. Daarnaast ga ik zeker twee keer
per maand naar theatervoorstellingen.
Ik hou van cabaret.”
Voor Andrea was het ook een must
om in een levendig dorp te wonen.
De keuze viel uiteindelijk op Venray.
“We zaten hier op het terras en we
zeiden tegen elkaar: ‘Wat is het hier
gezellig.’ Omdat mijn man 23 jaar
ouder is en ik er dus waarschijnlijk ooit
alleen voor kom te staan, wilde ik wel
naar een woonplaats verhuizen waar
wat valt te beleven.”

Aubergines
Andrea leerde Cees kennen via haar
werk. Hij was namelijk een toonaangevende auberginevoorlichter.
“We hebben elkaar dus tussen de
aubergines ontmoet”, vertelt Andrea
lachend. “Ik schreef voor een vakblad
waarvoor ik Cees vaak om informatie vroeg. Hij was in Nederland, en
eigenlijk ter wereld, dé man die alles
over de aubergineteelt onder glas kon
vertellen.” Toch sloeg de vonk pas
later over. “Ik zat bij een studieclubavond van auberginetelers en hoorde
van hen dat Kees in Leidschendam
was komen wonen met zijn vrouw.
Ik belde hem op, toen bleek dat we

Volgens Andrea is haar man Cees
inmiddels wel meer ingeburgerd dan
zijzelf. “Cees is met pensioen en heeft
de mogelijkheid om de fiets te pakken
en ergens naar toe te gaan. Ook heeft
hij na een oproepje op Facebook een
volkstuin gevonden. Omdat hij vaak
groente of fruit aan de buren geeft,
legt hij makkelijk contact. Het scheelt
dat we een hondje hebben waarmee
ik veel wandel. Hierdoor kom ik zelf
ook in contact met nieuwe mensen.”
Sporten ziet Andrea ook als een mogelijkheid om de inwoners van Venray
te leren kennen. “Ik heb het momenteel erg druk met werk, maar ik zou
graag meer willen bewegen”, legt ze
uit. “Vroeger gaf ik zeven dagen in
de week op hoog niveau turntrainingen. Daarna heb ik vrijwel alle sporten
geprobeerd, maar ik vond niets leuk.
Ik ben van plan om me aan te melden
bij een wandelgroepje. Ik heb me ook
onlangs aangemeld bij het IVN, voornamelijk voor het krijgen van contacten hier in Venray.”

Ik wilde wel verhuizen
naar een plek waar wat
te beleven valt

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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De politie is zichtbaar genoeg op straat
Door de reorganisatie bij de Nationale Politie een aantal jaar geleden is het politieteam Venray/Gennep 25 voltijdbanen
kwijtgeraakt. Drie jaar geleden is het team aan de slag gegaan met de pilot vernieuwend werken om zo efficiënt mogelijk de werkuren in te vullen. Volgens de politie zijn de wijkagenten nu meer op straat te vinden.
De wijkteams zijn kleiner geworden, waardoor het contact met
de burgers is verbeterd, zo stelt de politie. Vernieuwend werken,
betekent ook mobiel en dus gebouw-onafhankelijk werken. Het
politiebureau heeft maar een beperkt aantal vaste werkplekken.

Het is de bedoeling dat wijkagenten weinig op kantoor aanwezig
zijn. Enkele wijkagenten staan bijvoorbeeld bij een supermarkt met
een laptop. Zo zijn ze zichtbaar in de wijk en kunnen ze gemakkelijk in gesprek raken met burgers. Corona gooit echter roet in het

eten. Politieagenten werken meer thuis, waardoor ze minder zichtbaar zijn op straat. Drugsdealers hebben daardoor meer vrijheid
gekregen. Verhoudingsgewijs krijgt de politie meer meldingen van
drugsoverlast. Bewoners kunnen daarnaast moeilijker hun vragen
kwijt bij de politie. Dit wordt veelal via sociale media opgepakt,
maar uiteraard gebruikt niet iedereen sociale media.
De politie is zichtbaar genoeg op straat. Wat vindt u?

