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Fietsvierdaagse
van start
In tijdsblokken gingen dinsdag 20 juli maar liefst 530 deelnemers van start tijdens de Fietsvierdaagse Venray. Ondanks dat er in andere jaren ruim tweeduizend fietsers aan
het evenement meededen, is bestuurslid Ernst-Jan Kleinbussink tevreden over het aantal deelnemers dit jaar. “Twee jaar geleden was er een hittegolf, dit jaar hebben te maken met
corona en hoogwater. Er is elk jaar iets dat ons bezighoudt. Omdat we enkele routes langs het water hebben uitgezet, hebben we per dag moeten kijken of de wegen begaanbaar
waren. Zo hebben we onder andere de route van woensdag verplaatst naar vrijdag.”

Castenray heeft eerste dorpskerk die sluit

‘Het leven verdwijnt uit de kerk’
De Sint-Matthiaskerk in Castenray gaat dicht. Pastoor Huub van Horne heeft bij bisdom Roermond het
verzoek ingediend om de kerk vanaf 1 januari 2022 aan de eredienst te onttrekken. De beslissing om de
kerkdeur te sluiten, is met een ruime meerderheid van stemmen (19 voor, 4 tegen) genomen tijdens de
vergadering van de parochieraad van Castenray.
Als het bisdom instemt met het verzoek dan is de Sint-Matthiaskerk de
eerste dorpskerk in gemeente Venray
die verdwijnt. Pastoor Huub van
Horne verzekert dat het gebouw niet
valt voor de slopershamer. “Nee, dat
gebeurt zeker niet. Het is een prachtige laatgotische kerk met een rijke
historie. Het is ook een rijksmonument. Het gebouw is goed onderhou-

den en ook financieel gezien is de
noodzaak er nog niet. Maar het zijn
de levende stenen die ontbreken.”
Juist in Castenray, dat zich profileert
als hét monumentendorp, wordt het
grootste en mooiste monument in
het voortbestaan bedreigd. “Het zou
toch te gek zijn dat in een dorp dat
bekendstaat om z’n vele monumenten het kerkgebouw zou verdwijnen.”

Tijden veranderen
Het oudste deel van de SintMatthiaskerk dateert van rond het
jaar 1500, toen er nog een kapel
stond. In 2004 kreeg de kerk een
grote renovatie. Huub van Horne
is nu 13 jaar pastoor in Castenray.
“Toen ik hier kwam, bezochten
gemiddeld dertig parochianen
de wekelijkse dienst. Die groep

is alsmaar kleiner geworden en
nu zijn er nog zo’n tien van over.
Dat beeld zie je ook in andere
dorpen. De tijden zijn veranderd.
Vroeger was de sociale controle
zo groot dat mensen die niet naar
de kerk gingen iets uit te leggen
hadden. Tegenwoordig lijkt het erop
dat mensen zich moeten verdedigen
als ze nog wel naar de kerk gaan.”
Tijdens de parochieraad kwamen
ook emoties naar boven, vooral van
dorpsbewoners die de kerk graag
willen behouden. Het kwam nog ter
sprake om het besluit een halfjaar

uit te stellen. “Mensen die nog wel
naar de kerk komen, zetten zich
vaak met hart en ziel in. Maar uitstel
wilden de meeste parochianen niet.
Er was best een grote opkomst en
een duidelijke meerderheid was
voor de sluiting. Dat ligt in deze tijd
minder gevoelig. Want de mensen
zien met eigen ogen dat dit eraan
zit te komen. Het leven verdwijnt uit
de kerk. En met uitstel kom je geen
stap verder.”

Lees verder op pagina 03
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Jan Loonen blikt terug op turbulente raadsvergadering

‘Ik voerde een verloren strijd’
“Deze strijd kon ik nooit winnen”, zo blikt Jan Loonen terug op de turbulente raadsvergadering van 30 juni waarin een einde kwam aan zijn
wethouderschap van 11,5 jaar. De gemeenteraad stuurde hem weg met
een motie van wantrouwen na een vertrouwensbreuk. De gronddeal die
hij als privépersoon in het Loobeekdal sloot met Waterschap Limburg
werd hem fataal. Ondanks dat het rapport van bureau Berenschot hem
vrijwel vrijpleitte. Niet alleen de oppositie maar ook de coalitiepartners
D66 en Venray Lokaal lieten de CDA-wethouder vallen.
Dat wist Jan Loonen (56) al in het
weekeinde voor de raadsvergadering.
D66 en Venray Lokaal lieten het CDA
weten het vertrouwen in hem op te
zeggen. De twee partijen verwachtten
dat hij uit eigen beweging de handdoek zou gooien. “Ze gunden mij een
mooie aftocht om in de raadsvergadering een pijnlijke situatie met een
motie van wantrouwen te voorkomen.
Geen seconde heb ik dat overwogen.
Door zelf af te treden zou ik oproepen
dat ik toch fout ben geweest. En dat
ben ik niet.”
Loonen blijft erbij dat er geen sprake
is van zelfverrijking of bevoordeling
bij de omstreden gronddeal. “Er liggen
nu twee rapporten die dat bewijzen.
Ik heb altijd integer gehandeld en ben
heel open geweest over mijn grondbezit. Alles heb ik gemeld en nooit
heeft iemand ernaar gevraagd. En nu
word ik weggestuurd op het meeste
waardevolle wat een bestuurder
heeft: zijn integriteit.”
Loonen stelt dat hij en zijn familie niet beter zijn geworden van de
gronddeal. “Voor ons had het hele-

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

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

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

maal niet gehoeven. Het waterschap
wilde de Loobeek herinrichten. Mijn
familie en ik hebben hier gronden in bezit. Wij hebben er niet om
gevraagd en we wilden het ook
niet. We hebben het lang afgehouden.” Toen begin januari de eerste
krantenberichten verschenen over
malversaties, kwam een ware publiciteitsgolf op gang die niet meer
leek te stoppen. Loonen spreekt
van een hetze waarin leugens en
onwaarheden de boventoon voerden. Hij moest al die tijd zwijgen,
want er was afgesproken radiostilte
in acht te nemen gedurende het
onderzoek van Berenschot.

Megaschandaal
Door de onophoudelijke stroom
berichten werd de kwestie opgeblazen tot een megaschandaal met
Loonen als mikpunt. Hij deed aangifte bij de politie tegen de anonieme website Venray Transparant
wegens laster en smaad. Hij laat
dit niet rusten en overweegt een
advocaat in de arm te nemen voor
mogelijk een civiele procedure. Maar
eerst wil hij afstand nemen van de
politiek. Een terugkeer in een andere
politieke functie ziet hij voorlopig
niet zitten. “Google maar even mijn
naam en je komt van alles tegen
over integriteit en wantrouwen.
Ik ben door deze affaire besmet
geraakt. Het kan nog wel een aantal
jaren duren voordat ik hier van verlost ben.”

Werkloos
Graag had hij zijn derde termijn als
wethouder afgerond. Maar driekwart
jaar voor de eindstreep zit hij ineens
werkeloos thuis. “Dat is best wennen.
Vreemd om alle dossiers plotseling te
moeten loslaten. Wethouder ben je
iedere dag. Je pleegt roofbouw, want
je bent alleen maar met je werk bezig
en probeert goede dingen voor Venray
te doen. Tijd voor een opleiding of
investeren in jezelf is er gewoon niet
bij.” Dat hij zo’n zestig nevenfuncties
had, wordt hem nu ook weer voor de
voeten geworpen. Het prikkelt hem.

