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 Nieuwe bewoners 
ZooParc Overloon   

 Doorstart 
Ambitiedag   

 OVERLOON |  ZooParc Overloon 
mocht vrijdag vier nieuwe be-
woners begroeten: twee Siberi-
sche tijgers en twee dromeda-
rissen. 
   
    “Bij de Siberische tijgers gaat 
het om Bart en Leela. Dat zijn 
een broer en zus, afkomstig van 
Safaripark Beekse Bergen. Ook 
de dromedarissen - moeder en 
dochter - zijn sinds vrijdag in ons 
dierenpark te bewonderen”, zegt 
hoofd dierverzorging Steven van 

den Heuvel.
     
    Bezoekers van ZooParc Over-
loon kunnen tot en met het zo-
merseizoen dagelijks genieten 
van expeditieverhalen van de 
dierenverzorgers, geheel in lijn 
met de nieuw doorgevoerde the-
matisering: Expeditie ZooParc 
Overloon. De tijden van alle acti-
viteiten zijn terug te vinden in het 
dagprogramma dat verkrijgbaar 
is bij de receptie.
    Foto: Albert Hendriks.

       

    Fietsen gestolen
    WANSSUM | Bij het Van Wans-
sum café aan de Venrayseweg in 
Wanssum zijn tussen vrijdag 25 
maart rond 21.00 uur en zaterdag 
26 maart rond 00.30 uur vijf afge-
sloten � etsen gestolen. De � etsen 
stonden voor het café. Gezien het 

aantal � etsen is de kans groot dat 
er gebruik is gemaakt van een 
busje en/of auto met aanhang-
wagen.
    De politie vraagt getuigen contact 
met haar op te nemen via tele-
foon 0900-8844.   

 Meer weten over 
zakendoen in India   

  VENRAY | Op dinsdag 21 juni vin-
den in De Witte Hoeve in Venray 
twee rondetafelbijeenkomsten 
plaats over zakendoen met In-
dia. Zowel voor ondernemers 
die er reeds actief zijn als voor 
bedrijven die dat serieus over-
wegen. “Het is een ideale gele-
genheid om kennis en ervarin-
gen uit te wisselen”, zegt Toon 
Laurensse. 
   
    De Venraynaar is medeorganisa-
tor en al twaalf jaar bestuurslid van 
de Netherlands India Chamber of 
Commerce and Trade (NICCT). 
Laurensse is een veelgevraagde 
spreker en hij heeft ruime erva-
ring met business in India. Elders 
in het land zijn al vaker zo’n rond-
etafels gehouden. Op 21 juni is 
het voor de eerste keer in Venray. 
NICCT organiseert het samen met 
Limburgse Export Sociëteit, Bra-
bantse Ontwikkelings Maatschap-
pij (BOM), Brabants-Zeeuwse 
Werkgeversvereniging (BZW) en 
Kamer van Koophandel Eindho-
ven. India biedt veel kansen maar 
wordt soms ook ervaren als een 
land van geschreven en onge-
schreven regels. Ondernemers die 
de eerste stappen hebben gezet, 
of die er al zakendoen, ervaren 
dit dagelijks. Voor starters gaat 
het om vragen als: welke keuzes 
maken? Waar beginnen en hoe 
verder uitbouwen? En hoe een 
netwerk opzetten? Bij gevorder-
den gaat het om het werken met 
de juiste partners, het vinden van 
goed en betrouwbaar personeel 
en welke managementstijl en be-
loningsbeleid passen het best. 

Ook andere vragen en uitdagin-
gen komen aan bod.
     
     
    Toon Laurensse is een veelzijdige 
ondernemer die twintig jaar gele-
den zijn eerste ervaringen opdeed 
met India. Het ging toen om het 
produceren van Indiase pompen 
voor de Nederlandse markt. Hij is 
eigenaar van Dutch Business Part-
ners (DBP) dat ook een Indiase 
vestiging heeft. DBP ondersteunt 
bedrijven en ondernemers bij 
het maken van hun entree op de 
Indiase markt. Zoals het opzetten 
van een juridische entiteit en ver-
koopnetwerken. Laurensse is ook 
partner in Dutch Water Solutions 
India, een Indiase verkooporgani-
satie, en in Water Systems Manu-
facturer (WSM) dat in Nederland 
ontwikkelde en geproduceerde 
wateropslagsystemen en water-
zuiveringen wereldwijd verkoopt. 
“Nederland loopt voorop in wa-
termanagement en behoort tot de 
top vijf van grootse investeerders 
in India”, zegt Laurensse. “Een van 
de grootste uitdagingen in India is 
het beschikken over water. Dit kan 
een grote stopper maar ook een 
versneller zijn van de Indiase eco-
nomie. De handel is de afgelopen 
jaren toegenomen tot ruim 6 mil-
jard euro. Daar dragen wij vanuit 
Venray ons steentje aan bij”.
    De rondetafels op 21 juni in De 
Witte Hoeve beginnen om 9.00 uur 
voor starters en om 14.00 uur voor 
gevorderden. Aanmelding kan 
via seminars@nicct.nl. Voor het 
programma en meer informatie: 
www.nicct.nl/upcoming-events.   