Bespreking poll week 34

Het bibliotheekpand slopen is de beste keuze
De gemeenteraad moet kiezen wat met het bestaande bibliotheekgebouw gaat gebeuren. Er komt woningbouw op de
hoek Merseloseweg-Langeweg en de vraag is of het bibliotheekpand daarbij behouden kan blijven.
Bij het behoud van het pand is er maar ruimte voor 15 appartementen in de vrije sector of 22 wooneenheden in het
middensegment. Het pand slopen geeft meer flexibiliteit.
Dan kunnen er vijf grondgebonden starterswoningen, twee
seniorenwoningen en vijftien sociale huurappartementen worden gebouwd. De reacties op de stelling liepen uiteen. Enkele
respondenten waren van mening dat het pand behouden moet
worden. Zo stelde Aafke Kalse-Bente het jammer te vinden als

VVD Venray

het markante gebouw weggaat. “Het is zo’n goed voorbeeld van
architectuur uit de jaren 50. En zo triest dat de bibliotheek daar
niet meer kan zijn. En nu slopen? Schandalig.” Ineke Grootemaat
vindt het onbegrijpelijk, “De bieb wegduwen in het vieze, donkere oude AH-pand. Meer woningen, maar voor wie?” Ook Birgitta
Lord ziet het gebouw absoluut niet gesloopt worden. “Er is al
genoeg oud weg uit Venray. Woningen ergens buiten het centrum
bouwen graag.”

Geen woorden maar daden
Het uitvoeren van ambitieuze doelstellingen is voor het college afgelopen
jaren een stuk lastiger gebleken dan het formuleren daarvan. In de
gemeenteraad zijn de geluiden die aandringen op meer daadkracht vanuit
het college dan ook steeds sterker geworden. En gelukkig klinken de
kritische geluiden ook niet meer alleen vanuit de rangen van de oppositiepartijen. Zelfs coalitiepartij CDA drong er bij het college al op aan ‘wat
meer gas op de lolly’ te geven.
Meer recent, in de bijdragen van
diverse raadsleden in de media, lezen
we vergelijkbare oproepen. Over de
energietransitie: ‘CDA kritisch over
aanpak energiedoelen’. Over de aan-

Venray Lokaal

Monique Smeitink noemt het een afschuwelijk gebouw.
“Ik heb prachtige oude panden de afgelopen jaren gesloopt
zien worden in het centrum, waar niemand iets om gaf.”
Roy Jenniskens: “We moeten vooral vooroorlogse gebouwen
koesteren, niet zozeer naoorlogse gebouwen mijn inziens.”
Zo stellen enkele respondenten dat de gemeente niet voor de
juiste doelgroep kiest. Robbert Vlendré: “Appartementen in de
vrije sector? Wanneer leert de gemeente Venray nu eens dat
er ook woningen gebouwd of verbouwd moeten worden voor
starters of alleenstaanden? Zakkenvullers.”

pak van misstanden bij de huisvesting
van arbeidsmigranten: ‘CDA eerst zien,
dan geloven’. En over het aanpakken van het grote tekort aan woningen: ‘CDA roept op tot een actieve rol

van de gemeente’. Blijkbaar wordt het
menens. Het college is halverwege
haar zittingstermijn en van het oorspronkelijke college zijn drie personen
en de gemeentesecretaris vertrokken. Dat kan een reden tot zorg zijn
(voor de nieuwe mensen zijn ingewerkt loopt hun zittingstermijn al ten
einde) maar kan evengoed als een
kans worden gezien. Immers, nieuwe
mensen brengen ook nieuw elan mee.
Als VVD Venray willen wij graag in het
laatste geloven. En niet alleen dat, wij

willen de resterende zittingstermijn
graag meewerken aan het realiseren
van oplossingen voor de problemen
en uitdagingen waarvoor de Venrayse
gemeenschap staat. Zoals: een woningbouwprogramma dat past bij de grote
behoefte aan woningen, fatsoenlijke
huisvesting voor arbeidsmigranten
en het maken van serieuze stappen
richting de energietransitie. Wat ons
betreft is het nu tijd om door te pakken.
Harrie van Oosterhout

Wat doen we bij toezicht en handhaving
Het kortgeleden vastgestelde beleidsplan vergunningen, toezicht en
handhaving geeft in grote lijnen aan wat en hoe aan toezicht en handhaving in Venray wordt gedaan. Vooral voor milieu, bouwen en de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening). Van belang zijn daarbij kaders:
duidelijke, begrijpelijke regels en afspraken in de vorm van onder andere
wetten, besluiten, verordeningen en voorwaarden in vergunningen.
Het traject van toezicht en handhaving
kent vervolgens drie fasen. Preventie,
waarin we spelregels uitleggen en
meedenken over de naleving hiervan en waarbij we ook samen met
anderen overlastsituaties aanpakken.