“Al die functies hangen samen met
mijn wethoudersbaan. Ik doe in die
bestuursfuncties zo veel contacten
op en daar heb ik in het belang van
Venray voordeel van gehad. Ik denk
dat ik wel meer dan 100 miljoen euro
extern geld voor de gemeente heb
binnengehaald.”
Loonen was al van plan na de verkiezingen van 16 maart 2022 niet meer
terug te keren. Dat voornemen maakte
hij in het najaar van 2020 bekend bij
het lokale CDA-bestuur. In zijn eerste tien jaar loodste hij vrij eenvoudig
zijn voorstellen door de gemeenteraad. Dat ging de laatste tijd minder
soepel. Zoals bij de supermarktendiscussie, de aankoop van het Albert
Heijnpand, winkelcentrum De Bleek
en dit voorjaar bij bedrijventerrein De
Spurkt waarvoor bij een motie van
afkeuring kreeg die geen meerderheid
haalde. “Je houdbaarheidsdatum staat
op je rug. Iedereen ziet het, behalve
jijzelf”, zo verklaart Loonen het afkalvend vertrouwen. “De gunfactor is op
een gegeven moment weg. Twaalf
jaar vond ik daarom lang genoeg. Je
gaat bij mensen op de tenen staan en
ergernissen stapelen zich op. Ik kreeg
verwijten over een gebrek aan zelfreflectie en een moreel kompas. Dat heb
ik juist altijd proberen te voorkomen.
Maar ik had de schijn tegen, alhoewel
ik nooit een signaal kreeg dat er een
vertrouwenskwestie speelde. In januari brak de hel los en het werd daarna

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Ysselsteyn organiseert
Tour de Ondernemer
Ysselsteyn bestaat dit jaar exact een eeuw. Diverse bedrijven uit de
regio bundelen hun krachten om zich op zaterdag 11 en zondag
12 september te presenteren in Tour de Ondernemer.
Verdeeld over Ysselsteyn bevinden
zich in dit weekend veertien centrale plekken, waar 45 Ysselsteynse
ondernemers van zich laten zien.
Ook de Duitse oorlogsbegraafplaats en Raceway Venray zullen
twee hotsport vormen. Tijdens dit

weekend komen bedrijven uit alle
sectoren aan bod, van argrarisch
tot de maakindustrie. Op y100.nl
is een interactieve kaart te vinden
met daarop alle hotspots, zodat
bezoekers zelf een route kunnen
bepalen.

alleen maar erger. Er ontstond zo’n
opgeklopte, negatieve sfeer. Voor de
raad werd het ook heel moeilijk want
het zou bijna immoreel zijn om mij
niet weg te stemmen. Ik voerde een
strijd die ik nooit kon winnen.”

Afscheid
Toch wil Loonen niet omkijken in
wrok. Ook al spreekt hij van een bittere afdronk. Dat de gemeente nog
een afscheid voor hem wil organiseren, juicht hij toe. “Ik wil niet zuur
en verbitterd zijn. Ik moet de politieke realiteit onder ogen zien. De
raad heeft me niet beschermd tegen
negatieve invloeden van buitenaf.
Zo’n opmerking van Bas Künen van
de VVD dat ik geld zou moeten teruggeven aan de Venrayse gemeenschap, dat is puur een actie om mij te
beschadigen. Hou je mond of maak
het hard.”

Loonen probeert de goede herinneringen aan het wethouderschap
te koesteren. “Tien jaar lang had ik
een goede staat van dienst en nu
deugt er ineens niets meer. Ik wil niet
opscheppen maar ik denk dat ik veel
voor Venray heb bereikt. Daar ben ik
trots op en ik kijk terug op een fijne
tijd. En nu word ik keihard afgerekend
en weggezet als een zakkenvuller.
Een sneu en pijnlijk einde.”

Ik kreeg verwijten
over een gebrek aan
zelfreflectie en een
moreel kompas.

Tekst: Henk Willemssen

Wegens groeiende activiteiten zijn wij op zoek naar een

Montage-medewerker,
buitendienst
Wij bieden

een afwisselende baan waarin je o.a. aluminium en kunststof puien
monteert bij de klant, als ook vliesgevels, overkappingen, serres en
lichtstraten. Tevens mag je van ons verwachten dat je binnen het
bedrijf wordt opgeleid.

Wij zoeken iemand die

energiek is, relevante werkervaring heeft,
met een flexibele werkinstelling, en zelfstandig kan werken.
Beschik je over technische kwaliteiten,
een goede motivatie en gedrevenheid?

Past deze baan dan bij jou? Stuur dan je motivatie naar:
Keizersveld 8 5803 AN Venray ■ Tel. 0478 58 44 17
E-mail info@vanlipzig.nl ■ www.vanlipzig.nl
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Chantal Nijkerken-De Haan
benoemd tot nieuwe
wethouder
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‘Het leven verdwijnt uit
de kerk’

Tijdens de extra raadsvergadering op woensdag 21 juli is Chantal
Nijkerken-De Haan als wethouder van Venray benoemd. Ze werd
aangedragen door zeven partijen uit de gemeenteraad van
Venray. Alleen CDA was tegen het benoemen van een nieuwe
wethouder.
Nadat het CDA uit de coalitie in
Venray stapte, zijn de overige partijen in de raad onmiddellijk aan de
slag gegaan met een verkenning
en de zoektocht naar een nieuwe
wethouder. Daarbij is ingezet op
het vinden van een daadkrachtige
en zeer ervaren bestuurder. De
zeven partijen hebben deze gevonden in de persoon van Chantal
Nijkerkende-De Haan (47) uit
Schinveld.
Het CDA is de enige partij die
niet voor het benoemen van een
nieuwe wethouder is. Middels een
motie riep de partij op de geplande
benoeming van de wethouder in te

trekken tenzij de wethouder vooraf
toezegt af te zien van de wachtgeldverplichting. Dit omdat in 2017
bij de tussentijdse benoeming van
Anne Thielen er diverse partijen
waren die verzochten dat ze afzag
van haar wachtgeldverplichting.
“Het benoemen van de nieuwe
wethouder leidt tot een wachtgeldverplichting van 3 jaar en 2 maanden en ongeveer 325.000 euro, dat
neerkomt op 425.000 euro inclusief loon. De wachtgeldverplichting
staat niet in verhouding tot het
geleverde werk van negen maanden.”

Pastoor Geudens vervangt
kapelaan Marthoma
Kapelaan Marthoma Alexander vertrekt na drie jaar uit Venray.
De 32-jarige uit India afkomstige priester heeft per 1 augustus een
benoeming gekregen in het Zuid-Limburgse Gulpen.
Jacques Geudens uit Sittard is zijn vervanger in Venray.
De bedoeling is dat Marthoma
Alexander na drie jaar in Venray nog
drie jaar in Gulpen blijft en daarna
terugkeert naar zijn thuisland India.
Met de aanstelling van Jacques
Geudens (64) is het priesterteam in
Venray weer compleet. Geudens had
de afgelopen jaren om gezondheidsredenen geen vaste aanstelling als
pastoor. Hij assisteerde in parochies
waar tijdelijk geen vaste priester
was zoals in Landgraaf en Geulle.
Hij was tot begin dit jaar ook invaller in de parochies van Afferden en
Siebengewald. Daarna keerde hij
terug naar Sittard. Jacques Geudens
neemt zijn intrek in de pastorie in

Vredepeel waar voormalig burgemeester Hans Gilissen van 2011 tot
2019 woonde. Het bisdom heeft
ook besloten om Martinus Rijs een
vaste aanstelling te geven in Venray.
Samen met Jacques Geudens gaat
hij deken Ed Smeets assisteren in
de parochies van Venray, Smakt,
Ysselsteyn, Merselo, Vredepeel,
Leunen, Veulen en Heide. Martinus
Rijs had vanaf 1 januari 2021 een
tijdelijke aanstelling voor een halfjaar nadat hij vanaf medio 2019 met
ziekteverlof was vanwege oververmoeidheid. Hij blijft wonen in de
pastorie van Leunen.

naar een goede herbestemming.
Dat lijkt me niet onmogelijk. Ik
bezoek veel kerken in het land en
ik heb al enkele mooie voorbeelden
gezien, zoals een bibliotheek of een
ontmoetingsruimte. In Helmond is
een supermarkt gekomen in een
kerk maar dat lijkt me hier niet
van toepassing. We zitten niet in
een stedelijk gebied. Het is aan
de parochianen van Castenray

want ze zijn zelf eigenaar van hun
kerkgebouw.”

