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Voorwoord van de voorzitter
Met veel plezier leg ik het jaarverslag van de stichting Loobeek over het jaar 2021 aan jullie voor. Het
Corona-virus beheerst het leven nog steeds. Een moeilijke tijd voor mensen, verenigingen en
bedrijven. Bij het schrijven van dit voorwoord is er weliswaar sprake van enige versoepeling van de
regels, maar het virus is nog bijzonder actief en belemmert daarmee een normale levenswijze.
Helaas hebben we in februari 2021 afscheid moeten nemen van onze oud-voorzitter Jos Waals. Hij
overleed op 22 februari 2021 op 77-jarige leeftijd. We zijn Jos veel dank verschuldigd voor zijn inzet
binnen de stichting Loobeek en de bijdrage die hij geleverd heeft aan de lange weg die nu leidt tot de
realisatie van onze projecten. We hebben die erkenning bij zijn afscheid in 2019 nog kunnen
benoemen.
Onze voorzitter Hans Teunissen heeft na de zomer van 2021 zijn functie neergelegd. Hans is
benoemd tot burgemeester in Gennep en dat ambt was op enig moment niet meer met het werk
binnen de stichting te combineren. Daarnaast kwam en ging Lydeke van Soest en met de komst van
Frans Janssen is de functie penningmeester weer ingevuld.

Ook dit jaar was digitaal vergaderen het devies. Ondanks dat dit allesbehalve optimaal is hebben we
organisatorisch goed kunnen handelen en hebben we in 2021 enkele mooie mijlpalen weten te
bereiken. Zo is de bouw van de Volmolen afgerond en kon deze onder grote belangstelling (voor
zover mogelijk i.v.m. de geldende corona-regels) door Dijkgraaf Patrick van der Broeck in werking
gesteld worden. Wij vinden het geweldig dat we, in de periode dat dit mocht, elk weekend veel
bezoekers welkom mochten heten bij dit onderdeel van onze ‘Historische Poort naar Recreatief
Limburg’. Bezoekers krijgen daarbij uitleg over de werking van de molen en kunnen kennis maken
met de bewerkingen van wol. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een excursie door het
Loobeekdal, waarbij uitleg gegeven wordt over flora, fauna en landschap, maar waarbij ook de
historie van de Venrayse Schaapscompagnieën aan de orde komt.
De realisatie van de volmolen is dankzij de inzet van de vrijwilligers en bijdragen van leveranciers/
aannemers financieel zodanig goed uitgepakt dat het mogelijk is om ook een flinke stap in de
inrichting van de Boerenschans en omgeving te zetten. Voor dat project zijn ook nog de bijdragen van
de gemeente Venray en Kiwanisclub Schieëpersland gereserveerd. We hebben de borstwering van
palissaden kunnen realiseren, terwijl een start is gemaakt met de bouw van de toegangsbrug.
Aan het einde van het jaar hebben we vooruitzicht gekregen op een bijdrage uit het project
‘Gezondste Regio’. Als de hiervoor gereserveerde middelen daadwerkelijk toegekend worden kunnen
we in 2022 ook een start maken met de bouw van de Schaapskooi annex informatiecentrum.
Daarmee wordt dan ons derde en laatste onderdeel opgepakt voor realisatie.
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In 2021 hebben we bij Waterschap Limburg een verzoek ingediend om de schouwpaden langs de
Loobeek, tussen de Volmolen en de A73 in Smakt, tegen vergoeding te mogen onderhouden. Dat
dient zowel de beloopbaarheid van dit pad als onze exploitatie. In dit gebied gaan we het ‘Leerpad
Loobeek’ realiseren.

Ook in het jaar 2021 hebben we kunnen steunen op onze grote groep vrijwilligers, zowel voor de
bouwwerken, het onderhoud als de wandelpaden. Daarnaast ook bij de activiteiten rond de
openstelling van de Volmolen, bij de wandelingen met de herder en de imkeractiviteiten. Dat is mooi
om te zien en nog mooier om te ervaren. En ook nu weer hebben we steun gehad van diverse
organisaties en bedrijven, waarvoor het woord ‘dank’ niet genoeg kan zijn.
Februari 2022
Namens het bestuur van Stichting Loobeek,
Theo Zegers, vicevoorzitter.
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1.