GroenLinks Venray

Daarna volgt het toezicht, waarbij
wordt gecontroleerd op het nakomen
van afspraken en wordt meegedacht
over passende oplossingen. Tot slot, in
het uiterste geval, is er de handhaving,
waarin het naleven van spelregels

en gezonde gemeente. In de huidige,
mondige maatschappij vraagt dit in
elke fase een professionele, eigentijdse
opstelling van onze toezichthouders:
deskundig en respectvol, zodat een
‘goed gesprek’ kan worden gevoerd.
Want dat gesprek is een belangrijk
‘instrument’, ook bij toezicht en handhaving. Maar een goed gesprek voer je
nooit alleen.
Cor Vervoort, wethouder duurzaamheid, openbare ruimte en mobiliteit

Waarom het Loobeekdal opofferen voor nog meer dozen?

Kosten noch moeite worden gespaard om onze natuur te herstellen. Vele hectares grond zijn, met miljoenen aan gemeenschapsgeld, aangekocht om beken te laten meanderen, meer biodiversiteit te realiseren
en onze leefomgeving gewoon een stukje aangenamer te maken.
Dit staat echter in schril contrast met
de alsmaar oprukkende industrieterreinen. De megalomane ambities van
ons college zorgen voor een verdozing van onze omgeving waar je
ogen pijn van gaan doen. Niet alleen
de natuur moet eraan geloven, ook
ons culturele erfgoed is de klos. Nog
even en er is niets meer over van

aan de orde is, nog een keer wordt
uitgelegd wat er moet gebeuren om
de spelregels na te leven en eventueel sancties worden aangekondigd en
opgelegd. Omdat meer toezicht en
handhaving nodig is, dan er capaciteit
beschikbaar is, ontkomen we niet aan
het stellen van prioriteiten. Die worden in Venray vooral bepaald door het
gezondheidsrisico. Hoe groter het risico
voor de gezondheid, des te urgenter
toezicht en handhaving wordt. We streven samen immers naar een veilige

de industriële historie van Venray.
De karakteristieke gebouwen die
Venray kenmerken worden stuk voor
stuk gesloopt. Onherstelbaar, onnavolgbaar, respectloos. Misschien is
het onze bestuurders nog te vergeven
dat ze te weinig waardering hebben
voor de historie van Venray, maar het
kiezen voor nog meer industrieterrein

ten nadele van onze natuur is onbegrijpelijk. Wat is de meerwaarde van
die extra 60 hectares voor de inwoners van Venray? Gaan we straks lekker een wandelingetje maken tussen
de bedrijfshallen? ‘Een gezonde toekomst voor Venray’ staat er boven het
coalitieakkoord. Misschien dat dit wat
beter gespecificeerd had moeten wor-

den. Wat GroenLinks Venray betreft is
de definitie van gezond helder: minder uitstoot van schadelijke stoffen,
minder verkeersbewegingen en meer
groen. Of dit gezond is voor de financiële positie van belanghebbenden
is daarbij van ondergeschikt belang.
Bij het maken van bestuurlijke keuzes dient juist het maatschappelijke
belang centraal te staan. Laten we
Venray nu eens een mooiere plek
maken om te wonen, en ophouden
met ‘greenwashing’, want iets groen

noemen wil niet zeggen dat het groen
is. Een mooie start zou zijn om die
bomen, waarvoor volgens ons college
geen plaats is in Venray, aan te planten op de plek waar nu industrieterrein is gepland. Zo kunnen we meer
CO2 vastleggen en Venray weer een
stukje aangenamer maken. Scheelt
ook weer mooi wat stikstof, want ook
een daling in stikstofuitstoot gaan we
nog hard nodig hebben.
Kerngroep
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Uut de alde soos

OJC Midgard Wanssum
Wellicht heb je uren aan de bar
gestaan in de verschillende
sozen uit gemeente Venray.
Maar heb je je ooit afgevraagd
waar de namen van de sozen
vandaan komen en hoe ze zich
door de jaren heen ontwikkeld
hebben? HALLO Venray ging op
onderzoek uit. Deze week:
OJC Midgard.