We gaan kijken naar een
goede herbestemming

Tekst: Henk Willemssen

Gewoon goed in food en
agri transport

Gemeente
krijgt inclusieagenda
Gemeente Venray gaat een lokale inclusieagenda opstellen. Het
externe bureau Berenschot is in de arm genomen om het project te
begeleiden.
De gemeenteraad heeft twee jaar
geleden in een motie het College
van B&W de opdracht gegeven voor het opstellen van een
inclusieagenda. Gemeenten zijn
ook wettelijk verplicht om een
lokale invulling te geven aan het
VN-verdrag Handicap. Dit is een
mensenrechtenverdrag dat door
Nederland in 2016 is ondertekend.
Het verdrag geeft mensen met een
beperking of chronische aandoening recht op gelijke behandeling en gelijkwaardig meedoen.
Bij de inclusieagenda werkt de
gemeente samen met maatschappelijke organisaties en er is vanuit

De vraag is hoe het verder gaat.
Het is afwachten hoe bisdom
Roermond reageert op het verzoek
uit Castenray. “Daar ben ik ook
benieuwd naar”, zegt Van Horne.
De Sint-Matthiaskerk is niet
eigendom van het bisdom maar
van de Castenrayse parochie. Er
komt een commissie die zich gaat
buigen over een andere invulling
van het gebouw. “We gaan kijken

de gemeenteraad een werkgroep
geformeerd. De raadswerkgroep
heeft ermee ingestemd om 14.400
euro uit te trekken voor de ondersteuning door bureau Berenschot.
In gemeente Venray lopen al
allerlei projecten die te maken
hebben met inclusie, zoals de
campagne ‘Respect On’ die zich
richt op bewustwording bij jongeren. Samen met veertien Venrayse
organisaties is het platform Respect
On opgericht. Afgelopen voorjaar is
de communicatiecampagne ‘Venray
voor iedereen’ van start gegaan die
zich ook richt op bewustwording.

Bij AB Texel Group zit je goed,

‘’AB is een heel betrouwbaar bedrijf. We
werken met goed materieel en mijn uren
kloppen altijd. Alles is goed geregeld en
afspraak is afspraak.’’ Jorg Venema

want:
• Je werkt altijd met modern
en net materiaal
• Er zijn veel verschillende roosters
mogelijk, dus er is altijd wel een
rooster dat bij jou past

Vacature Chauffeur (CE):
Onderlosser / Walking floor
Standplaats:
Broekhuizenvorst
AB Texel is op zoek naar Chauffeurs (CE) voor het
vervoeren van (losgestorte) agrarische producten.
Je rijdt hiervoor voornamelijk met onderlossers en
walking floors. Deze functie is fulltime, parttime
en op oproepbasis in te vullen. Werk jij graag in de
agrarische sector en vind je het leuk als iedere dag
anders is? Dan is deze vacature wat voor jou!

• Je werkt bij een stabiele
organisatie met goede arbeidsvoorwaarden
• Je profiteert van de flexibiliteit
van een grote organisatie, een
vrije dag opnemen is geen enkel
probleem.
Interesse? Stuur dan je cv
naar hr@abtexel.nl.
Wil je meer weten? Neem dan
contact op via 088 – 94 35 050 of
bekijk de volledige vacature op
www.abtexelgroup.work
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Pikante filmpremière in het bos

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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Programmering
Omroep Venray
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
19:00 (H) Zondagse Soep
20:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 Venradio met Freek & Marc
10:00 Venradio met Maik & Mario
12:00 Venradio met Bernie
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Petra
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Rock in Rooj
22:00 Rooj laat

Donderdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Eind 2020 deden ze een oproep aan
jong verliefde koppels om zich aan
te melden voor een experimentele
film over de rommelige kanten van
de liefde, met de voorwaarde dat de
filmmakers het koppel zou mogen
volgen tijdens al hun bezigheden. Het
koppel dat uiteindelijk geselecteerd

werd, was niet exhibitionistisch of op
zoek naar spanning. Ze zagen de film
vooral als een document over hun
liefde. Zelfs voor de filmmakers was
het in het begin nog niet duidelijk wat
voor een soort film het zou worden,
maar voor het jonge stel was dit geen
probleem. Het experiment resulteerde

in een absurde maar ook ontroerende
film. De film gaat op vrijdag 23 juli om
20.00 uur in première in het Odapark.
Tickets hiervoor zijn gratis te reserveren via de website van het Odapark of
via info@odapark.nl

693 graven

Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18.00 Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Avondmix
22.00 Rooj laat

Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Middagmix
18:00 Potpourri
19:00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
22:00 Rooj Laat

Kunstenaars Krista Smulders uit Venray en Michiel Ubels uit Beuningen werkten tijdens de lockdown aan de
film ‘Intiem en Anoniem’. De experimentele film over intimiteit, spanning en vrijheid gaat op vrijdag 23 juli in
première onder de bomen van het Odapark.

Nachtsessie
Venray Vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Rock & Roll All Flavours
Avonddienst
Rooj Laat

Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray Vroeg
08:00 De ochtend door
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Middagmixt
17:00 Zondagse Soep
18:00 Wintertijd
19:00 Volksmusik miet Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

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

Laatst beschikbare graf op de Venray War
Cemetery geadopteerd
Op initiatief van Piet Snellen werd in het voorjaar van 2020 de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray
War Cemetery opgericht en werd er gestart met een adoptieprogramma. Middels dit adoptieprogramma werd de mogelijkheid geboden om 693 geallieerde graven te adopteren met als doel het in stand
houden van de verhalen van en herinneringen aan de ‘mannen van Venray’. Het laatst beschikbare graf
op de Venray War Cemetery is inmiddels geadopteerd.
Toen Piet in januari 2021 overleed was het voor Stichting
Adoptiegraven CWGC Venray
War Cemetery meteen duidelijk:
dit adoptieprogramma moest
voortgezet worden. Met succes;
het laatst beschikbare graf, van
Lance Bombardier Sydney Howard
Underwood, is geadopteerd door het
Raayland College. Op die manier zal

ook de Venrayse jeugd in de toekomst betrokken blijven bij het herdenken van de in Venray begraven
soldaten.
“Het afgelopen jaar hebben wij
mogen ervaren hoe respectvol,
betrokken en gepassioneerd onze
adoptanten zijn bij het herdenken
van hun soldaten en het doen van
achtergrond onderzoek. De begraaf-

plaats krijgt weer met grote regelmaat bezoek, er staan vrijwel altijd
prachtige bloemen en er ontstaan
waardevolle contacten met nabestaanden”, aldus de stichting.
Donderdag 22 juli overhandigt om
10.00 uur een van de bestuursleden
het laatste adoptiecertificaat op de
Venray War Cemetery aan de rector
van het Raayland College.

Ruimte voor Ruimte

Gemeente neemt illegale inritten over
in Vlakwater
Bewoners van nieuwbouwwijk Vlakwater in Venray hebben bij hun huis inritten op gemeentegrond aangelegd. De gemeente grijpt nu in en neemt de illegale inritten in eigen beheer om ze opnieuw in te richten.
De vrijstaande woningen in
Vlakwater aan de westkant van
Venray zijn gebouwd op kavels
van het bouwproject Ruimte voor
Ruimte van provincie Limburg. De
eerste woningen in deze ruime en
groene wijk zijn gebouwd in 2011.
De gemeente geeft toe dat er de
laatste jaren te weinig toezicht is
geweest op de inrichting van het
gebied. Daardoor heeft het kunnen
gebeuren dat bewoners in strijd met
de omgevingsvergunning inritten
hebben aangelegd op gemeente-

grond. De inritten hebben verschillende vormen en breedtes en er zijn
uiteenlopende materialen gebruikt.
Voor de gemeente is het geen
oplossing om de bestaande inritten
over te nemen. Omdat het ondoenlijk is onderhoud of herstel te plegen
door de verschillende materialen die
gebruikt zijn.
Het College van B&W heeft besloten om vlak na de zomervakantie te
starten met het opnieuw bestraten
van de opritten. Ze worden uniform uitgevoerd met dezelfde soort

bestrating en ze krijgen een maximale breedte van 6 meter zoals
ook in het ontwerp van de wijk is
vastgelegd. Het college maakt dan
tegelijkertijd een einde aan het
onrechtmatig gebruik van gemeentegrond. Ruimte voor Ruimte voert
het werk uit en gaat met iedere
bewoner in overleg over wat er met
de inrit moet gebeuren. Het college
houdt er rekening mee dat bewoners zich niet kunnen vinden in het
vervangen van hun oprit.