Verslag van het bestuur

De Stichting Loobeek is in 2012 opgericht en realiseert als ‘De Historische Poort naar recreatief
Noord-Limburg’ drie bouwwerken met een historisch karakter bij Merselo (gemeente Venray): de
Weverslose Schans, de Weverslose Volmolen en de Weverslose Schaapskooi (tevens
ontmoetingsgebouw).

Kansen

De Loobeek is de afgelopen jaren door Waterschap Limburg heringericht van een gekanaliseerde
beek naar een meanderende met ruime natuur er om heen. De ontwikkelingen in de bovenloop zijn
een uitdaging om op een vernieuwende manier de vitaliteit van het gebied te stimuleren. De
stichting doet dat door unieke projecten te realiseren die de historie en de natuur toeristisch
aantrekkelijk maken voor bezoekers van de streek. In de visie van Stichting Loobeek gebeurt dat door
mensen te verbinden: onderling, met de natuur en het verleden.

Speerpunten

Stichting Loobeek hanteert vijf thema’s om deze verbindingen te realiseren: recreatie, educatie,
natuurbehoud, sociale cohesie en leefbaarheid, en duurzaamheid. Binnen deze thema’s zal een scala
aan activiteiten georganiseerd worden.

Recreatieregio

Met name de recreatie is in de opbouwfase al in ontwikkeling. Wandelaars en fietsers komen langs
om de opbouw te volgen en de locatie van de volmolen wordt regelmatig bekeken.
In de gemeente is van alles te doen en het aanbod groeit. De streek ontwikkelt zich tot een
aantrekkelijk gebied voor de dagrecreant, langere verblijven komen steeds meer voor. Gasten uit
campings en vakantieparken in een straal van ca. 25 kilometer komen naar Venray voor een
aangenaam verblijf. ‘Venray Bloeit’ en de VVV coördineren activiteiten en informeren over attracties,
uitjes en overnachtingen.
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Unieke projecten

Stichting Loobeek ontwikkelt iets nieuws in het gebied: een boerenschans die herinnert aan de
ellende die de Tachtigjarige Oorlog op het platteland bracht en een voor West-Europa volstrekt
unieke volmolen die een halve kilometer stroomopwaarts wordt gebouwd als verwijzing naar de
vroegere wol nijverheid in de Peel. Een ontmoetingscentrum in de vorm van een schaapskooi zal
bijdragen aan de beleving en is een servicepunt voor de wandelaar en de fietser. Het geheel is ruim
voldoende voor een halve dag beleving en ontspanning.

Weverslose Boerenschans

In 2017 is een begin gemaakt met het opwerpen van de schans. Daarbij is via werk-voor-werk slim
gebruik gemaakt van een zanddepot dat niet van het terrein mocht worden afgevoerd. Intussen is in
2021 de pallisadenkering in de Schans volledig geconstrueerd en is begonnen met de bouw van de
brug over de gracht. De schans zal in de eerste helft van 2022 verder worden ingericht en
afgebouwd.

Juli 2020 is gestart met de daadwerkelijke bouw van de volmolen. Met behulp van de vele
vrijwilligers onder leiding van bestuurslid Hendriks is na een voorspoedig bouwproces in het voorjaar
van 2021 de molen verder afgebouwd en voorzien van het volwerktuig en het waterrad. Eind 2021 is
de molen, ondanks de corona-problematiek, enkele maanden op zondag tussen 11.00 en 16.00 uur
opengesteld. Iedere keer mochten onze vrijwilligers 40 – 70 bezoekers verwelkomen. Wij kregen
leuke ondersteuning van enkele dames die hun activiteiten op het gebied van wolbewerking (spinnen
en vilten) onder de aandacht van het publiek brachten.
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In 2021 is begonnen met de eerste planontwikkeling ten behoeve van de realisatie van de
Weverslose Schaapskooi. Een groot deel van de benodigde fondsen is reeds toegezegd.