Willy’s Wereld

Column

Herfst
Het mooie weer is voorbij.
De eerste forse regenbuien zijn
al gevallen en met Francis
hebben we ook al een flinke
herfststorm om de oren gekregen. Voortekenen van een
roerig najaar?
Natuurlijk, het moet nog september worden dus kunnen we nog
best kans hebben op een paar hele
mooie weken. Al vaker zijn we verrast door een heerlijke nazomer.
Ik hoop dat we ook nu nog wat
zonneschijn gaan krijgen. Doordat
de vakantie in het buitenland
geannuleerd is, gaan we een paar
dagen rondreizen in Nederland.
Geen Lissabon dit jaar maar Bergen
op Zoom, Brielle en Groningen.
Daarna kunnen we ons opmaken
voor de laatste manden van het
jaar. Het worden spannende tijden worden. Gaat de coronacrisis
ons nog steeds in de weg zitten?
Nog steeds merken we de gevolgen van het virus. Niet alleen bij
mensen in de omgeving die ziek
zijn maar ook door de steeds scherper wordende polarisatie in de
samenleving. De verdeling tussen
de mensen die rekening houden
met de maatregelen en de groep
die het allemaal maar waanzin
vindt, is heftig aan het worden.
Het levert mij in elk geval regelmatig pittige discussies op. Hopelijk
kan de wetenschap ons snel helpen
met medicatie en een vaccin.
Spannend worden de verkiezingen
in de VS. Het wordt de belangrijkste verkiezingsstrijd ooit. Kunnen
we straks Joe Biden verwelkomen
in het Witte Huis of moeten we nog
vier jaren omgaan met het Twitter
gedrag, de bizarre uitspraken en
de beschamende opmerkingen
van Trump? Ik hoop dat we Donald
uit kunnen zwaaien. Inmiddels is
het onrustig in de VS. Na de dood
van George Floyd is er opnieuw
sprake van bruut politiegeweld.
Jacob Blake werd onnodig in zijn
rug geschoten. De rapen zijn weer,
terecht, gaar.
In Wit-Rusland dreigt de president
met het leger tegen de eigen bevolking. Mali is in de greep van een
militaire coup. In Brazilië, Turkije
en Hongarije hebben de leiders het
volk in een stevige greep en is vrijheid ver te zoeken. We hebben nog
lang geen rustig klimaat. De herfst
moet nog komen maar ik verlang al
naar de zomer van ‘21.
Hou vol!
Willy

Bij het noemen van OJC Midgard,
denkt Wanssum aan Havenpop,
Fiets em d’r in, busreizen naar
Pinkpop, voetbaltoernooien, maar
ook avonden met artiesten als
Herman Brood en Normaal. “In de
jongerensoos is vroeger zelfs door
Huub Janssen een bandje opgericht, genaamd De Midgards.
Tegenwoordig houdt de jeugd niet
meer van bandjes, maar van dj’s”,
legt Aron van Peer uit, die inmiddels drie jaar voorzitter is bij het
jongerencentrum.
OJC Midgard vond zijn oorsprong in
1973 toen een groep vrienden midden in Wanssum een jongerencentrum wilde beginnen. Volgens een
oudgediende is de naam Midgard
van Germaanse afkomst en betekent het ontmoetingsplek of verzamelplaats. Inmiddels huisvest de
soos zich in het derde gebouw in
haar geschiedenis.
Bij het 10-jarig bestaan werd
er een steptocht van in totaal
216 kilometer georganiseerd van
Bunnik naar Wanssum. “Die tocht
heeft het Guinness Book of Records
gehaald. Dat werd natuurlijk uitgebreid gevierd nadat de groep
met een plattekar naar de soos
werd gebracht”, vertelt Aron.
Volgens hem is dat een van de

Stijn Deenen, Wouter Hendrickx en Aron van Peer

hoogtepunten in het bestaan van het
jongerencentrum. “Dat geldt ook voor
de beachvolleybaltoernooien waarbij
de straat vol lag met zand. Die toernooien waren altijd erg leuk. Ook Fiets
em d’r in zie ik als een hoogtepunt.
Dat evenement was één groot succes en heeft nieuw leven in de soos
geblazen. Helaas kon het dit jaar niet
doorgaan vanwege corona.”
Aan ideeën voor evenementen is er
geen gebrek, legt Aron uit. Ook over
de financiën hoeft het jongerencentrum zich volgens Aron geen zorgen
te maken. Het belangrijkste doel van
het bestuur is om nieuwe jeugd aan
te trekken. “Samen met kwartierma-

ker Ivo Heuts sparren we hierover.
De jongeren die nu veel in de soos
zijn te vinden hebben een leeftijd van
18 tot 25 jaar. We zijn op zoek naar een
nieuwe vriendengroep die weer feesten voor de jongere jeugd kunnen organiseren. De doelgroep 14+ is namelijk
moeilijk binnen te krijgen.” Dat was
jaren geleden anders. “We leven nu in
een andere tijd, vroeger was de jeugd
veel wilder. Daarnaast heeft het alcoholbeleid ervoor gezorgd dat jongeren
van 14 tot 16 jaar thuis drinken met
vrienden.”
Het bestuur is in gesprek geweest met
de ouders en jongeren in het dorp
om te achterhalen waar de interesses

