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Studenten exposeren
Vier kunstacademiestudenten exposeerden zaterdag 20 en zondag 21 juni hun eindexamenwerken in het Odapark in Venray. Omdat kunstacademies al ruime tijd zijn gesloten,
examens digitaal worden afgelegd en de bijbehorende tentoonstellingen zijn uitgesteld, opende het Odapark haar deuren om de jonge kunstenaars aan het publiek voor te stellen.
De ontwerpen bestonden onder andere uit bolvormen van keramiek, portretten, boomontwerpen en een geluidskunstwerk. \ Beeld: Rob Beckers

Raadspartijen bang voor uitkomst analyse vliegveld
Enkele politieke partijen zijn huiverig om een maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren voor de
reactivering van vliegveld De Peel in Vredepeel. Zij zijn bang dat de uitkomst in het voordeel van Defensie
kan uitvallen, omdat landsbelang en nationale veiligheid de doorslag geven. “We moeten oppassen dat we
onszelf hiermee niet in de voet schieten”, waarschuwde Henk Bisschops (PvdA) in de commissie Werken en
Besturen van woensdag 17 juni.
D66 had het onderwerp op de commissieagenda gezet. Theo Zegers
(D66) legde uit dat een kosten-batenanalyse een goede aanvulling is op
de milieueffectrapportage (mer) die
Defensie opstelt voor het vliegveld.
“Het is heel belangrijk dat die analyse er komt zodat de burgers duidelijkheid krijgen over alle gevolgen en
effecten van de reactivering van het
vliegveld. De kosten-batenanalyse
gaat veel verder dan alleen de mer.”
D66 kreeg steun van de VVD.
“De heropening van het vliegveld
heeft enorme effecten. Het is daarom
goed om alle invalshoeken te belich-

ten. Dit is een te belangrijke zaak”,
zei Harrie van Oosterhout. Martin
Leenders (Samenwerking Venray)
uitte zijn twijfels over de kostenbatenanalyse die ook onderwerpen
als gezondheid, veiligheid, toerisme
en woon- en leefomgeving meeneemt. “Die effecten zijn lastig in
geld uit te drukken. Ik weet daarom
niet of zo’n analyse een toegevoegde
waarde heeft”, vroeg Leenders zich
af. Henk Bisschops (PvdA) stelde
voorop dat niemand zit te wachten
op de heropening van het militaire
vliegveld. “Zo’n analyse zoekt ook
naar het beste alternatief. Als de uit-

komst Vredepeel is, dan moeten we
ons daar ook aan conformeren. Het is
een valkuil. Ik heb er geen goed
gevoel bij.”
De meeste partijen drongen aan op
een informatiebijeenkomst om onafhankelijk advies in te winnen over
een kosten-batenanalyse. “We moeten ons niet laten leiden door emoties, maar op zakelijke gronden
beslissen”, zei Richard de la Roy
(Venray Lokaal) die ervoor pleitte als
gemeenteraad samen op te trekken en unaniem een standpunt uit te
dragen.
Joep Gielens (ProVenray) had al een

motie voorbereid voor een kostenbatenanalyse die hij rondstuurde
naar alle partijen. “Ik kreeg enkele
positieve reacties, maar anderen
reageerden niet. Ik denk dat nog niet
alle partijen zo ver zijn. Daarom is
een informatieavond een goede tussenstap.”
Guus Reintjes (CDA) haalde aan dat
het College van B&W de analyse
niet nodig vindt. “Maar er klinkt wel
een roep uit de samenleving die we
niet mogen negeren. Daarom is het
goed met andere gemeenten in te
stappen om tot totale informatie te
komen”, aldus Reintjes die meldde
dat de gemeenteraad van Boxmeer
er al mee instemde. De analyse
kost tussen 15.000 en 25.000 euro
en zou voor rekening komen van
de gemeenten Boxmeer, Deurne,
Gemert-Bakel en Venray.

Burgemeester Luc Winants reageerde
dat ook het college tegen de heropening van het vliegveld is. Daarom
is vorig jaar in september ook een
zienswijze ingediend, benadrukte hij.
“Een kosten-batenanalyse is geen
middel om het vliegveld tegen te
houden. Als het landsbelang en nationale veiligheid op het spel staat,
ben je altijd verloren. Dat is niet in
geld uit te drukken”, zei Winants die
pleitte voor een slimme aanpak.
“Wemoeten op het juiste moment
de juiste dingen doen. Het is goed
om deskundig advies in te winnen.
Als blijkt dat een kosten-batenanalyse waardevol is, dan moeten we
het doen. Want we willen alles uit de
kast halen om ons doel te bereiken.”

Tekst: Henk Willemssen
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Venrayse oorlogsgraven ter adoptie
Om de herdenking van gesneuvelde militairen in leven te houden, is onlangs de Stichting Adoptiegraven CWGC Venray War Cemetery opgericht.
Geïnteresseerden kunnen zich via deze stichting aanmelden voor het adopteren van graven op de militaire begraafplaats op de Hoenderstraat in
Venray.

Piet Snellen uit Sevenum ligt aan
de grondslag van de stichting.
Enkele jaren geleden startte hij de
Facebookgroep Venray War Cemetery
met de bedoeling om zoveel mogelijk foto’s en informatie te verzamelen over militairen die op de Venrayse
begraafplaats hun laatste rustplaats
vonden. In de loop van de tijd heeft hij
een 110-tal soldaten een gezicht kunnen geven.
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Op de militaire begraafplaats in Venray
rusten in totaal 692 militairen en 1 burger. Zij zijn omgekomen in de periode
tussen september 1944 en juni 1945.
Het overgrote deel van de militairen die

in Venray begraven liggen, kwam om
het leven tijdens de bevrijdingsacties
in Midden- en Noord-Limburg, waaronder vele slachtoffers van gevechten
bij Overloon en Venray. De militai-

ren waren afkomstig uit het Verenigd
Koninkrijk, Canada, Nieuw-Zeeland,
Australië maar ook uit Polen.
Piet liep al enkele jaren met het idee
rond om een adoptieprogramma op te

zetten. “Voor de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is er een wachtlijst
van meer dan duizend adoptanten,
terwijl er geen adoptieprogramma
bestond voor Britse militairen die een
zeer groot deel van Noord- en MiddenLimburg hadden bevrijd.” Uiteindelijk
vormde hij een stichtingsbestuur met
Jesse Sijberts, een jonge luchtmachtmilitair uit Well, Tom van Mierlo uit
Milheeze, die mede aan de wieg stond
van de fluistersteen over de Schotse
militair David McKellar in Meijel, Lars
Hoebers uit Kronenberg, die jaren geleden een graf adopteerde in Margraten,
en Joey van der Aa uit Helmond die
al geruime tijd contacten onderhoudt
in Noord-Ierland met familie van een
gesneuvelde militair.
Inmiddels hebben zich al zeventig personen uit de regio aangemeld
voor grafadoptie, laat Piet weten.
“Geïnteresseerden die een specifiek
graf willen verzorgen, kunnen dat bij
ons aangeven. Aan mensen die geen
voorkeur hebben, wijzen we blind een
graf toe. Wij verwachten een grote
toeloop”, aldus Piet. Daarnaast heeft
de stichting als doel een databank op
te zetten waarin de gegevens van de
geadopteerde graven worden ondergebracht en het opzetten en onderhouden
van contacten met familieleden van de
gesneuvelde militairen.