2207 \ nieuws

05

Onthulling kunstwerk
Respect On Venray
Bij het begin van de zomervakantie, op vrijdag 23 juli, wordt in Venray
het kunstwerk van de RespectOn Venray onthuld. Het kunstwerk is in
opdracht van Jongeren Netwerk Limburg door kunstenaar Stefan Bus
ontworpen, en gemaakt via SteelBrothers. Het kunstwerk is als afsluiting van de campagne #Respect On aangeboden aan het platform
Respect On Venray, welke het project heeft overgenomen. Het kunstwerk
krijgt de naam De Poort van Gelijkheid, en staat gelijk aan: Gelijkheid,
Respect en Acceptatie.
Op vrijdag 23 juli om 15.00 uur wordt
het kunstwerk onthuld door burgemeester Luc Winants en kunstenaar
Stefan Bus tijdens een kleine ceremonie. Kinderen van ‘Spelen Doe Je Zo’
(Brukske) hebben tekeningen gemaakt
over Respect en zullen deze presenteren bij de onthulling. Het kunstwerk ‘De Poort van Gelijkheid’ wordt
geplaatst op de rotonde Leunseweg/
Zuidsingel bij het Raayland College.
De campagne #RespectOn vindt
haar oorsprong op 13 oktober 2016
in Venray tijdens een bijeenkomst
van Jongeren Netwerk Limburg (JNL).
Het doel is een gedragsverandering
teweegbrengen onder jongeren (12
tot 18 jaar) en hun ouders/ verzorgers. Die moet onder meer leiden tot
meer onderling begrip, respect en
acceptatie, een verminderde angst
en wantrouwen en het aanspreken
en bevragen van elkaars verschillen
en tegenstellingen. Parallel aan alle

ontwikkelingen van de #RespectOn
campagne is het Platform #RespectON
ontstaan. Dat bestaat uit veertien
lokale (vrijwilligers)organisaties
en waar ook het onderwijs en de
gemeente bij is betrokken. Het platform neemt de taken van het campagneteam over en borduurt voort op
alles wat er ontwikkeld is.
Het platform is als organisatie/groep
van mening dat het nodig is om te
investeren in het bevorderen van
menselijke contacten die, meer dan
nu het geval is, gebaseerd zijn op de
beginselen van verdraagzaamheid
en gelijkwaardigheid. Zij gelooft erin
dat dit mogelijk is door de inzet van
een (groeiende) groep ambassadeurs,
organisaties (of programma’s) die
deze boodschap structureel en met de
nodige herhaling uitdragen in de vorm
van nieuwe projecten, kleinere (educatieve) activiteiten en het verrichten
van onderzoek.

Meer dan vijftig kermis attracties
in het centrum van Venray
De oproep van winkeliersvereniging van Venray Centraal is massaal omarmd. Liefst 65 kinderen zijn
fanatiek aan het bouwen geslagen en zijn gekomen tot 53 totaal verschillende bouwwerken van kermis
attracties in LEGO. De bouwwerken zijn vanaf koopzondag 25 juli te zien in het centrum. De kinderen zullen
hun bouwwerken zelf aanbieden aan de winkelier. Overal waar in de etalages LEGO bouwwerken staan,
zijn stemformulieren te krijgen. Met die stemmen bepaal je wie de drie publieksprijzen in ontvangst mogen
nemen. Daarnaast zal een vakjury, onder leiding van Dylan Haegens, rond gaan om nog eens drie prijzen
te bepalen. In totaal gaan drie LEGO-bonnen van elk 100 euro weg.

vacatures
Wie is Sormac?
Sormac ontwikkelt al ruim 100 jaar machines voor de
versverwerking van groenten en fruit. Koop je in de
supermarkt een zakje sla dan is de kans groot dat deze sla
in een van onze machines gesneden, gewassen of
gedroogd is.

Onze machines zorgen over de hele wereld ervoor dat het
mensen gemakkelijker wordt gemaakt verse groenten te
eten. Wil jij samen met zo’n honderd super gemotiveerde
collega’s hieraan meewerken? Door onze snelle groei
zoeken wij voor een aantal interessante functies kandidaten
die ons team komen versterken.

Dit zijn onze vacatures:
Constructiebankwerker/Lasser

Projectleider

Service Coördinator

Assemblage Monteur

Software Engineer

Field Service Engineer

■

■

Je vervaardigt klant specifieke lasconstructies (TIG),
uitsluitend in RVS.

Je bouwt vanaf tekening machines en complete
verwerkingslijnen.

■

■

Je begeleidt internationale projecten van verkoop tot
oplevering bij de klant.

Je ontwikkelt de software voor standalone machines en
complete verwerkingslijnen.

■

■

Je bent de spil tussen klant, Sormac en onze Field
Service Engineers.

Je installeert en verzorgt de inbedrijfname van
machines en verwerkingslijnen bij internationale
klanten.

Laborant
■

Je hebt ervaring met microbiologisch onderzoek en zin
om mee te zoeken naar oplossingen voor uitdagende
vraagstukken.

Bekijk alle vacatures op: www.werkenbijsormac.nl
Of stuur je cv naar: s.merkx@sormac.nl. Voor informatie kun je terecht bij Sharon Merkx (HR-manager) tel. 077 – 351 8444.
Kandidaten die worden aangedragen buiten onze eigen kanalen, worden niet meegenomen in de selectieprocedure.
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Een vrachtwagen zorgt voor vervoer over de Maasheseweg in Geijsteren

Uit de woning naast de begraafplaats in Geijsteren werd het water weggepompt

Project Ooijen-Wanssum beschermt dorpen
tegen hoogwater
De Maasdorpen in gemeente Venray hebben de hoge waterstanden van de Maas doorstaan.
Het was afgelopen weekeinde de eerste grote test van de hoogwaterbescherming van het
project Ooijen-Wanssum dat eind 2020 werd afgerond. Hoewel de Maas nu nog iets hoger
stond dan bij de grote overstromingen in 1993 en 1995, hielden Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum het vrijwel droog.
Het waterpeil van de Maas bereikte bij Wanssum
een piek van 15,48 meter boven NAP in de nacht
van zaterdag 17 en zondag 18 juli. Dat is ruim
4 meter hoger dan normaal. Daarna zakte het
water weer langzaam na de sterke stijging op
donderdag en vrijdag. Bewoners van 22 buitendijkse woningen kregen vrijdagochtend van de
gemeente het verzoek om tijdelijk te vertrekken.
Bij de persconferentie van Veiligheidsregio
Limburg-Noord op zondag om 12.00 uur was de
waterstand gedaald naar 15,35 meter en was het
grootste gevaar geweken. In tegenstelling tot
aan de overkant van de Maas waar in Well op
zaterdagavond inwoners uit het oude deel van

het dorp geëvacueerd moesten worden.
Bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg
vertelde tijdens de persconferentie dat de dijken
in het gebied Ooijen-Wanssum de test goed hebben doorstaan. “Er was een uitzonderlijk hoge
waterafvoer, maar er hebben zich geen calamiteiten voorgedaan. De dijken hebben het gehouden en er hoefde bijna niets extra’s te gebeuren
om ze te versterken.” Ook het laten meestromen
van de oude Maasarm en de twee hoogwatergeulen bij Ooijen en Wanssum bewezen hun
waarde. Doordat de flessenhals in het centrum
van Wanssum is vervangen door een grotere
brug met een veel ruimere opening, kon het

Het water steeg bijna tot aan de nieuwe brug in Wanssum. De dijken waren hoog genoeg

water via de Groote Molenbeek vrijwel onbelemmerd doorstromen. “Het heeft een enorm effect
gehad dat door het project Ooijen-Wanssum
meer ruimte is gegeven aan de Maas. Het betekende een waterstanddaling van wel 40 centimeter. Ook was het een voordeel dat het rustig
en zonnig weer was. Anders was het op meer
plekken fout gegaan”, zei Jos Teeuwen. Minister
Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en
Waterstaat bracht zaterdag een bezoek aan
het gebied Ooijen-Wanssum. Zij stelde voor de
camera van L1 dat de maatregelen voor waterveiligheid goed hebben uitgepakt.