liggen bij de jeugd. “Het voordeel is
dat iedereen elkaar kent in het dorp.
Daardoor hebben we inmiddels een
groep gevonden die interesse heeft in
de soos en waarvan wij goede hoop
hebben dat zij de nieuwe aanwas kunnen zijn. Zij hebben toegezegd mee
te willen denken over nieuwe activiteiten en feesten. We merken dat de
soos echt speelt in het dorp, waardoor
we altijd genoeg vrijwilligers hebben.
We staan positief tegenover de toekomst. Ik heb er vertrouwen in dat de
nieuwe jeugd weer nieuw leven in de
soos kan blazen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Oh, zit dat zo!

Heb ik recht op loon tijdens quarantaine?
Deze zomer is een bĳzondere. Veel mensen kunnen door het coronavirus niet op vakantie. Mensen die wel op vakantie kunnen, zĳn vaak aan
strenge voorschriften gebonden.

Terwijl je op vakantie bent, komt
opeens het bericht binnen dat
jouw vakantieland de code oranje
of rood heeft gekregen en dat
je bij thuiskomst in quarantaine
moet. Ook komt het voor dat
mensen in quarantaine moeten
omdat ze in hun directe omgeving
contact hebben gehad met iemand

die corona heeft. In quarantaine
betekent, indien je niet thuis kunt
werken, ook geen werkzaamheden
verrichten. Krijg je als werknemer
dan wel loon doorbetaald?
De kantonrechter in Limburg
deed hierover onlangs uitspraak.
De werkgever is in beginsel
verplicht om het loon te voldoen
indien jij de overeengekomen
arbeid niet kunt verrichten,
tenzij het niet verrichten van
de overeengekomen arbeid
in redelijkheid voor rekening
van de werknemer behoort te
komen. In deze zaak oordeelde de
kantonrechter dat het gaat om een
opgelegde voorzorgsmaatregel
van de overheid en dat de
werkgever derhalve gehouden
is om het loon door te betalen
aan de werknemer. In deze zaak
ging het om een persoon die
door een omstandigheid in de
directe omgeving in quarantaine

moest. Er was dus geen sprake
van vakantie in het buitenland.
De kans is aannemelijk dat indien
een werknemer (zonder directe
noodzaak) naar een gebied gaat
dat rood of oranje is op de kaart,
het recht op loon wel komt te
vervallen als de werknemer in
quarantaine moet. Bij code geel
wordt reizen niet ontraden, maar
is voorzichtigheid geboden.
De kans dat de werknemer geen
loon ontvangt bij een verplichte
quarantaine nadat hij of zij
reisde naar een geel gebied –
bijvoorbeeld als een geel gebied
plots oranje is geworden – lijkt
beperkt te zijn.
Het een en ander hangt
natuurlijk af van de specifieke
omstandigheden van het geval.
Ook kan het zijn dat de werkgever
informatie heeft gedeeld over
het reizen naar het buitenland en
de bijbehorende consequenties,

die invloed kan hebben op
het recht op loon in geval van
quarantaine. Informeer je derhalve
goed voordat je op vakantie gaat!
Vragen? Neem contact op!

Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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Toegankelijk voor patiënten zonder coronaklachten

Heropening prikpost in Ysselsteyn

De prikpost in Ysselsteyn bij Huisartsenpraktijk de Wildenberg is per maandag 24 augustus heropend. Deze
prikpost op Litsenbergweg 20A is open op maandag van 09.15 tot 09.45 uur en op woensdag van 08.00 tot
08.30 uur.
Deze heropende post is toegankelijk
voor patiënten zonder corona-gerelateerde klachten. Indien patiënten
corona-gerelateerde klachten hebben,
kunnen zij terecht bij de ziekenhuislocaties van VieCuri Venlo of Venray.
Eind maart sloot vanwege het coronavirus het merendeel van de lokale
locaties waar bloed afgenomen werd.

Stap voor stap openen er weer locaties, al dan niet voorzien van aanpassingen. Met deze locatie erbij, zijn er
nu weer zeventien locaties open. Voor
een actueel overzicht van alle locaties,
zie www.viecuri.nl/bloedafname. Er is
bij iedere priklocatie handdesinfectie
beschikbaar om bij binnenkomst de
handen te desinfecteren (verplicht).