1.2

Activiteiten en PR

Via website en Facebook worden onze activiteiten voortdurend onder de aandacht van het publiek in
de regio gebracht. Tevens wordt incidenteel een nieuwsbrief verzonden.
Bij nieuwswaardige momenten (vlag in top, opening e.d.) wordt de lokale pers geïnformeerd. Vaak
verschijnen er leuke artikelen in Nieuwsblad Peel en Maas en/of Dagblad de Limburger. Ook Omroep
Venray is regelmatig aanwezig.
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2.

Toekomst

Wat zijn onze plannen voor 2022?

De Schans wordt in het voorjaar van 2022 afgebouwd, voorzien van een grachtbrug met Romeinse
uitstraling.
In 2022 zal de Stichting een begin maken met de bouw van de Weverslose Schaapskooi bij de Schans
om deze in 2023 te kunnen openen en exploiteren.
Er wordt verder onderzocht of in samenwerking met het Waterschap en de gemeente het veegpad
langs de hele Loobeek voorzien kan worden van rustplekken voor de wandelaars. Het is daarnaast
onze bedoeling het beheer (maaiwerk) van het veegpad zodanig te plannen dat het pad het gehele
jaar door als struinpad bruikbaar is voor de wandelaars.
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3.

Organisatie

Stichting Loobeek
Biezenvenneke 13
5801 HN Venray
KvK: 56475195
E: info@loobeek-merselo.nl
W: loobeek-merselo.nl
De Stichting heeft nog geen ANBI-status, de aanvraag is in voorbereiding.

3.1

Bestuur

Het bestuur van de Stichting heeft in 2021 enkele mutaties ondergaan.
Hans Teunissen is door werkomstandigheden en verhuizing helaas niet meer in staat om het
voorzitterschap voldoende invulling te geven. Hij is per 1 oktober 2021 gestopt met zijn
werkzaamheden. Theo Zegers neemt als vicevoorzitter zijn taken waar tot er een nieuwe voorzitter is
(die per 27 januari 2022 gevonden is in de persoon van Lei Heldens).
Penningmeester Bernie van Lierop is gestopt en per 20 oktober 2021 opgevolgd door Frans Janssen.
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voorzitter:
Vicevoorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

3.2

dhr. J. Teunissen (tot 1-10-2021)
dhr. Th. Zegers
dhr. B. van Lierop (tot 20-10-2021, daarna F. Janssen)
dhr. P. Weerts
dhr. G. Hendriks
dhr. W. van Osch

Vrijwilligers

De Stichting heeft geen werknemers in dienst. De Stichting heeft de actieve steun van ongeveer 50
vrijwilligers.

3.3

Samenwerkingspartners

Stichting Loobeek werkt samen met de volgende partners:

Gemeente Venray
Provincie Limburg
Maasgaard
KNHM en Arcadis
Waterschap Limburg
Staatsbosbeheer
Toeristisch Recreatief Platform Venray
Imkersvereniging Regio Venray
De Gezondste Regio
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Stichting Loobeek ontving subsidies en sponsoring van:

KNHM
Waterschap Limburg
Gemeente Venray
Maasgaard (samenwerkingsverband van Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Gemeente Horst
aan de Maas en gemeente Venray)
Nelissen Smit Fonds
Kiwanis Club Venray
BankGiroLoterij Molenprijs
Rabobank
Stichting De Rooyse Schans
Stichting Schaapscompagnie Merselo
Diverse particuliere donateurs en lokale bedrijven
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4.

Jaarrekening

Voor de balans 2021, winst- en verliesrekening 2021 en begroting 2022 (met toelichting) verwijzen
wij u naar het financieel jaarverslag 2021.
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