 Cultuurpodium 
in Geijsteren   

 GEIJSTEREN | J ongerenkoor Sing 
(foto) en singer-songwriter Stef 
Classens verzorgen op zondag 
17 april om 15.00 uur een optre-
den in de Sint Willibroduskerk 
in Geijsteren. 
   
    Het repertoire van Sing is heel 
breed: van hedendaagse popmu-
ziek en jazz tot musical en klas-
siek. Stef Classens won in 2014 
de televisieshow De Beste Sin-
ger-songwriter van Nederland.
     
    Hij is een ambitieuze muzikant 

die al veel heeft bereikt. Zo stond 
hij in het voorprogramma van 
Dotan, Niels Geusenbroek en 
Nielson en deed hij meerdere ra-
dio-optredens.
     
    Kaarten à 8 euro per stuk zijn te 
bestellen door overmaking van 
het bedrag op rekeningnummer 
NL85RABO0152361081 ten name 
van Stichting Cultuurpodium Ge-
ijsteren.
     
     
    Foto: Irina Hendrix.

       

    Training Synthese
    VENRAY |  Synthese Venray start 
binnenkort met de trainingen 
Tim en � apoor en Opkomen 
voor jezelf. 
   
    Tim en Flapoor: opkomen voor 
jezelf is bedoeld voor kinderen 
van zes tot en met acht jaar en 
bestaat uit acht bijeenkomsten 
en een ouderavond. het is een 
training voor het aanleren en 
oefenen van nieuwe sociale vaar-
digheden.
     

    De start is op woensdag 20 april 
van 13.30 tot 14.30 uur. Opkomen 
voor jezelf: training voor volwas-
senen bestaat uit zes bijeenkom-
sten. In deze training leren de 
deelnemers hoe ze zich gemak-
kelijker staande kunnen houden 
binnen een groep. De training 
gaat van start op maandag 25 
april van 19.00 tot 21.00 uur. In-
formatie/aanmelding: telefoon-
nummer (0478)517300 of www.
synthese.nl.

       

 VENRAY |  In oktober vorig jaar 
meldde het college van B en W 
dat de tweede Ambitiedag ge-
biedsgericht werken (GGW) om 
organisatorische redenen niet 
door kon gaan.  
   
    Door een burgerinitiatief is er 
een nieuwe werkgroep ontstaan 
die met behulp van de gemeente 
Venray deze Ambitiedag gaat or-
ganiseren.
     
    De werkgroep nodigt uit om de 
nieuwe Ambitiedag op 16 april 
mee te maken in MFC Bruks-
ke. Deze dag begint om 9.00 uur 
en eindigt om 16.00 uur. Samen 
met de betre� ende ambtenaren 
GGW, enkele dorps- en wijkraad-
leden, een welzijnsorganisatie, 
een zelfstandige opbouwwerker 
en een gemeenteraadslid is een 
plan de campagne gemaakt. Als 
tegenhanger van de vele discus-
sie- en informatie bijeenkomsten 
en de wens om inhoud te geven 
aan de gemeentelijke slagzin Sa-
men aan de slag is de inzet van 
deze Ambitiedag: Samen beden-
ken én samen doen.
     
    Zowel bestuurders en ambtena-
ren, inwoners, ondernemers als 
welzijnsorganisaties of andere 
betrokkenen gaan die dag én 
dagen samen aan de slag. Deze 
nieuwe Ambitiedag maakt ge-

bruik van de realiteit waar bur-
gers en wijk- en dorpsraden in 
opereren. Dit proces van zelfstu-
ring wordt in een concrete prak-
tijksituatie ten uitvoer gebracht. 
Door het voeren van een dialoog 
wordt bijgedragen aan het thema 
Betrokkenheid. Dialoog kan al-
leen op basis van gelijkwaardig-
heid en respect.
     
    Dit proces wordt begeleid in sa-
menwerking met Venray in Dia-
loog. Het is de bedoeling dat de 
deelnemers het proces van zelf-
sturing helemaal van begin tot 
einde meemaken. Het kan zijn 
dat de op die dag gevormde idee-
en, plannen worden en dat de 
wens ontstaat om deze plannen 
samen uit te werken. Die moge-
lijkheid tot een volgende stap is 
er in november bij de derde fees-
telijke Ambitiedag.
     