Twan Jacobs, vrijwilliger van Stichting Historie Herleeft, en May Volleberg van Rooynet sloegen de handen ineen
om een nieuw digitaal archief voor Veulen te maken. Het archief bestaat uit ruim 11.000 bestanden.
meer gedaan hoeft te worden. Er zijn
nog tientallen foto’s die nog beschreven
moeten worden. “Zodra de coronaperikelen achter ons liggen, zullen we in
samenwerking met RooyNet een middag voor de ouderen van Veulen organiseren. Dan krijgen de Veulense mensen
uitleg hoe ze het beste op RooyNet kunnen zoeken. Ook wordt er een fotopresentatie gehouden om ook de laatste
foto’s te kunnen ontsluiten”, sprak Gerrit
Reintjes, waarnemend voorzitter en
secretaris van de Katholieke Bond voor
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Ouderen afdeling Veulen.
Twan Jacobs is verantwoordelijk voor
het digitale archief van Veulen. Hij roept
de mensen op om in de kasten of op
zolder op zoek te gaan naar erfgoed.
Twan wil graag oude fotoalbums of
documenten lenen om ze te digitaliseren. Hij is bereid het materiaal bij
de mensen thuis op te halen en terug
te brengen. De mensen die hun foto’s
gedigitaliseerd willen hebben, kunnen contact opnemen met
twanjacobs67@gmail.com

Garage Sale Venray
Tijd: 10.00-15.00 uur
Locatie: Wijk ‘t Brukske

Câseleloop

Omdat de wachtruimtes beperkt zijn
qua omvang, heeft iedere priklocatie
een maximaal aantal zitplaatsen waarmee een veilige afstand tussen de
wachtende patiënten wordt gewaarborgd. Op het moment dat alle zitplaatsen bezet zijn, is het verzoek om
op een later moment terug te komen
of naar een andere priklocatie te gaan.

Veulens Historie Herleeft op RooyNet
Na vele uren digitaliseren, sorteren
en rubriceren, is het gelukt. Stichting
Veulens Historie Herleeft heeft een
compleet nieuw digitaal archief waarin
foto’s, geluidsbestanden en documenten bewaard worden voor het nageslacht. De indeling bestaat uit zeventien
verschillende hoofdonderdelen, zoals
bedrijven, boerenleven, boerderijen,
bruiloften, dorpsgezichten, families en
verenigingen.
Dat wil niet zeggen dat er aan het vastleggen van de historie van Veulen niets

Agenda t/m 30 augustus 2020

Tijd: vanaf 18.30 uur
Locatie: Castenray

Maandelijkse dansavond
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum ANNO ‘54 Venray

Drive In Movie Geijsteren
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Kasteelplaats Geijsteren

zo
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Living Statues festival
Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Centrum Venray

Zomerafsluiting
Tijd: 14.00 uur
Locatie: OJC Jera Ysselsteijn

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie ook in deze agenda
zien? Mail je agendatip naar redactie@hallo-venray.nl

Lezing Wim Daniëls
Auteur Wim Daniëls verzorgt naar aanleiding van zijn nieuwste
boek ‘De zomer van 1945’ op woensdag 16 september een lezing in
de bibliotheek in Venray.

Op dit glastuinbouwbedrijf te Maasbree
telen we jaarrond dagverse bladgewassen
op een zeer innovatieve en duurzame wijze.

Medewerker teelt planning/kas

M/V

Voor ons modern glastuinbouwbedrijf zoeken wij een fulltime

Je bent verantwoordelijk voor de planning van de teelt in de kas. Dit begint bij het zaaien
tot aan de oogst. Je werkt nauw samen met je collega’s in de teelt en in de productiehal.
Je instrueert en begeleid de medewerkers ten aanzien van de zaaitechniek. Je houdt
registraties bij van de teeltplanning, gewasontwikkeling en signaleert afwijkingen. Zorg voor het
milieu, innovatie en duurzaamheid, interne kennisdeling staan hierbij centraal. Het beoordelen
van de gewassen en zo nodig bijsturen tijdens de groei, zodat deze aan de verwachtingen van
de klant voldoen. Je denkt mee aan verbeterpunten en adviseert op het gebied van teelt en
automatisering. Dit alles wordt vastgelegd in een registratiesysteem. Je hebt de mogelijkheid
om door te groeien.
Wij vragen:
• Je hebt een brede kennis van glastuinbouw;
• Je hebt kennis en interesse in teelttechnische zaken;
• Je bent bereid om in verschoven diensten en op toerbeurt op zaterdagen te willen werken;
• Je beheerst de Nederlandse taal en spreekt bij voorkeur ook Engels en of Duits;
• Je werkt zelfstandig en gedisciplineerd;
• Je hebt enige computerkennis.
Informatie:
Meer informatie over ons bedrijf op:
www.siberiaproducties.com of bel met: Gertie de Swart 077-3982546.
Is je interesse gewekt stuur je CV en motivatiebrief naar: personeel@groenteproducties.com.
Siberia BV is onderdeel van Van Dijck Groenteproducties BV
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