Afsluiting verkeer
Gemeente Venray sloot zondag de dorpsbrug in
het centrum van Wanssum af. Dit omdat het een
dag eerder veel te druk was met voetgangers
en fietsers die vanaf de brug een kijkje kwamen
nemen naar de immense watervlakte. Ook de

weg tussen Geijsteren en Wanssum en de parallelweg van de Koninginneburg over de Maas
werden afgesloten om bezoekers te weren.
Vanwege het hoge water moesten Helling
in Wanssum en Ooijenseweg in Blitterswijck
worden afgesloten voor het verkeer. Zaterdag
liep ook de Maasheseweg in Geijsteren onder
water. Rondom de kasteelruïne in Geijsteren was
het terrein helemaal onder water gelopen tot
aan de weg Alde Pasterie.
Op de parkeerplaats bij het sportpark in
Wanssum richtte Defensie een depot in voor
zand en voertuigen. Het materieel werd gebruikt
voor de gehele regio. Gemeente en waterschap
waarschuwden voortdurend om niet over de
dijken te lopen. Dat was te gevaarlijk omdat de
dijken verzadigd zijn en door het terugtrekkende
water zouden ze instabiel kunnen worden.
Tekst: Henk Willemssen

Het torentje van het oude gemeentehuis van Wanssum, dat vorige maand is geplaatst, stond in het water.
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Sanne Geurts Smakt
Janzen een geweldige vrouw en
ik zou haar graag ooit eens willen
ontmoeten.

Welk soort muziek luister jij vaak?
Ik hou heel erg van mijn jeugdmuziek
van vroeger. Maar ook hou ik van
uitgaansmuziek of gewoon de top 40.

Hou je meer van het strand of meer
van de zee? En waarom?
100 procent het strand. Ik hou niet van
de zee, sowieso durf ik niet in de zee
als er vissen zwemmen en kwallen.
En de zee is zout, als je dat dan per
ongeluk doorslikt is het echt vies.
Maar het strand is ook niet altijd top,
als er overal zand gaat zitten, vind ik
dit ook niet echt fijn. Het liefst ga ik
gewoon in het zwembad.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Doe wat je leuk vind en volg je hart.
Ook heb je momenten dat je er achter
komt wie echt om je geeft en dan is
het beste om mensen los te laten, ook
al vind ik dat zelf heel lastig.

Heb je een verborgen talent?
Nee eigenlijk niet, ik kan tenminste
zo niets bedenken.

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Sanne Geurts
18 jaar
Gilde Opleidingen
Smakt

Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Ik denk naar het buitenland, naar
Australië of Amerika. En dan zou ik

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY CENTRUM
VENRAY LANDWEERT
LEUNEN CENTRUM
HEIDE

Ik zou misschien wel Spaans willen
leren en misschien leren zingen.
Tenminste, dat het wat zuiver klinkt
en volgens mij kan je daar les in
krijgen. Of een nieuwe sport, maar
wat voor sport, dat weet ik niet.
graag heel veel populaire plekken
willen zien. Zoals in Amerika zou
ik naar New York willen en naar
San Francisco om de Golden Gate
Bridge te bekijken, en ik wil naar de
Niagara Falls. Deze drie dingen zou ik
graag ooit willen bezoeken.

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

Sowieso de films Grease, Dirty
Dancing, Mama Mia en de nieuwe
versie van Annie. Ook de film After is
geweldig. Ik vind heel veel films leuk.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?

Van welk attractiepark zou jij een
abonnement van willen hebben?

Het liefst ga ik met vrienden/
vriendinnen wat doen of naar een
feestje. Maar soms vind ik het ook fijn
om gewoon een avondje rustig aan
te doen.

Ik denk toch de Efteling, dat park heeft
iets magisch. Dan kan je tenminste op
dagen gaan wanneer de wachtrijen
niet 90 minuten zijn.

Wat is jouw droombaan?
Ik weet het eigenlijk niet precies,
ik vind het zelf heel erg lastig. Ik vind
kinderen heel erg leuk. Maar ik kan
ook genieten van ouderen. Het liefst
zou ik wat voor de tv willen doen
maar ik kan bijvoorbeeld niet zingen,
dus dat zit er niet in.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Het boek van Martien Meiland, want
ik hou echt van die familie. Ik lees
niet vaak, maar omdat ik altijd elke
aflevering van zijn programma
bekeek, vond ik het toch leuk om deze
te lezen.

Wie is jouw voorbeeld?

WERKZAAMHEDEN

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?

Ik denk mijn favoriete influencer:
Sara Verwoerd. Ze is niet mega
bekend, maar ze heeft gewoon
schijt aan iedereen en trekt zich
niks aan van wat mensen van
haar denken. Ook vind ik Chantal

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Ik hou heel erg van chips, maar de
laatste tijd hou ik ook heel erg van
kersen. Gelukkig is dat gezond. Maar
die zijn niet het hele jaar te koop.

Waar heb jij je beste vrienden leren
kennen?
Allemaal op de basisschool of de
middelbare school. Dus ik ken
de meesten al een lange tijd.
Ik spreek ze eigenlijk wel elke dag,
de meesten tenminste. En in het
weekend en in de vakanties zie ik ze
ook regelmatig.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Ik hou heel erg van gewone
chillkleding en dat doe ik thuis ook
altijd meteen aan. Als ik weg moet,
vind ik een wat wijdere broek met een
leuke top het leukste. En in de zomer
jurkjes.
Tekst: Maud Rötjes

Hoi

Column

Water water
en nog eens
water
Water water en nog eens water.
Denk je dat je alle narigheid wel
weer hebt gehad, gaat de Maas
opeens vreemd doen. Wat is het
toch een gedoe geweest hier in
Limburg. Je hebt het vast ook
gehoord, de Maas is wild geworden.
Overal waar je kijkt in Limburg zie
je wel zakken met zand voor de
deur, en zelfs ik dacht twee keer
erover na of wij de zandzakken
in Venray moeten gaan pakken…
Maar volgens het nieuws krijgen
wij het water, als het goed is, niet
tot aan de deur. Ik ben laatst even
in Venlo geweest om de jaarlijkse
zomerkleren te scoren, we liepen
toen naast de Maas en jeetje, het
leek The Impossible wel. Wat een
water. Ik kan nog steeds niet geloven dat dit in deze tijd ook nog kan
gebeuren. Maar ja, dat denk ik de
laatste tijd wel over meer dingen.
Toch brengt deze narigheid iets
moois met zich mee, mensen
zijn bereid om elkaar te helpen.
De arme ondernemers die eindelijk
door de versoepelingen weer hun
deuren mochten openen, konden
ze nu weer sluiten vanwege de
wateroverlast. Gelukkig zijn er
veel mensen die allerlei acties
ondernemen om deze gedupeerde
ondernemers te helpen zoals: geld
storten op hun rekening of helpen
in de zaak om het vieze Maaswater
weg te krijgen. Net zoals de strijd
tegen corona, doen wij dit samen.
Zelfs premier Rutte en onze
koning en koningin zijn in Limburg
geweest om ons te steunen.
We moeten er het beste van
maken, probeer toch positief te
denken. Ook al is er nog zoveel
narigheid om je heen, met een
positieve mindset kom je echt ver,
geloof me.
Maar alles op een stokkie, wij
Limburgers hebben ook even rust
nodig. En daarvoor is (voor de
meeste van ons) de zomervakantie
bijna op volle toeren aan de gang.
En dan hoop ik met heel mijn hart
dat we dan in de mooie blauwe
zee kunnen zwemmen in plaats
van in die vervelende Maas.
Maar voor nu duik ik weer ondergronds.