D66 kritisch over subsidie verplaatsing winkels
naar het centrum
D66 is niet te spreken over de uitvoering van de Stimuleringsregeling Centrumvisie. Raadslid Theo Zegers uitte in de commissie Werken en
Besturen van woensdag 17 juni kritiek, omdat er subsidie is toegekend terwijl niet aan de criteria werd voldaan. “De resultaten van deze
regeling zijn veel minder rooskleurig dan het College van B&W aangeeft”, vindt Zegers.
De Stimuleringsregeling Centrumvisie
ging in 2018 van start met een budget van 310.000 euro voor drie jaar
met als doel de leegstand in het
winkelcentrum aan te pakken door
winkels in de aanloopstraten te stimuleren naar het kernwinkelgebied
te verhuizen. Daarnaast kunnen vastgoedeigenaren een subsidie krijgen
als ze hun winkelpand ombouwen
tot een ander gebruik. Tot nu toe is
vier keer een verplaatsingssubsidie
verleend en driemaal een transformatiesubsidie.
Van de subsidiepot van 310.000
euro is voor de rest van dit jaar
nog 126.835 euro over. Ambtenaar
Hans Beterams meldde in de commissievergadering dat er vijf kandidaten zijn die nog van de regeling
gebruik willen maken. “Ik verwacht
dat er nog veel meer aanvragen
gaan komen in de volgende jaren.”

Wethouder Jan Loonen (CDA) bevestigde dat het restantbedrag van
126.835 euro dit jaar zeker zal op
gaan.
Theo Zegers heeft zijn twijfels of
de regeling voor nog eens drie jaar
moet worden verlengd. Hij haalde
aan dat niet altijd aan de voorwaarden is voldaan. Het college paste dan
de ‘hardheidsclausule’ toe zodat toch
een stimuleringssubsidie kon worden toegekend, zoals bij de verhuizing van Winkel van Sinkel naar de
Schoolstraat en de komst van natuurbelevingscentrum Vivara naar de
Grotestraat. Winkel van Sinkel was
gevestigd aan de Bontekoestraat die
geen aanloopstraat is terwijl Vivara
verplaatste van Vierlingsbeek naar
Venray en daardoor ook buiten de
regeling valt.
“Voorwaarden zijn vaak overschreden. We vinden de resultaten matig”,

oordeelde Zegers. “We vragen ons
af of de regeling wel effectief is. Het
gaat ons te ver om bijna vier ton
toe te zeggen voor de komende drie
jaar.” D66 kreeg steun van de VVD.
“Terecht dat D66 deze kritische vragen stelt”, zei Harrie van Oosterhout.
Henk Bisschops (PvdA) erkende dat
de regeling ‘niet altijd soepel’ is
verlopen. “Er waren meer uitzonderingen dan dat aan de regels werd
voldaan. We moeten daarom bij de
evaluatie kijken naar verbeteringen. We willen er niet mee stoppen,
want dan zouden de inspanningen
van de laatste jaren voor niets zijn
geweest”, meende Bisschops. De
meeste fracties gaven aan de regeling te willen voortzetten. “We kunnen ons vinden in de gemaakte
keuzes waarmee doelen zijn gerealiseerd. We zijn positief over een
verlenging”, zei Martijn Direks (CDA).

Joep Gielens (Pro Venray) wilde er
niet op vooruitlopen. “We wachten
eerst de evaluatie en een nieuw
voorstel af.”
Wethouder Jan Loonen verklaarde
dat het een nieuwe en nog onbekende regeling betrof. “Aanvragen
pasten daarom soms niet binnen
de regels. Daar zijn we flexibel mee
omgegaan om toch onze doelen
voor een aantrekkelijker centrum te
bereiken.” Loonen pleitte ervoor de
stimuleringsregeling te verlengen.
“Want het is een onderdeel van de
totale aanpak om het centrum beter
te laten renderen. Hier zit een visie
achter en het is een kwestie van een
lange adem. Daarom moeten we de
komende jaren doorgaan met deze
aanpak.”

Tekst: Henk Willemssen

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 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 g
 emeld. 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.

Spaarpot te vol

Drie partijen betalen fractiegeld terug
D66, PvdA en ProVenray betalen een deel van hun fractievergoeding terug aan de gemeente. Deze drie partijen hebben een te hoog bedrag
gespaard. Afgesproken is dat als de spaarpot met meer dan 5.000 euro is gevuld, het overschot wordt teruggestort in de gemeentekas.
D66 moet met 1.430 euro het grootste bedrag terugbetalen. Bij PvdA
gaat het om 927 euro en bij
ProVenray om 420 euro. Ieder jaar
wordt op 31 december de balans
opgemaakt. De andere vijf partijen

zijn wel onder het maximum van
5.000 euro gebleven.
Alle politieke partijen ontvangen
per jaar een vaste vergoeding van
4.000 euro. Daarnaast krijgen ze
200 euro extra voor ieder raadslid.

Zo ontvangt het CDA (negen zetels)
als grootste partij 5.800 euro en de
SP als eenmansfractie 4.200 euro.
De partijen kunnen de bijdrage
inzetten voor het inhuren van advies
en fractieondersteuning. Het geld

mag niet worden gebruikt voor
giften, verkiezingscampagnes of voor
het aanvullen van de vergoeding
die ieder raadslid volgens de
Gemeentewet al krijgt.
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Werkzaamheden starten in najaar

Akkoord grondruil voor fietspad Wanssum
Landgoed Geijsteren, gemeente Venray en provincie Limburg hebben na
lang onderhandelen een akkoord bereikt over grondruil. Hierdoor is het
eindelijk mogelijk het fietspad langs de Meerlosebaan in Wanssum aan
te leggen.
Het fietspad is dringend nodig voor
de fietsende kinderen uit Geijsteren
die naar basisschool De Peddepoel in
Wanssum gaan. Ze maken gebruik van
de Meerlosebaan die te smal en gevaarlijk is. Daarom geldt er ’s ochtends en
’s middags een tijdelijk rijverbod voor
auto’s. Het plan is aan de oostkant van
de Meerlosebaan een vrijliggend fietspad met een breedte van drie meter
aan te leggen. Het fietspad is bestemd
voor fietsverkeer uit beide richtingen en wordt vanaf de fietsbrug op de
Meerlosebaan doorgetrokken naar de
Heikampweg in Geijsteren. Ook wordt
de rijweg van de Meerlosebaan een
meter verbreed. De planning was om
voor het nieuwe schooljaar het fietspad in gebruik te nemen. Die termijn is
niet meer haalbaar. De werkzaamheden starten komend najaar en gaan tien
tot twaalf weken duren. De onderhandelingen over grondverwerving verg-

den meer tijd omdat er ook afspraken
gemaakt moesten worden over het
rooien en compenseren van bomen,
de inrichting van het fietspad en de
verlichting. Afgesproken is dat Mooder
Maas, de aannemer van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, zorgt voor
de aanplant van een bomenrij langs de
Meerlosebaan. Door de aankoop van
grond van het landgoed moeten rasters,
erfscheidingen en faunavoorzieningen
worden verplaatst. Dit gebeurt door
provincie Limburg. De bestaande landbouwwegen blijven intact. Langs het
fietspad aan de boskant komt dynamische verlichting die aanspringt zodra
een fietser passeert. Alleen op de
kruisingen bij Blauwe Steen en
Heikampweg komt straatverlichting.
De fietspadverlichting is amberkleurig omdat uit onderzoek is gebleken
dat dit het minst storend is voor flora
en fauna.