In het boek neemt Daniëls elke dag
van de zomer in 1945 onder de loep
en geeft daardoor een heel gedetailleerd beeld van wat er destijds, nu
75 jaar geleden, allemaal speelde.
Daniëls komt erover vertellen
op woensdag 16 september van

19.30 tot 21.00 uur, inloop vanaf
19.15 uur. Na afloop van de lezing is
er een signeersessie. Vanwege de
coronamaatregelen is vooraf aanmelden via info@biblionu.nl noodzakelijk. Toegangskaarten zijn ook
verkrijgbaar in de bibliotheek.

Bekertoernooi van start
De eerste ronde van het bekertoernooi gaat in het weekend van
zondag 30 augustus van start. Venray treedt zondag om 14.00 uur
aan tegen Westlandia in Naaldwijk voor het landelijke KNVBbekertoernooi.
Venray neemt ook deel aan het
toernooi om de districtsbeker.
De Venrayse eersteklasser zou
de poulefase dit weekeinde starten met de thuiswedstrijd tegen
De Valk uit Valkenswaard. Dit duel
is verplaatst naar donderdag 3 september. De aftrap is om 20.00 uur
op sportpark De Wieën. Op zondag
30 augustus staan twee bekerderby’s op het programma: YsselsteynSVOC’01 en Leunen-Merselo.

De andere duels voor de Venrayse
clubs zijn: Gassel-Holthees-Smakt,
SV United-Stormvogels en IVOOostrum. Het zijn de eerste wedstrijden die de clubs spelen sinds
de uitbraak van het coronavirus.
Op zondag 8 maart werd het laatste voetbalprogramma afgewerkt.
Daarna legde de KNVB de competitie stil en later werd besloten het
seizoen 2019/2020 voortijdig te
beëindigen.
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15-vragen aan

Fleur Molenaar Venray
Wie is jouw voorbeeld?
Ik zie mijn ouders als mijn voorbeeld.
Zij helpen me met alles als ik hulp
nodig heb en dat waardeer ik zeker.

Naar welke muziek luister jij
vaak?

Hoi

Ik luister vooral naar popmuziek en
de top 50 van Nederland. Als ik daar
niet naar luister, luister ik naar oude
liedjes.

Column

Introductie
week

Hou jij meer van het strand of
meer van de zee? En waarom?
Ik hou echt heel erg van de zee,
daarom vind ik het ook zo leuk dat
we elk jaar naar Spanje gaan. Ik hou
heel erg van zwemmen en ik kan
niet lang zonnen op het strand.

Afgelopen week is de introductieweek van mijn opleiding
begonnen. De maandag begon
een beetje moeizaam, door
bepaalde problemen kon ik die
dag niet meedoen. Dat was erg
jammer, aangezien dat de dag
was waarin veel verteld werd
over de opleiding. Terwijl ik dit
schrijf is het dinsdag, die dag
was erg interessant.
De dag begon met de introductieradio. Na een uur radio over school
en tips, begon een kort spel. Na het
spel kwamen er twee journalisten
aan het woord. Als eerste kwam
Kees Schaap en als tweede kwam
Menno Sedee aan het woord.
Ik heb erg veel geleerd van deze
twee journalisten. Zo vertelde Kees
Schaap waar hij over schreef en dat
hij erg kritisch schrijft. Hij schrijft
over dat waar andere journalisten
niet over schrijven, hij schrijft het
tegenbeeld van het grote nieuws.
Hij vertelde over hoe nieuws en
de media in elkaar zitten en dat
vond ik erg leuk en interessant
om te horen. Menno Sedee vertelde dat hij een freelancer is die
dus zelf kiest waar hij over schrijft
en voor welk medium. Hij kiest er
wel voor om veel te schrijven over
lgbtq en zijn meest recente artikel
gaat over homogenezing. Ik vind
het allemaal erg interessant en
heb zin om naar school te gaan en
dit vak te gaan leren, al helemaal
na vandaag. Jammer genoeg gaat
de intro van donderdag niet meer
door vanwege de coronamaatregelen. Op deze dag zou iedereen
zijn/haar klas ontmoeten. Wat
ik zelf wil doen qua journalistiek
weet ik nog niet, dat hoef ik ook
niet te weten. Ik heb nog tijd om
dat te ontdekken. Wat ik uiteindelijk wil gaan doen, zie ik nog wel.
Mijn klas is in elk geval leuk. Ik zit
in een klas met eigenlijk alleen
maar mensen uit Limburg, NoordBrabant en een paar uit Nijmegen,
maar verder komt het niet. Dat is
natuurlijk supergezellig.