    Op deze dag worden de gereali-
seerde ideeën gepresenteerd. Na 
deze dag of dagen zijn alle aan-
wezigen een heel nieuw netwerk 
rijker. Meedoen en samen met 
anderen iets positiefs bereiken 
in de gemeente Venray? Aan-
melden kan tot 6 april via e-mail 
Ambitiedag@hotmail.com. Via 
dit e-mailadres is ook meer in-
formatie, de uitnodiging of het 
programma van 16 april aan te 
vragen.

       

     Aanpak 
bijstandsfraude 
   VENRAY | De gemeenten Venlo 
en Venray hebben in Turkije 
met succes onderzoek gedaan 
naar het vermogen van men-
sen met een bijstandsuitkering. 
Wie namelijk te veel vermogen 
heeft, heeft in Nederland   geen 
recht op een uitkering. Er is 
voor een bedrag van 1,2 miljoen 
euro beslag gelegd. In totaal 
zijn 22 uitkeringen beëindigd. 
   
      Binnen een totale groep van 123 
zijn 76 personen onderzocht. 
Uiteindelijk is in elf gevallen 
daadwerkelijk overgegaan tot 
beslaglegging. Er is voor een be-
drag van 1,2 miljoen euro beslag 
gelegd. In totaal zijn 22 uitkerin-
gen beëindigd. De hoogte van 
het terug te vorderen bedrag is 
in dit stadium nog niet bekend. 
De fraudeurs bleken in hun land 
van herkomst verzwegen vermo-
gen te hebben; bezittingen in de 
vorm van vastgoed of grond. “Het 
gaat er ons om dat alleen mensen 
die recht hebben op een uitkering 
deze ontvangen”, stelt de Venlose 
wethouder Hanno Lamers (Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid). 
“Misbruik van uitkeringen kun-
nen we niet tolereren.” Zijn Ven-
rayse collega wethouder Lucien 
Peeters (Leven) vult aan: “Met dit 
onderzoek sporen we overigens 
niet alleen fraude op. Bijkomend 
e� ect is dat het regelmatig con-
troleren van het klantenbestand 
een preventieve werking heeft, 
doordat (potentiële) fraudeurs 
een hogere pakkans ervaren.”
       
      Om meerdere praktische rede-
nen heeft het onderzoek zich in 
eerste instantie gericht op Tur-
kije. In Venlo-Venray hebben 
relatief veel bijstandsontvangers 
een band met Turkije. Daarnaast 
is door andere gemeenten al on-
derzoek verricht in Turkije, zo-
dat de methoden en ervaringen 
gebruikt kunnen worden. Zo is 
onder meer gebleken dat zich in 
Turkije relatief veel verzwegen 
onroerend goed bevindt. En dat 
onderzoek in Turkije in verhou-
ding dus veel resultaten ople-
vert. Ook beschikt Bureau Bui-
tenland, dat het onderzoek voor 
de gemeenten heeft uitgevoerd, 
over een goed netwerk van on-
der meer juristen en makelaars 
in Turkije, zodat hier betrekke-
lijk eenvoudig en veilig onder-
zoek kan worden gedaan. Tot 
slot zijn de openbare registers in 
Turkije gedigitaliseerd. Dit drukt 

ook de tijd en kosten per onder-
zoek. Daarmee is overigens niet 
gezegd dat alleen naar Turkije 
wordt gekeken. Na a� oop van elk 
veri� catieonderzoek wordt een 
nieuw onderzoek gestart in een 
of meerdere landen.     

gastvrouw /
gastheer

Logeerhuis 
Kapstok 
groeit

Logeerhuis Kapstok • Bergweg 2 • 5801 EG  Venray
0478 - 782 555 • info@logeerhuiskapstok.nl
www.logeerhuiskapstok.nl

Logeerhuis Kapstok is een vrijwilligersorganisatie die mantelzorgers 
ondersteunt. Dat doen wij door degene waarvoor zij zorgen bij ons 
te laten logeren. Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar 
betrokken en gemotiveerde collega’s voor de functie van:

Wij nodigen je uit!
In mei starten wij weer met een introductiecursus. 
Bel of mail ons vóór 15 april a.s. voor een 
oriënterend kennismakingsgesprek!

Kom jíj 
ons team

versterken?

Wij vragen:
• inlevingsvermogen 
• fl exibiliteit en collegialiteit
• een servicegerichte instelling

Wij bieden:
• werk in een enthousiast en betrokken team
• een doelgerichte scholing met certifi cering
• een moderne en inspirerende
 werkomgeving