Venray wil blijven meedoen op cultuurgebied

‘Ze mogen de cultuursector niet in de kou laten staan’
Samenwerking Venray wil in de voorjaarsnota samen met de gemeenteraad een tegengeluid laten horen om
de provincie duidelijk te maken dat de Venrayse cultuur ook recht heeft op een extra provinciale subsidie.
Dat zei partijlid Bernie van Lierop in de commissievergadering van donderdag 18 juni. Door het advies van
Cultuurtank Limburg loopt het Odapark in Venray en festival Jera on Air mogelijk subsidie mis.
De Cultuurtank Limburg, een adviesorgaan van provincie Limburg, heeft
een advies uitgebracht over de verdeling van de vierjarige cultuursubsidies voor de periode 2021-2024.
Volgens dat advies zouden 21 instel-

lingen een structurele subsidie
moeten krijgen. Daarvan komen
er twintig uit Zuid-Limburg en
slechts één uit Midden-Limburg.
Noord-Limburg valt helemaal buiten de boot. Dat noemde de wet-

houder Anne Thielen onacceptabel.
“Deze regio hoort ook tot Limburg.
We hebben veelvuldig contact gehad
met collega’s uit Weert, Venlo en
Roermond en samen hebben we
dan ook een brief naar de provincie

gestuurd. Wanneer de provincie onze
aanvragen goedkeurt, behelst dat
nog maar zes procent van het totale
budget op het gebied van kunst en
cultuur.”
Thielen vindt het een goed idee om
de Venrayse lobby nog extra kracht
bij te zetten door een motie in te
dienen in de voorjaarsnota. “Elk
steuntje kunnen we gebruiken om
ervoor te zorgen dat wij als Noord-

en Midden-Limburg ook blijven
meedoen op cultuurgebied. Deze
sector mogen ze niet in de kou
laten staan”, zei Thielen in de commissievergadering. Op 11 augustus
nemen Gedeputeerde Staten van
Limburg een besluit, op 4 september wordt vervolgens het definitieve voorstel door de Provinciale
Staten behandeld.

Bewoners Blitterswijckseweg geven twee opties om situatie te veranderen

‘Rondweg vanuit Blitterswijck moet anders ingevuld’
Bewoners van de Blitterswijckseweg in Wanssum vinden dat de rondweg vanuit Blitterswijck anders ingevuld verkeersluw Wanssum’ centrum komt
moet worden, omdat de huidige situatie niet wenselijk is. In een brief aan de gemeenteraad laten zij weten dat daarmee ook op de tocht te staan.’
De bewoners halen twee opties
er sprake is van geluidsoverlast, toename van verkeer en gevaarlijke situaties in het dorp.
De rondweg Wanssum vordert
gestaag en het project Mooder Maas
loopt op veel plekken ten einde.
De verschillende aansluitingen op
de rondweg zijn veelal afgerond op
die van het zuidoostelijke deel na.
In december 2018 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waar alle
belanghebbenden hun zienswijze
voor de meest wenselijke aansluiting konden geven. Eind november
2019 is de uitkomst van de studie
gestuurd naar de direct aanwonenden van de Blitterswijckseweg.
‘In het rapport is aangegeven dat
er geen Blitterswijckse rondweg
komt. De aansluiting van het verkeer van en naar de rondweg vanuit Blitterswijck zou wel anders
geregeld moeten worden daar de
huidige situatie niet wenselijk is’,
laten de bewoners in een brief aan
de gemeenteraad weten.
Volgens de bewoners van de
Blitterswijckseweg zorgt de huidige

situatie voor verkeersoverlast, toename van verkeer en gevaarlijke situaties. ‘Het verkeer vanuit Blitterswijck
moet eerst doorrijden naar Wanssum
om vervolgens weer terug te rijden
richting de brug om op de rondweg
te komen. Dat levert veel overlast en
gevaarlijke situaties op. Het verkeer is
in het algemeen ook al toegenomen
door het wegvallen van de Langstraat
waarover het verkeer in het verleden naar Well kon. De geluidsoverlast is ook substantieel toegenomen.
Dat is ook een van de punten waar
de bewoners van Blitterswijck over
klagen. Daarnaast moeten fietsers
en wandelaars nog altijd de drukke
Blitterswijckseweg minimaal twee
keer kruisen om van Blitterswijck in
Wanssum te komen en visa versa.’

Toename verkeer
Ook vormt de gevaarlijke bocht
bij de huisnummers 3, 3a, 6a en 8
op Blitterswijckseweg volgens de

bewoners voor steeds grotere problemen vanwege een toename van
vracht- en autoverkeer. ‘Al verschillende malen zijn auto’s over het
fietspad de afrasteringen en tuin
ingereden ter hoogte van huisnummers 6a, 3 en 3a. Mede door
de smalle Blitterswijckseweg is de
kans op ongelukken sowieso groot.’
Daarnaast zien de bewoners een toename van gevaarlijke situaties bij de
rotonde Burgemeerster Ponjeestraat/
Brugstraat waar het verkeer vanuit Meerlo, Blitterswijck, Well en
Wanssum samenkomen. ‘Afgelopen
jaar heeft een fietsende buurtbewoner langdurig letsel overgehouden
aan een verkeersincident met een
vrachtwagen. Ook het sluipverkeer in
Wanssum kan en zal toenemen, daar
het zeker voor personenwagens nog
altijd korter is om door Wanssum te rijden. De doorgang blijft immers breed
omdat het landbouwverkeer nog wel
door het dorp gaat. Het idee van een

aan om de situatie te veranderen.
‘De meest kansrijke zijn de aansluitingen via de Driestraat Oost of de
Driestraat Zuid. De oostelijke variant
is voor iedereen de meest wenselijke. Mits er voor de direct belang-

hebbenden een passende oplossing
geboden wordt die leidt tot een
verkeersveilige situatie zonder
onnodige verkeersoverlast aan de
zuidoostelijke rand en centrum van
Wanssum met een vlotte afwikkeling
van het vracht- en autoverkeer naar
de rondweg vanuit Blitterswijck of
omgekeerd.’

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
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+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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Gemeente heeft niet
volledig in beeld waar
arbeidsmigranten wonen
Het nieuwe handhavingsbeleid van gemeente Venray stond woensdag
17 juni op de agenda van de commissie Werken en Besturen. Handhaven
op huisvesting van arbeidsmigranten krijgt met negentien andere
toezichtstaken de hoogste prioriteit in de gemeente. De VVD vroeg zich
af of de gemeente afdoende in beeld heeft wat de huisvestingssituatie
van arbeidsmigranten in Venray is.