Ik heb zin om naar
school te gaan en het
vak te leren

Jacky

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen, is dat niet alles perfect hoeft te zijn. Ik was vroeger
heel perfectionistisch en ik kon er
niet tegen als iets verkeerd ging.
Gelukkig is dat nu veel minder
geworden.

Heb je een verborgen talent?
Mijn verborgen talent is dat ik
mensen goed kan helpen in
moeilijke situaties. Ik vind het ook
leuk om mensen te helpen zodat
ze daarna met minder problemen
zitten.

Wat zou je nog graag willen
leren in je leven?
Ik zou nog graag de Spaanse taal
willen leren. Ik ga dus elk jaar naar
Spanje, maar ik spreek nog steeds
geen woord Spaans. Dat zou ik erg
leuk vinden om te kunnen spreken.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
Ik vind de film Five Feet Apart een
hele goede film en ik word er altijd
heel emotioneel van. Het is een
Engelse film met bekende acteurs
en dat maakt het nog leuker.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Ik hou echt heel erg van
frikandellenbroodjes, en ik denk dat
ik daar ook niet snel genoeg van ga
krijgen.

Van welk attractiepark zou jij
een abonnement willen hebben?
Ik zou het liefst bij de Efteling een
abonnement willen hebben. Dat is
ook mijn favoriete attractiepark.
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Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Als ik zou kunnen vliegen, zou ik als
eerste naar Texas gaan in Amerika.
Ik heb daar 3,5 jaar gewoond en ik
ben daar sinds dat ik terug ben gekomen in 2015 niet meer geweest. Ik
zou mijn vrienden daar weer willen
bezoeken.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?
Op een vrijdagavond ga ik het liefst
met vrienden afspreken en dan chillen. Soms is het ook wel fijn om een
keer uit te rusten op een vrijdagavond als ik een erg drukke week
achter de rug heb.

Wat is jouw droombaan?
Op dit moment heb ik nog geen
droombaan. Ik weet namelijk ook
nog echt niet wat ik in de toekomst
wil gaan doen. Ik wil denk ik wel

in de geneeskunde werken, maar
wat ik dan wil doen, weet ik nog
niet.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Het laatste boek dat ik heb gelezen
is het boek: Grip. Ik moest dat boek
lezen in mijn vierde schooljaar
op het Raayland College voor het
vak Nederlands. Ik ben niet iemand
die van lezen houd, dus ik heb
sindsdien geen nieuw boek meer
gelezen.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?
Ik heb mijn beste vrienden op
verschillende plekken leren kennen,
zoals op school, in de wijk, bij
turnen of op het werk.

Wat is jouw favoriete
kledingstuk?
Mijn favoriete kledingstuk is zeker
een trui. Ik hou echt van truien want
ze zitten ruim en zijn heel zacht.
Tekst: Maud Rötjes
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Jij maakt ‘m super
De keuken
Trend
van 2020

Southampton

Compleet met koelkast, oven met magnetronfunctie, inductiekookplaat, afzuigkap,

vaatwasser, spoelbak en werkblad.
compleet uitgerust met
o.a. apparatuur van ETNA met
5 jaar apparatuur-garantie.

5.999,compleet met
apparatuur

Wij zoeken
verkooptalent!
Ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze vestiging van Superkeukens in
Horst en Roermond zijn wij op zoek naar leuke collega’s! Wij zoeken zowel ervaren
verkopers als junior verkopers. Word jij die enthousiaste specialist die onze
klanten adviseert en informeert over onze Superkeukens? Bezoek snel onze
vacaturepagina voor meer informatie en om meteen te solliciteren:

www.werkenbijimg.nl

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,3

HORST
Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

elke zondag geopend