Maud Rötjes
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VVD Venray

Er wordt ‘gewoon’ verder bestuurd
Na de veelbesproken raadsvergadering op 30 juni moest de raad 6 juli
‘gewoon’ weer aan de slag. VVD Venray merkt dat de acht Venrayse
politieke partijen de draad snel oppakten. En we zijn best tevreden
met de meeste beslissingen: de zorgen die we hebben geuit over het
verdwijnen van ziekenhuisvoorzieningen en de manier waarop de
gemeente dit, bijna als een succesverhaal, presenteert, lijken te landen en de wethouder gaat er mee aan de slag.
De door het oude college
voorgestelde ozb-verhoging met
bijna 7 ton werd met een motie (van
VVD Venray en CDA) unaniem van
tafel geveegd. Met een unaniem

Venray Lokaal

om de slechte brandweerdekking,
waar we wel het volle pond voor
betalen, voor Venray te verbeteren.
Samen met het CDA hebben we nog
een motie ingediend om, voordat we
de f ormatie stevig gaan uitbreiden
eerst de noodzaak daarvan te gaan
onderzoeken. Ook deze werd door de
hele raad gesteund.
gesteund amendement van CDA,
VVD Venray en Samenwerking Venray Minder enthousiast zijn we over
de plannen om ons college maxiwordt onze burgemeester normaals
male tijd en energie te laten stopop pad gestuurd met een duidelijk
pen in een plan om een congres naar
signaal naar de Veiligheidsregio

Venray te halen. Onze gemeente kan
volgens ons die tijd nu veel beter
besteden. Ook hadden we meer
meters willen maken met de regelgeving op onze natuurbegraafplaats,
maar we hebben er vertrouwen in
dat dat in een latere fase in orde
komt.
We blijven onze verantwoordelijkheid nemen en besturen gewoon
verder.
Bas Künen, fractievoorzitter

Het sprookje van Venray
We waren er weer! Elk half jaar staan we met onze leden in het centrum van Venray. We horen dan vaak ‘Moeten we alweer stemmen?’
of ‘Jullie zijn er ook vroeg bij’. We vinden het echter onze politieke taak
regelmatig informatie op te halen bij onze medebewoners van Venray
en niet alleen als we naar de stembussen moeten. Uiteraard spreken
we door het jaar veel mensen, maar in het centrum spreken we juist
de mensen die je niet vanzelfsprekend hoort.
Afgelopen zaterdag schreven we
met iedereen het sprookje van
Venray. Zo haalden we op wat
er gemist wordt in Venray, wat
er juist al fijn is en waar we nog

behoefte aan hebben. Het leuke
aan deze vorm was dat we ook
veel meer kinderen en jongeren
hebben gesproken dan normaal.
Ik word daar zelf altijd heel gelukkig

van, want jeugd en jongeren in de
politiek is belangrijk, maar helaas
ook zeldzaam. Maar zij zijn nou juist
de toekomst van Venray. Als het
aan hen ligt krijgen we nog een
buitenzwembad met spettervallei
erbij, blijft carnaval nog jaren onder
ons en hopen we met zijn allen dat
we ook een betaalbaar huis hebben
om in te wonen. Het mooie van
sprookjes is, dat je oneindig ver
kan dromen zonder haken en ogen.
Ik hoop dat we dat in de politiek

soms ook een beetje meer doen.
Zeker zodat we aan het eind kunnen
zeggen. We leefden nog lang en
gelukkig.

Lisanne Wisgerhof,
campagneleider en commissielid

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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Provincie Limburg moet
meer investeren in dijkversterking
De veiligheidsregio hield tijdens de watersnoodramp continu de plekken in de gaten waar de dijk rondom de Maas zwak was. Antoin Scholten,
voorzitter van de Veiligheidsregio, gaf tijdens een van de persconferenties aan dat er in Noord-Limburg enkele knelpunten lagen.
Door de klimaatverandering komt hoogwater
vaker voor dan voorheen. Het is dus een kwestie van tijd voordat de watersnoodramp weer
gaat plaatsvinden. Investeren in sterke en hoge
dijken is een vereiste. In Noord-Limburg moeten
nog veel dijken versterkt worden. Om kosten te
besparen pleitte provincie Limburg voor een verlaging van de veiligheidsnorm.

Aan de andere kant willen niet alle bewoners
medewerking verlenen aan het verhogen van een
dijk. Kijk bijvoorbeeld naar de bewoners van de
Haagweg in Kessel. Zij liepen het risico dat hun huizen onderwater kwamen te staan, maar een hogere
dijk voor hun huis vinden zij nog altijd geen oplossing. Het belemmert namelijk het uitzicht naar de
Maas. Zij zijn van mening dat het hoge water één

keer in zo veel jaren minder impact heeft dan de
belemmering van het uitzicht. Daarnaast kost het
enkele miljoenen om alle dijken te versterken.
Uiteindelijk moeten de inwoners van Limburg dit
weer betalen.
Provincie Limburg moet meer investeren
in dijkversterking. Wat vindt u?

Oh, zit dat zo!

Concurrentie- en relatiebeding in de
arbeidsovereenkomst
In een arbeidsovereenkomst wordt door een werkgever vaak een concurrentiebeding en/of een relatiebeding opgenomen. De geldigheid van dergelĳke bedingen is echter aan specifieke voorwaarden verbonden.
Indien niet aan deze voorwaarden is voldaan, ben je als werknemer niet gebonden aan deze bedingen.
Zo verklaarde de rechtbank in een recente uitspraak een concurrentie- en relatiebeding ongeldig.
komst gedurende een bepaalde tijd
werkzaam te zijn voor klanten en/
of relaties van de ex-werkgever.

Met een concurrentiebeding poogt
de werkgever te voorkomen
dat een werknemer binnen een
bepaalde tijd, na het einde van het
dienstverband, in dienst treedt bij
een concurrent. Een relatiebeding
verbiedt de werknemer om na het
einde van zijn arbeidsovereen-

Een werkgever die een concurrentie- en/of relatiebeding wil opnemen in een arbeidsovereenkomst,
dient dit schriftelijk overeen te
komen met een meerderjarige
werknemer. De bedingen kunnen
slechts gelden voor een bepaalde
tijd, meestal is dat een jaar.
Ook moet in het beding duidelijk
worden omschreven welke werkzaamheden niet zijn toegestaan na
het einde van het dienstverband en
tevens op welke regio het verbod
betrekking heeft. Ten slotte is het
opnemen van dergelijke bedingen in beginsel slechts toegestaan
in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd.

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

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

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.:
winterpreiplanten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Zoete en zure kersen,
zelf plukken.
Nieuwe aardappelen.
P. van Lankveld, Tienraijseweg 2,
5864 CJ Meerlo. Tel.: 06 53 13 01 32.