Gezocht:

Bevlogen ervaringsdeskundige
(specialisatie armoede/schulden)

In de gemeente Venray zetten we ervaringsdeskundigen in bij inwoners van Venray
met een hulpvraag. Deze ervaringsdeskundige werkt naast een professionele
begeleider en soms zelfs in plaats van. We zoeken gezamenlijk met de
woningcoöperatie Wonen Limburg naar uitbreiding.
We zijn specifiek op zoek naar een ervaringsdeskundige met een verfrissende
kijk op armoede en schulden. Er heerst een taboe op het hebben van schulden.
Mensen wachten lang voordat ze in actie komen om uit de schulden te komen.
Schaamte is een belangrijke oorzaak. Schulden stapelen zich snel op. Met de huidige
dienstverlening bereiken we maar een fractie van de mensen met schulden. Juist de
mensen die we normaal gesproken nauwelijks bereiken, willen we met behulp van
de ervaringsdeskundige wel in beweging krijgen om wat aan hun situatie te doen.

Wie ben jij?

en werkt toe naar het herstel. Je staat

• Je hebt zelf ervaren hoe het is om

in nauwe verbinding met de werkgroep

psychische klachten te hebben. Je hebt

ervaringsdeskundigheid waarin gemeente

voldoende afstand hiervan kunnen

Venray, Wonen Limburg, Ik Begin en de

nemen en je hebt geleerd deze ervaring

Kunstwerkplaats participeren.

deskundig en professioneel in te zetten en
mensen ‘in beweging te brengen’. Je hebt
bij voorkeur persoonlijke ervaring met
het ontgroeien van armoede en/of een
schuldensituatie.
• Je hebt een afgeronde opleiding op het
gebied van ervaringsdeskundigheid,
of je bent hiermee ver gevorderd.
• Jouw kijk is open en verfrissend. Dit houdt

Waar nodig is proberen we direct
op te treden. In een aantal situaties
hebben we dat goed in de hand.
Er zijn situaties die we niet kunnen
overzien. We denken dat we 75 procent
in beeld hebben. Het is fijn dat er
grotere zijn gekomen, dat zorgt ervoor
dat er minder illegale plekken, die
lastig te controleren zijn, overblijven.
We hebben in het verleden tellingen
gedaan, maar dat was nog voordat de
grote huisvestingslocaties ontstonden.”
Volgens Harrie van Oosterhout (VVD)
is dat zorgwekkend. “Het is uitermate
onbevredigend voor een overheid dat
er in Venray duizenden mensen rondlopen waarvan we niet weten hoe en
of ze veilig gehuisvest zijn. Ik krijg daar
een kriebelig gevoel van. Ik heb er mijn
vragen bij of we voldoende capaciteit
hebben om het goed en integraal in
beeld te krijgen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Vier generaties

Waar ga je werken?
Je uitvalsbasis is de organisatie
‘Ik begin’. Je werkt vooral in de wijk
en op vindplaatsen van armoede en/
of schulden. Je zoekt mensen thuis
op. Overleggen vinden plaatsen bij
de organisatie ‘Ik Begin’.
Wanneer kun je starten?

in dat je mensen helpt terug te keren naar

Met ingang van 1 september 2020 tot

een normale situatie. Je hebt geen oordeel

1 januari 2021, optioneel verlenging

en je gaat stigma tegen.

tot 1 juli 2021 (i.v.m. beperkende

• Je hebt een sterke affiniteit met Venray

Harrie van Oosterhout van de VVD
wilde weten welke acties er ondernomen worden wat betreft de huisvesting van arbeidsmigranten.
“Hoeveel inzet gaan we daarop invoeren?” Volgens Theo Dieleman, beleidsadviseur van gemeente Venray, is er
voor de huisvesting van arbeidsmigranten een bestaand beleid. “Dat betekent dat we een beperkt aantal locaties
bezoeken in het kader van toezicht
en handhaving. We krijgen per jaar
één à twee signalen over huisvesting
arbeidsmigranten en daar wordt op
gehandhaafd. Er zijn pakweg acht tot
tien locaties waar structureel eens in
de zoveel jaren gecontroleerd wordt
of alle voorzieningen nog voldoen aan
de eisen”, legde Dieleman uit.
Toch stelt Dieleman dat de gemeente
niet volledig in kaart heeft waar alle
arbeidsmigranten gehuisvest zijn.
“Het is onmogelijk om met de huidige
formatie alles in de gaten te houden.

maatregelen corona).

en je maakt onderdeel uit van diverse
informele netwerken.
• Je bent respectvol en beschikt over goede
sociale en communicatieve vaardigheden.
• Je bent in staat solistisch te werken en

Wat bieden we je?
We bieden je een baan waarbij je
voldoening haalt uit jouw werk.
Een contract wordt aangeboden op

‘rode draad’ signalen te inventariseren

payroll basis voor 8 uur per week

voor de werkgroep ervaringsdeskundige

gedurende bovengenoemde periode.

zodat er een vertaling gemaakt

Het salaris is gebaseerd op schaal 6 cao

kan worden naar wijzigingen van

welzijn. Afhankelijk van het succes van

dienstverlening en/of beleid.

de aanpak, is urenuitbreiding en/of

• Je kunt goed omgaan met weerstand.
• Je gaat integer om met vertrouwelijke
informatie.

verlenging op termijn mogelijk.
Reageren?
Word jij enthousiast, dan kun je tot en met

Wat ga je doen?

7 juli 2020 reageren door je CV met moti-

Je maakt contact met inwoners die

vatie te sturen aan de heer E. Meerbeek

in een situatie van armoede en/of

(Ernst-Jan.Meerbeek@venray.nl).

in schulden verkeren in de wijk en

Herken je je in het profiel, maar volg je

bij maatschappelijke (vrijwilligers)

niet de gevraagde opleiding, dan vragen

organisaties. Als ervaringsdeskundige

we je toch te reageren. Heb je vragen

streef je naar herstel van het normale

over deze vacature, neem dan contact op

leven en het weer participeren in de

met mevrouw S. Bloemen

samenleving. Je analyseert, reflecteert

(Sanne.Bloemen@venray.nl/06-29129736).

Bijzondere verjaardag
Tiny van den Munckhof uit Melderslo mag op 28 juni 85 kaarsjes
uitblazen. Deze verjaardag wordt extra bijzonder door de komst van
achterkleindochter Daantje Alders. Daantje is de dochter van Nicole
Alders-Jenneskens uit Ysselsteyn. Oma is José Jenneskens-van den
Munckhof uit Heide.
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Wethouder houdt zich stil

Geen duidelijkheid over
organisatiestructuur NLW
Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray wil geen
inhoudelijk commentaar geven over de gesprekken die met het
bestuur en de ondernemingsraad van NLW hebben plaatsge
vonden. Dat antwoordde ze tijdens de commissievergadering op
donderdag 18 juni, toen Joep Gielens van ProVenray haar aan de
tand voelde over de rehabilitatie van de or en de vertrekregeling
van de voormalige directeur.
2019 was een roerig jaar voor NLW.
De ondernemingsraad leefde lange
tijd in onmin met voormalig directeur Peter Fleuren en zegde het
vertrouwen in het NLW-bestuur op.
De or en de voormalig directeur
hadden onder andere meningsverschillen over de aanpak van
het ziekteverzuim en de inhoud
van het werk van de werknemers.
Een andere organisatiestructuur
zou een deel van de oplossing zijn.
Wethouder Anne Thielen, tevens
voorzitter van het NLW-bestuur,
zegde toe om in april 2020 met
een schets te komen met een
eventuele nieuwe organisatiestructuur van NLW. Joep Gielens
van ProVenray vroeg tijdens de
vergadering of de or inmiddels
is gerehabiliteerd en op welke
manier dat is gebeurd. Daarnaast
wilde hij weten of het bestuur al
tot de conclusie is gekomen dat de
organisatiestructuur moet worden aangepast. “We zitten in een
traject waarin we bekijken welke
organisatie we voor de komende
tien jaar willen voor NLW. Als we
dat duidelijk hebben, dan gaan
we aan de gang met het bestuursmodel dat daarbij past. Er vindt
regelmatig overleg plaats met
de or”, aldus Thielen. In een brief
aan de NLW-medewerkers liet het

bestuur en de or weten dat op
woensdag 12 februari in goede
harmonie en met wederzijds respect een gesprek heeft plaatsgevonden. ‘Dit gesprek heeft de
lucht geklaard en er zijn afspraken
gemaakt hoe de samenwerking
op een betere wijze voortgezet
kan worden. Zo is afgesproken
om regelmatiger met elkaar van
gedachten te wisselen en elkaar
proactief te blijven informeren over
de laatste ontwikkelingen binnen
NLW Groep.’ Gielens vroeg in de
commissievergadering ook naar de
eventuele vertrekregeling van de
voormalig directeur Fleuren en de
hoogte van die regeling. Daar liet
wethouder Thielen zich niet over
uit, wat weer leidde tot frustratie
bij Gielens. “Er is in dit dossier nog
steeds een gebrek aan transparantie. Daarmee zijn de acties van
het bestuur nog steeds niet democratisch te controleren. Daardoor
vertrouwen we er nog steeds niet
op dat het bestuur heeft geleerd
van de situatie van afgelopen
jaar. NLW is sterk afhankelijk van
publiek geld en wij weten niet wat
er met dat geld gebeurd is en hoe
hoog de vertrekregeling van de
directeur is geweest. Dat kan niet.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Politiek maakt zich nog steeds
zorgen over brandweerzorg
VVD, CDA en Samenwerking Venray uitten in de commissievergadering op woensdag 17 juni nogmaals hun
zorgen over de brandveiligheid in gemeente Venray. Volgens burgemeester Luc Winants ligt het dossier boven
op de stapel en zit een verhuizing van de brandweerkazerne in Venray er over twee jaar aan te komen.

VVD maakt zich zorgen over de
brandveiligheid buiten de kantooruren. “Binnen de kantooruren is er
een prima dekking, maar daarbuiten
moeten we het doen met 7 procent.
Dat is het laagste percentage in de
regio. We moeten dat zelf oplossen
door meer brandmelders te plaatsen”,
begon Wim de Schryver van de VVD
zijn betoog.
Volgens burgemeester Luc Winants
vindt er een verkenning plaats om
te komen tot een nieuwe kazerne
in Venray. Naar verwachting duurt
het twee jaar voordat de brandweerkazerne op de nieuwe locatie
is gevestigd en er een verbeterslag kan worden gemaakt. Petra van
Duijnhoven van CDA vroeg zich af of
een nieuwe brandweerkazerne de
dekkingsgraad verbetert. “We hadden
liever een spreiding van brandweerka-

zernes gezien zodat de dekkingsgraad
er wel zou zijn.”
Een hogere dekkingsgraad is ook
mogelijk door de inzet van 24-uurs
diensten, legde de burgemeester
uit. “Maar daar zit een enorm prijskaartje aan. Heeft de gemeenteraad
dat ervoor over? We maken nu al een
behoorlijk budget vrij voor een zo
goed en adequaat mogelijke brandweerzorg”, aldus Luc Winants.
Wim de Schryver haalde ook de batenharmonisatie van de Veiligheidsregio
aan. De partij vindt het fout dat
gemeente Venray meebetaalt aan de
vier kazernes in Horst aan de Maas
en vijf in Peel en Maas. Venray blijft
daardoor de grootste nettobetaler in
de regio. “Vorig jaar riepen we het
college middels een motie op een
indringend gesprek te voeren met de
Veiligheidsregio over een verbeterplan

voor de brandveiligheid in Venray.
Het college regelde een presentatie
van de Veiligheidsregio over de huidige situatie en vinkte daarmee onze
motie af. Er heeft geen indringend
gesprek plaatsgevonden. We voelden
ons daardoor in de kou gezet. Toen de
nieuwe burgemeester verzekerde
dat het dossier brandweer bovenop
de stapel lag, voelden we ons wel
gesteund. Maar heeft hij inmiddels de
strijd opgegeven?”
Winants vroeg zich af of die batenharmonisatie nog steeds aan de orde is.
“We hebben jarenlang meebetaald en
nu zijn wij aan de beurt met de bouw
van een nieuwe kazerne. Maar ik wil
opnieuw kijken of de batenharmonisatie in balans is.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Adver torial

Het verhaal van Brigitte, Jo en Els
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Brigitte,
Jo en Els. Door de enorme veranderingen bĳ WAA Groep (Venlo) werd voor hen een nieuwe werkplek gezocht.
WAA zocht daarin de samenwerking met NLW Groep. Brigitte, Jo en Els zĳn op basis van een tĳdelĳke
detachering bĳ NLW aan het werk. Zĳ deden verschillende werknemersvaardigheden op en stroomden door
naar een passende werkplek. Zodra WAA Groep een nieuwe werkplek heeft voor één van deze medewerkers
eindigt de detachering bĳ NLW en beginnen zĳ aan een nieuwe uitdaging. In de afgelopen periode hebben
31 medewerkers de weg naar NLW gevonden en zĳn er inmiddels weer 14 uitgestroomd. Nieuwsgierig?
Lees het hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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Zorgen over kruising Hoogriebroekseweg en Horsterweg
D66 haalde in de commissievergadering op woensdag 17 juni de verkeersveiligheid aan op het kruispunt Hoogriebroekseweg en de Horsterweg,
de verbindingsweg tussen Leunen en Castenray. Volgens de partij gebeuren op die kruising regelmatig ongelukken. Wethouder Cor Vervoort liet
weten op korte termijn niets aan de situatie te veranderen. Wel wordt de
weg in de toekomst aangepast tot een dorpsverbindingsweg.
“Als er een aanleiding is, streven we
ernaar om de verkeersveiligheid te
verbeteren. Om de huidige situatie te
beoordelen hebben we daarom een
analyse uitgevoerd. Op basis van cijfers is er geen of onvoldoende aanleiding om de situatie op korte termijn te
verbeteren. Op langere termijn wordt
de weg een dorpsverbindingsweg,
hierdoor wordt het snelheidsregime
60 kilometer per uur. We creëren daardoor een nog veiligere situatie”, aldus
wethouder Cor Vervoort. De wethouder liet weten altijd bereid te zijn naar
de situatie te kijken.