VACATURE
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
( part-of fulltime)
Medewerker Wijn &BistroBar
Voor meer info:
info@gasterielievehemel.nl
0774673961 keuze 2 hotel

Indien een werkgever deze bedingen wil opnemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan
dient hij in het beding te motiveren
waarom het beding voor zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen
noodzakelijk is. Het komt regelmatig
voor dat de rechter een concurrentieof relatiebeding vernietigt omdat de
werkgever in zijn motivatie hiervan
tekortschiet. In de hiervoor genoemde
uitspraak oordeelde de rechter dat
de belangen die de werkgever in
zijn motivering bij het beding noemt
te algemeen zijn en kunnen gelden
voor ieder ander bedrijf. De werkgever had in de toelichting specifieker moeten zijn. Het beding betrof
een standaardtekst voor de functie
van de werknemer en was niet voor
deze werknemer op maat gemaakt.
De rechter kwam tot de conclusie dat

het concurrentie- en relatiebeding niet
noodzakelijk waren en hij stelde de
bedingen dan ook buiten werking.
Indien de werkgever een bijzonder
beding opneemt in een arbeidsovereenkomst wil dat dus niet automatisch zeggen dat je als werknemer
daar aan bent gebonden.
Heb je vragen over (de geldigheid van) een bijzonder beding in je
arbeidsovereenkomst? Neem dan
contact op met mr. Jasper Verhagen.
Door: Jasper Verhagen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 77 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl

Gezocht oppas aan huis in Veulen.
Wisselende dagen na schooltijd voor 2
kinderen. Voor info 06 12 23 44 28

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

Met spoed gezocht: kapsalonassistent. Geen ervaring of diploma’s
vereist. 20u pwk, geen avonden.
Info: info@salonv.nl of 077 366 16 18.

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

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

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

Willy’s Wereld

Column

Ontkenners
Toen de oorlog ten einde liep
kwamen Amerikaanse soldaten
aan in Buchenwald. Om te zorgen
dat de misdaden niet ontkend
werden, werden Duitsers uit
genodigd om een kijkje te nemen
in het concentratiekamp.
Voor deze getuigen was
ontkennen niet meer mogelijk.
We leven in bijzondere tijden. Ik vergelijk onze tijd niet met de oorlog
maar langzaamaan wordt ook onze
geschiedenis niet als erg rooskleurig
omschreven. We zitten in een pandemie en in West-Europa vindenongekende watersnoodrampen plaats.
Toch zijn er mensen die alles blijven
ontkennen. De grootste ontkenner is
Willem Engel. In zijn zoektocht naar
aandacht heeft hij nu een complottheorie bedacht die de overstromingen als een hoax weg zet. Dat
is natuurlijk fijn voor al die mensen
in Duitsland, België en Nederland
waarvan niet alleen huis en haard
is weggespoeld maar waarbij ook
nog eens talloze mensen zijn overleden. Van mij mag Willem Engel
achter een sloep door het hoogwater getrokken worden, liefst met
al zijn volgers er achter aan. Maar
wegkijken gebeurt ook vanuit een
hoek waarvan je het eigenlijk niet
zou willen. Onze eigen premier Rutte
reageert op vragen over de samenhang tussen klimaatverandering en
de overstromingen heel anders dan
politici uit andere landen. Niet voor
niets dat de VVD enige tijd geleden
een kritische passage over stortbuien (klimaatverandering) uit het
verkiezingsprogramma haalde, geïnitieerd door de lobby van een aantal
‘Klimaatontkenners’. West-Europa
verzuipt, de ijsbergen smelten,
Canada en West-Amerika branden
weg… Hoe is het mogelijk dat we de
klimaatverandering blijven ontkennen? Waarom steeds maar weer die
nuance die ook Rutte gebruikt? “Het
is maar één keer in de zoveel jaar”.
In Nederland zijn er veel mensen die
moeite hebben met migratie maar
let op, de verandering van klimaat
en het effect op het leefklimaat gaat
alleen maar voor meer migratie zorgen. Voor je het weet zijn we zelf
vluchteling. We hebben allemaal een
belang: burgers, fabrikanten, agrariërs, politici. Maar laten we niet wegkijken van de problemen die er zijn.
Onze aardbol smelt, verbrandt, verzuipt, verdroogt overal. We moeten
nu drastisch ingrijpen. En laten we de
ontkenners er vooral met de haren
bijslepen om te laten zien welke misdrijven er plaatsvinden. Hou vol,
Willy
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Vijfde klasse D

BVV’27 terug in prestatief voetbal
BVV’27 gaat weer prestatief voetballen. De KNVB heeft de
Blitterswijckse club ingedeeld in de vijfde klasse D waarin nog een plekje
vrij was. BVV’27 speelt komend seizoen veel derby’s zoals tegen
Holthees-Smakt, Leunen, Lottum, Resia, Sporting ST en SVOC’01.
Afgelopen seizoen werd de voetbalcompetitie half oktober 2020 stilgelegd vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen. De meeste clubs
hadden toen nog maar drie of vier
duels gespeeld. Een hervatting van
de competitie bleek later niet meer
mogelijk. Ook het seizoen 2019/20
werd niet uitgespeeld. Toen werden
de wedstrijden vanaf 12 maart 2020
stilgelegd vlak na de corona-uitbraak.

Nieuwe tegenstanders
De KNVB gaat ervan uit dat het
nieuwe seizoen in september 2021
gewoon van start kan gaan. De eerste
bekerronde staat gepland op de zondagen 5, 12 en 19 september. De competitie start op zondag 26 september.
De voetbalbond heeft de competitie-indeling van het seizoen 2020/21
grotendeels intact gelaten. De eerste klasse D waarin Venray uitkomt
telt dezelfde veertien clubs dan in het
afgebroken vorige seizoen. Venray
speelt dus opnieuw de derby’s tegen
SSS’18 en Wittenhorst.
In de derde klasse D treffen SV United

en Ysselsteyn enkele nieuwe tegenstanders. Drie clubs uit Oss en omgeving (Margriet, Nooit Gedacht en FC
Schadewijk) zijn vertrokken en zijn
ingedeeld in een Brabantse klasse.
Daarvoor in de plaats zijn Melderslo
en SV De Braak gekomen. SV De Braak
is een fusie tussen de Helmondse
verenigingen Helmondia en MULO.
Melderslo is overgeplaatst vanuit de
derde klasse C. De derde klasse D telt
nu nog dertien teams.
Dat geldt ook voor de vierde klasse
G van Merselo en Oostrum. De enige
verandering is dat SVEB is overgegaan
naar de vierde klasse E. In deze klasse
was een plekje vrijgekomen omdat
America voortaan uitkomt in de recreatieve afdeling.
De vijfde klasse D bestond uit dertien verenigingen. Door de komst van
BVV’27 telt deze klasse weer veertien
clubs. De Blitterswijckers besloten in
2020 een stapje terug te doen naar
het recreatieve voetbal. Binnen twee
jaar wilde BVV’27 weer prestatief gaan
voetballen maar die periode is een
jaar korter geworden.

VAKANTIEREIZEN

! VOLPENSION
Odoorn - Drenthe

DAGTOCHTEN
TO CHT
! JUBILEUMDAG

v.a. € 550,-

Vertrekdata: 16 augustus en 20 september
5 dagen volpension

€ 875,-

Lechtal Wanderweg – Oostenrijk
Vertrekdatum: 12 augustus
10 dagen halfpension

! NIEUW
Fietsen in Groningen

€ 490,-

Vertrekdata: 23 aug., 18 sep., 4 en 18 okt.
5 dagen halfpension

€ 100,! NIEUW
Biesbosch & Klompenmaker
Data: 6 en 31 aug., 9 en 22 sep. en 7 en 26 okt.

v.a. € 495,! EXTRA DATA
Auer – Südtirol Italië
Vertrekdata: 3 sep. (10 dgn), 5 en 26 okt. (6 dgn)
halfpension

€ 125,-

! NIEUW
Kerst met André Rieu
MECC Maastricht
Data: 18 en 19 december

!

JU BI LEUM DAG

Veluwe & Deventer

€ 80,-

Data: 29 juli, 17 augustus, 2 en 21 september

! NIEUW
De Tina Turner Musical

€ 130,-

Beatrix Theater
Data: 23 oktober en 12 december

TO CHT
GHIEL

EN

DEAL

! NIEUW
Hulst - Zeeland

v.a. € 395,-

Vertrekdata: 27 aug., 1 en 29 okt.
4 dagen halfpension

Fietsen in de Eifel

Vertrekdata: 12 september en 10 oktober
5 dagen halfpension

Matrei am Brenner - Tirol

€ 950,-

Vertrekdatum: 28 augustus
9 dagen halfpension

€ 475,-

!