Volgens D66 worden vaak auto’s,
die vanuit de Hoogriebroekseweg of
de Overbroekseweg de Horsterweg
opdraaien, geschept door auto’s die
met 80 kilometer per uur of harder over de Horsterweg rijden.
“Vanuit de Hoogriebroekseweg of
de Overbroekseweg zijn de auto’s
door de bomen langs de Horsterweg
vaak moeilijk te zien. Echter wordt na
de vele ongelukken nog geen actie
ondernomen”, legde Bart Jilesen van
D66 uit. Hij wilde van de wethouder
weten of de situatie bekend is en hoe
het probleem wordt opgelost.

Vragen Samenwerking Venray
Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

HAGENS
Verpakkingen

Hagens Verpakkingen (onderdeel van LC Packaging) is een opzetstation voor golfkarton en massief
karton en we zijn gevestigd op het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren
ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacatures open staan:

Account Support Representative
(fulltime, 40 uur per week)

Profiel
De rol van Account Support Associate is
van fundamenteel belang voor het leveren
van toegewijde service aan onze klanten.
Je ondersteunt de accountmanager(s) op zowel
commercieel als administratief gebied en zorgt
voor een positieve klantervaring. Met jouw
proactieve en servicegerichte aanpak lever je
een belangrijke bijdrage aan de loyaliteit van
klanten op de lange termijn.

Functie-eisen:
· mbo/hbo werk- en denkniveau (logistiek);
· 2-3 jaar ervaring in een klant- en
servicegerichte functie;
· kennis van SAP en/of Dynamics CRM is
een pre;
· goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
· passie voor klantenservice;
· woonachtig in de omgeving van Venlo.

Account Manager
(fulltime, 40 uur per week)

Profiel
Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze
(potentiële) klanten, geeft advies waar nodig en
weet de klantbehoefte feilloos te vertalen naar
een passende oplossing. Met jouw commerciële
en sociale vaardigheden weet jij een langdurige
en goede klantrelatie op te bouwen en draag je
bij aan het genereren van omzet bij zowel nieuwe
als bestaande klanten. Samen met je collega’s
van de buiten- en binnendienst ben je verantwoordelijk voor ons commerciële succes!
Functie-eisen:
· afgeronde MBO+/HBO opleiding in een
commerciële richting;
· 2-3 jaar ervaring in een commerciële
buitendienstfunctie;
· goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
Duits is een pre;
· affiniteit of ervaring in de verpakkingsbranche
is een pre;
· woonachtig in de regio Zuidoost Nederland.

Wat bieden wij:
Hagens Verpakkingen is een hard groeiend
bedrijf met een Hollandse ondernemersmentaliteit. Onze kernwaarden ‘betrokken,
betrouwbaar en loyaal’ gelden niet alleen voor
onze klanten en productiepartners, maar zeker
ook voor onze medewerkers: we gaan voor een
lange termijnrelatie. Afhankelijk van leeftijd en
ervaring wordt een competitief salaris geboden
met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Ben je nieuwsgierig geworden?
Ga dan voor meer informatie naar website:
www.hagensverpakkingen.nl. Wanneer je
interesse hebt, dan kun je jouw CV en motivatie
mailen naar hr@lcpackaging.com ter attentie
van HR Manager Corina ‘t Hoen. Zonder een
motivatie wordt de sollicitatie niet in behandeling genomen.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

www.hagensverpakkingen.nl

Scootmobiels geweerd
bij Omnibuzz
Personen die gedwongen gebruikmaken van een scootmobiel mogen
vanwege het coronavirus niet meer vervoerd worden met Omnibuzz.
Samenwerking Venray vroeg zich tijdens de commissievergadering
donderdag 18 juni af waarom het vervoersbedrijf verschil maakt tussen
een elektrische rolstoel en een scootmobiel. De partij vroeg de wethouder om mee te denken in mogelijkheden.
Samenwerking Venray stelde duidelijke vraagtekens bij de maatregelen
die gelden voor gebruikers va scootmobiels. “Een elektrische rolstoel
is, in onze ogen, hetzelfde als een
scootmobiel. Ook de bestuurder van
een scootmobiel kan mee op de lift,
de scootmobiel in de bus rijden en
de reis kan aanvangen”, aldus Bernie
van Lierop.
Volgens wethouder Anne Thielen is
er bij een scootmobiel een aantal
keren intensief contact en bij een
(elektrische) rolstoel niet. Daarnaast
houdt Omnibuzz zich aan een

landelijke richtlijn. “De verwachting is
dat het vervoeren van personen met
een scootmobiel binnen één tot twee
weken weer mag. Voor de tussentijd
heeft Omnibuzz gekeken naar wat
wel mogelijk is. Zij hebben besloten
dat een begeleider gratis mee mag
met de taxirit. De gemeente denkt
mee in mogelijkheden, maar als
die maatregel binnenkort wordt
veranderd, dan is de vaag of het nog
noodzakelijk is”, aldus wethouder
Anne Thielen.
Tekst: Jeanine Hendriks

Consequenties niet duidelijk

Venray wil wachten
met ondertekening
Schone Lucht Akkoord
Het College van B&W van Venray heeft nog geen besluit genomen over
deelname aan het Schone Lucht Akkoord. Op vragen van de SP antwoordt het college dat de consequenties nog niet duidelijk zijn.
Het doel van het Schone Lucht
Akkoord is de gezondheidsschade
door luchtvervuiling in 2030 met
50 procent te verminderen ten
opzichte van 2016. Begin dit jaar
ondertekenden 9 provincies en
36 gemeenten het Schone Lucht
Akkoord in Utrecht. Nederweert
was de enige gemeente uit
Limburg die het akkoord
ondertekende. Op 21 januari
stelde Venray Lokaal al vragen in
de commissievergadering over
het akkoord. De lokale partij
riep het college toen op zo snel
mogelijk in actie te komen en de
gemeenteraad te informeren. De SP
wil nu weten waarom de raad nog
niets heeft vernomen.

Het college reageert niet
onwelwillend te zijn, maar wil
geen vluchtig ‘ja’ of ‘nee’ zeggen,
omdat er aan de ondertekening
van het akkoord verplichtingen
zitten, zoals het opstellen van een
uitvoeringsplan en het meten van
de effecten van de maatregelen
die genomen zijn. Het inzicht in de
financiële en personele gevolgen
van het Schone Lucht Akkoord
ontbreekt nog. Net als de andere
Limburgse gemeenten en de
provincie beraadt het Venrayse
college zich daarom nog. De zes
Peelgemeenten, waaronder
Venray, bespreken het onderwerp
binnenkort in het platform Vitale
Landbouw.

2506 \ jongeren
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15-vragen aan

Jean Wilms Venray
Waar word jij altijd rustig van?
Ik ben geen druk persoon en als
ik druk ben, dan word ik meestal
al vrij rustig uit mezelf. Dus ik heb
niet echt iets waar ik rustig van
word.

Als je een superkracht mocht
kiezen welke zou dat zijn?
Het lijkt mij supervet om de zwaartekracht te kunnen overwinnen,
omdat je dan heel erg makkelijk
objecten kan laten vliegen en bijvoorbeeld enorme sprongen kan
maken.

Doe je aan sport?
Ik doe samen met een paar vrienden aan fitness. Normaal gesproken
doe ik dat drie avonden per week,
maar door de coronamaatregelen
gaat dat niet. Ik vind fitnessen leuk,
omdat ik het leuk vind om doelen
voor mezelf te stellen en vervolgens deze te halen.

Wat vind je van mensen die
pesten?
Ik vind dat mensen die pesten
harder aangepakt moeten worden
omdat ik denk dat het een enorme
impact op iemands leven kan hebben. Zelf ben ik nooit gepest, dus
ik heb daar geen ervaring mee.
Ook vind ik dat de pesters zelf
beter na moeten denken waar ze
mee bezig zijn.

Wat zou jij nooit doen?
Ik zou nooit mensen behandelen op
de manier waarop ik niet behandeld wil worden. Ik denk er altijd
over na of ik het zelf ook ‘goed’ zou
vinden wanneer ik het bij iemand
anders doe. Voor de rest vind ik het
lastig om te zeggen wat ik nooit zal
doen, omdat ik dat nu wel zo kan
zeggen maar wellicht denk ik daar
over een aantal jaar anders over.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jean Wilms
16 jaar
Venray
Metameer

Wat is je favoriete muziek?
Ik luister naar meerdere soorten
muziek, dus ik heb niet echt een
voorkeur voor een bepaalde muziekstijl. Ik vind bijvoorbeeld klassiek,
opera, metal en hardcore helemaal
niks. Deze muziek spreekt me een
stuk minder aan. Ik denk ook dat
meerdere mensen van mijn leeftijd sowieso niet heel erg veel naar
opera en klassieke muziek luisteren.

Waar zou je nog een keer naartoe
willen?
Ik wil nog graag naar veel plekken
toe, zoals een paar grote steden in
de VS. Ook lijkt het mij superleuk om
de Route 66 helemaal te rijden met
een motor. Daarnaast lijkt Australië
me heel erg mooi en Singapore en
Dubai erg leuk om naar toe te gaan.
Een wereldreis maken, lijkt mij het
mooiste.

Wat is je grootste droom?
Mijn droom is om later de dingen
te kunnen doen die ik leuk vind,

zoals reizen, veel dingen doen met
vrienden en natuurlijk om gelukkig
te zijn met een partner en misschien
kinderen. Ook lijkt het me erg leuk
om me in mijn vrije tijd bezig te
kunnen houden met een bepaald
project.

Wat wil je later worden?
Ik weet nog niet precies wat ik later
wil worden. Ik zit nu op de middelbare school op havo 4. Daarna ga ik
waarschijnlijk werktuigbouwkunde
of mechatronica studeren. Het lijkt
me ook wel wat om later een eigen
bedrijf te beginnen, maar ik zou nog
niet weten in welke richting ik dan
voor mezelf zou beginnen.

Wat moet er veranderd worden
aan de moderne wereld?
Ik denk dat er niet heel erg veel is
wat we moeten veranderen, maar
dat we de innovaties en de ‘verbeteringen’ in de ‘moderne wereld’
moeten accepteren. Wel moeten we
erop letten dat het niet uit de hand
loopt met bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, omdat ik denk dat
het verstandiger is als mensen grote
beslissingen maken in plaats van
computers.

Wat vind je van de coronamaatregelen?
Ik vind dat het goed is dat deze maatregelen zijn genomen, omdat het
om een virus gaat dat zich niet over
de hele bevolking moet verspreiden.
Ze kunnen beter het zekere voor het
onzekere nemen. Ook vind ik het
goed dat er steeds meer versoepeld
wordt, omdat het steeds beter gaat.
Niks kunnen of mogen doen, wordt
na een tijdje ook vervelend.

Waar kun jij niet tegen?
Ik kan er echt niet tegen als mensen onterecht beschuldigd worden,
omdat ik dan denk ‘het klopt niet
wat hier gebeurt’. Zeker als bijvoorbeeld de schuldige het afschuift op
iemand anders en dan de schuldige
ermee wegkomt.

Wat staat er op je bucketlist?
Ik wil sowieso nog vaak op reis en
ik wil ook nog best veel activiteiten doen, zoals parachuteren uit een
vliegtuig of racen op een circuit. Ook
lijkt het me erg leuk om mijn eigen
huis later zelf te kunnen ontwerpen.
Maar ik weet nu niet of dat realistisch is, dat weet ik pas over een
aantal jaar.

Ben je bang voor je examenjaar?
Ik ben niet bang voor mijn examenjaar, omdat ik weet dat ik het kan.
Ik heb eerder al in een examenjaar gezeten en heb toen gemerkt
dat het hard werken is, maar dat
het zeker te doen is als je gewoon
de dingen doet die je moet doen.
Ook is er in een examenjaar eigenlijk niet veel anders dan in een
ander schooljaar. Het jaar duurt
alleen wat korter en het programma is iets drukker.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Het beste advies dat ik ooit heb
gekregen is om goed te blijven
werken voor school en al vroeg
over mijn toekomst na te denken.
Wat wil ik later worden? Wat wil ik
later bereiken? Wil ik later voor een
bedrijf werken of wil ik voor mezelf
beginnen? Toen mij is gezegd om
over dat soort dingen na te denken,
ben ik dat gaan doen en daardoor
weet ik nu al redelijk vroeg welke
studie ik wil gaan volgen en wat ik
later wil bereiken.

Hoi

Column

Mental health
Ik wist eerst niet zo goed waar
ik deze week over wilde praten.
Totdat ik op Instagram een
bericht tegenkwam over mental
health. Het is een groot
probleem, een probleem waar
helemaal niet veel over gepraat
wordt. Om te kunnen praten
over mental health, zal ik eerst
moeten uitleggen wat het is en
wat het inhoudt.
Bij mental health gaat het er om
hoe jij als persoon er mentaal aan
toe bent. Denk aan depressie,
eetstoornissen of anxiety, allemaal
problemen in mental health. Ik wil
het vooral gaan hebben over
anxiety en depressie. Anxiety is
als je de hele dag, of een gedeelte
van de dag, last hebt van angst.
Bij depressie kan je heel erg diep
in de put zitten en je alleen voelen.
Het is een groot probleem dat veel
mensen overkomt, maar waar erg
lastig over gepraat kan worden.
Ik weet wat depressie inhoudt en
ik weet ook hoe heftig het kan zijn.
Kleine of juist grote momenten
waarin je het idee hebt dat je
helemaal alleen bent en dat het
leven er niet meer toe doet, niet
meer met andere mensen willen
zijn en volledig in de put zitten,
zonder een uitweg. Bij anxiety
is men erg bang, bang om met
andere mensen te praten of je
mening te geven. Ook ik leef met
anxiety, dit komt doordat ik gepest
ben en daardoor geen vriendinnen
had. Vooral zodra ik voor langere
tijd mijn vriendinnen niet spreek
wordt het erger, dan speelt anxiety
weer op. Het is heftig om mee te
maken als je een depressie hebt,
of als je elke dag bezig bent met
anxiety. Het is dan juist belangrijk
om hierover te praten met
vrienden, familie of een therapeut.
Iemand waaraan jij al je gedachtes
en angsten kwijt kan en ik weet
hoe lastig dat af en toe is. Ik weet
hoe het is, maar ik weet ook dat
er mensen om mij heen zijn die
de ene extra hand zijn en mij uit
de put krijgen. Hulp is iets waar je
om moet vragen, maar het zal je
helpen om je weer oké te voelen.
Mental health is belangrijk en jij
doet er toe.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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CDA Venray