JU BI LEUM RE

!

NIEUW

! NIEUW
Verrassingstocht

€ 100,-

Data: 27 juli, 4 en 27 aug., 14 en 23 sep., 13 en 28 okt.

IZ EN!

Bremen – Goslar – Oberau – Wroclav – St. Michael
im Lungau – Ieper – Frankrijk – Valencia
Vraag voor meer informatie onze speciale Jubileum
Editie aan via www.ghielen.nl

v.a. € 40,-

O.a. Den Haag & Scheveningen, Gouda & Leiden,
Giethoorn & Elburg
Kijk voor meer informatie op onze website
www.ghielen.nl

!
! NIEUW
Holland Zingt Hazes
Ziggo Dome
Data: 5 november en 19 maart

v.a. € 115,-

JU BI LEUM DAG

TO CHT

€ 100,! NIEUW
Grotten van Kanne & Dinercruise
Data: 18 aug., 17 sep. en 14 okt.
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Geplukt

Ronald Steemers Venray
Al jaren organiseert Ronald Steemers motortochten door Amerika, Zuid-Afrika en Canada, maar vanwege gen.” Uiteindelijk kwam Ronald na
corona ligt zijn werk momenteel stil en is hij weer neergestreken in Venray. Hij hoopt snel de draad weer op het drinken van een kop koffie met
zijn oud-collega’s in Arnhem weer
te mogen pakken, maar dat is voor nu nog onzeker. Deze week wordt de 58-jarige Venraynaar geplukt.

Al twintig jaar reist Ronald af
naar Amerika waar hij met zijn
Harley motortochten organiseert
van onder andere Chicago tot San
Francisco. Hij kent het land inmiddels uit zijn duim en die kennis
geeft hij door aan toeristen die bij
hem een tour boeken. Vanwege
zijn werk heeft hij veel mooie
plekken in Amerika mogen ontdekken, maar de mooiste plek vindt hij
Monument Valley. “Er zijn routes
die ik wel tachtig keer heb gereden en nog steeds vind ik ze mooi.

Je moet vanwege de temperaturen
wel goed op de mensen letten, het
kan er 40 graden worden. Ik geef altijd
aan dat ze zeker een fles of tien moeten drinken als we vertrekken. Dat zijn
dingen die je gaandeweg leert.”
Want ervaring in de reisbranche had
Ronald niet. Hij studeerde namelijk
bouwkunde aan de hts in Arnhem.
“Dat heb ik altijd heel graag gewild.
Nadat ik was afgestudeerd werd ik
meteen bij een projectontwikkelaar
aangenomen. Het werk ging fantastisch, dat waren de gouden jaren in de

projectontwikkeling. We deden sociale
woningbouw en hele woonwijken.”
Op zijn 25e verliet hij Arnhem voor
Dubai om de zaak van zijn overleden
vader over te nemen. “Mijn vader
had een tapijtenfabriek en was vaak
in het Midden-Oosten te vinden om
tapijt te verkopen. Ik reisde als jongeman dus veel en werd daardoor met
het reisvirus besmet. Als het zaadje
eenmaal geplant is, kan je niet meer
terug. Ik zeg altijd dat ik zigeunersbloed heb. Ik heb in die tijd ook veel
geleerd en handelservaring gekre-

terecht bij zijn oude werkgever. Hij
maakte daarna nog een overstap naar
een bedrijf in Deventer. “Maar het
was een heftige business, we hadden
vaak te maken met rechtszaken en
conflicten. Daarnaast werkte ik heel
veel, ik draaide weken van 80 uur.
Toen kwam ik erachter dat ik niet
meer happy was.”
Ronald nam ontslag en ging met twee
vrienden op motorreis in Amerika.
“Uit het niets kwamen we in een
zandstorm terecht. Je zag geen
5 meter meer voor je. Alleen de gids
en ik kwamen bij een tankstation aan,
de rest was zoek. Daardoor kreeg ik
meteen een klik met de gids. Eén voor
één zijn we de andere uit de groep
gaan zoeken. Al snel kwam ik erachter
dat het leven van deze gids fantastisch was.”
Samen met deze man, inmiddels
goede vriend, startte Ronald een
eigen bedrijf. “De eerste twee jaar
verdiende ik weinig geld, langzaamaan bouwden we nieuwe klanten
op. Ongeveer achttien jaar heb ik
het bedrijf samen gerund met deze
vriend, totdat hij het plezier erin verloor. Als je het niet meer met hart
en ziel doet, hou je het niet meer
vol. Je bent continue bezig met de
klanten. Ik vind het fijn om mensen
blij te maken. Als ik zie dat mensen
genieten, word ik zelf ook blij. Dat is
mijn grootste motivatie. Het lijkt
nog steeds niet op werk. Ik voel me
bevoorrecht. In twintig jaar heb ik veel
lokale mensen leren kennen en de
mooie verhalen die zij hebben, vertellen ze weer door aan de reizigers.”
De motortocht in mei 2019 is Ronald
het meeste bijgebleven. Samen met
de groep reed hij door de Sierre
Nevada toen er een flinke wolk voor
de zon kwam hangen. “Het begon
heel hard te sneeuwen, wat daar uitzonderlijk is in mei. Op 5 minuten tijd
viel er een flink pak sneeuw en op
een motor kan je dan niks. Vervolgens
sta je daar en moet je improviseren. Op dat moment kwam sneeuw
schuiver aan en na tien minuten zijn

we met de sneeuwschuiver, zieken
wagen, brandweer en politie van de
berg afgegleden.”
Toen hakte corona erin, waardoor Ronald in Venray is gestrand.
“Niemand wist waar het heen ging
toen in maart 2020 corona werd ontdekt. Gelukkig kon ik en mijn klanten nog terugkeren. Maar er was wel
paniek.” Anderhalf jaar later woont
Ronald nog in Venray. “Ik mis mijn
leven. Mijn appartement in Venray
was ervoor bedoeld om twee maanden in te wonen, als ik niet in Amerika
aan het werk was. Nu woon ik er
inmiddels al veel langer. Maar ik hoef
me niet te vervelen, ik heb het hartstikke druk. Er komt veel administratie op me af. Ik moet al mijn reizen
voorbereiden, vluchten en hotels
regelen, motoren regelen en contact
houden met klanten. Je merkt dat er
mensen zijn die geen risico willen
lopen, maar het overgrote deel wil de
reis verplaatsen. De eerstvolgende
reis staat in september gepland, maar
het is de vraag of die door kan gaan.
De afname van toerisme hakt er in
Amerika enorm in. Alles gaat in de
VS zelf weer zijn gangetje wat betreft
corona. Daarom ontstaat er nu druk op
de regering om de grens openstellen.
Voor mij voelt de coronatijd als een
mokerslag.”
Normaal gesproken gaat Ronald in de
tijd dat hij in Nederland woont, enkele
beurzen en Harley dealers af om zijn
reizen te promoten. Ook houdt hij van
karpervissen. “Als ik een dagje wil
relaxen ga ik karpervissen. Mijn droom
was altijd een marlijn te vangen. Die is
uiteindelijk uitgekomen nadat een
Australische klant mij en een vriend
meenam op reis. In Australië hebben
we allemaal een marlijn gevangen.
Door mijn reizen heb ik veel m
 ensen
leren kennen. De kracht van reizen
is dat je goed met mensen kunt
omgaan. Daardoor ontstaat er een
band en komen ze vaak terug. Corona
heeft me geleerd dat ik dit werk nog
heel lang wil blijven doen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Kom jij ons team versterken?
Productiemedewerker
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Logistiek medewerker
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Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

Wallace

12.599,243 x 98 +
243 cm

Compleet met koelkast, combi-oven,
magnetron, inductiekookplaat,
plafondunit afzuigkap, vaatwasser,
spoelbak, werkblad, barblad en
5 jaar apparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van SAMSUNG en AIRFORCE

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

Een bijkeuken levert veel extra opslagruimte

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

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