6 procent krimp
Het Centraal Plan Bureau (CPB) voorspelt voor 2020 een economische
krimp van 6 procent. Dat is gigantisch. We hebben nu landelijke
steunmaatregelen die met name zijn gericht om banen te behouden.
Dat is goed, maar deze regelingen kunnen natuurlijk niet eindeloos
voortbestaan. Het wordt spannend wat het werkloosheidspercentage
gaat doen als deze regelingen eindigen.
Het CPB houdt rekening met een
verdubbeling van het werkloosheidspercentage. Dit zal vele gezinnen
en/of mensen gaan treffen, ook in
onze gemeente. Dat doet pijn. Dit zijn
natuurlijk ontwikkelingen die over de

Venray Lokaal

gemeentegrenzen heengaan. Wij als
inwoners van Venray kunnen ook
bijdragen aan het verzachten van de
pijn voor onze ondernemers in onze
prachtige gemeente. Ga de boodschappen en het funshoppen veelal

in regels proberen te gieten en daarmee te weinig stappen gaan zetten.
Gelukkig hebben we de laatste jaren
een financieel gezonde gemeente
opgebouwd. Dit is in deze onzekere
tijd zeker geen overbodige luxe.
Ondernemers in Venray, succes in
deze moeilijke tijd en vergeet niet,
na regen komt zonneschijn.

ons inzetten op gezondheid. Stel je
de vraag: wat kan ik zelf doen om
mijn lichaam sterker te maken in de
strijd tegen een virus of bacterie?
Vanuit de politiek kunnen we samenwerken door externe stressoren aan
te pakken waar ons lichaam dagelijks
mee te maken heeft. Zoals luchtkwaliteit, geluidsoverlast, voorlichting
in voeding en leefstijl met focus op
onze kinderen, de nieuwe generatie. Wachten op een vaccin is een
optie, maar dat is slechts een tijde-

lijke oplossing en kost een vermogen. Een virus muteert; er duiken
steeds nieuwe, complexere varianten op. We dienen ons aan te passen. Maar laat het alsjeblieft niet
ten koste gaan van datgene wat het
leven de moeite waard maakt: liefde.

naamde planning- en control cyclus.
VVD Venray juicht dit initiatief van
harte toe, maar vindt het vervolg nog
belangrijker.
Na de theorie is het tijd voor vingeroefeningen. Invulling geven aan de
controlerende en kaderstellende taak
van de gemeenteraad. VVD Venray
nodigt de fracties van andere partijen
uit om de nieuw verworven kennis
toe te passen op de stukken en de
cijfers nader te bestuderen.
Wat gaat (niet) goed? Waar zitten

de risico’s? Is er gewerkt volgens
de planning? Zo kan je bijvoorbeeld
ontdekken dat er 15 miljoen meer
is uitgegeven in 2019 (meer dan
1.000 euro per huishouden) dan oorspronkelijk begroot. Veel lastiger is
om te achterhalen waar die miljoenen gebleven zijn. En welke (al dan
niet geplande) dingen hebben we
ermee gedaan?

Martijn Direks

Opstandig
Ik merk dat ik opstandig begin te worden. Als politicus is dat misschien niet handig, maar we zijn allemaal mens. Ik mis het handen
schudden, iemand een schouderklopje geven, een knuffel, een arm van
een vriend om mij heen, een arm om mijn ouders heen slaan.
Een mens heeft aanraking nodig.
Een mens heeft liefde, warmte en
genegenheid nodig. Uit onderzoek
is gebleken dat een pasgeborene
sterft wanneer het niet wordt aangeraakt. Dat geeft toch te denken?
Het is wetenschappelijk bewezen
dat aanraking een gelukshormoon

VVD Venray

doen bij onze ondernemers in Venray
of in haar kerkdorpen. We zijn erbij
gebaat als inwoners van Venray dat
deze (boerderij)winkels en horeca in
Venray blijven bestaan. Veel ondernemers hebben een zware tijd gehad
en deze zal waarschijnlijk nog een
tijdje voortduren. Als gemeente
Venray zullen we moeten kijken wat
kan binnen de regels en niet kijken
wat niet kan. Laten we ons boerenverstand gebruiken en praktische
zaken aanvliegen in plaats van alles

vrijmaakt in het lichaam en het
immuunsysteem stimuleert. Er borrelt een onvrede diep van binnen.
Een onvrede om me neer te leggen
bij een anderhalvemetersamenleving waarin we elkaar warmte en
liefde ontzeggen om te overleven.
Dát kan toch niet waar zijn? Laat

Harold Stevens, commissielid

Vingeroefeningen
7 juli komen er in de raadsvergadering van Venray een paar belangrijke financiële stukken aan de orde: de jaarrekening van 2019, de
bijstelling van de begroting voor 2020 en de kadernota (de eerste
opzet begroting) voor 2021 (en de jaren daarna). Best ingewikkelde
kost met dikke boekwerken met heel veel grote getallen erin.
Deze stukken doorgronden zonder
kennis van de financiële procedures is onmogelijk. Er gaat veel tijd
in zitten en het is niet altijd even
leuk werk. Toch is het volgens VVD
Venray een essentieel onderdeel
van de verantwoordelijkheid van

alle raadsleden. Afgelopen periode
heeft ook een aantal andere partijen
in Venray zich meer laten informeren bij de financiële afdeling van de
gemeente over hoe Venray eigenlijk
financieel in elkaar steekt. Ze hebben
voorlichting gevolgd over de zoge-

Wim de Schryver

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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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Corona heeft mijn zomer verpest
Het coronavirus heeft flink wat roet in het eten gegooid voor verschillende activiteiten, festivals en feestjes. Maar ook veel vakantiegangers
hebben hun reis richting de stranden gecanceld.
Veel mensen zien 2020 als een verloren jaar.
Vooral omdat veel Nederlanders een vakantie
hebben geboekt en deze vaak niet of half kan
doorgaan. Daarom blijven veel vakantiegangers
toch maar thuis, om het in eigen land te vieren.
Het aangetaste vakantiegevoel is één van de belangrijkste oorzaken. Daarmee kun je zeggen dat
het coronavirus de zomer heeft verpest.

Toch is een vakantie in eigen land ook niet zo verkeerd. Veel Nederlanders trekken richting Spanje,
Italië of Frankrijk vanwege de mooie gebergten, natuur, witte stranden en het mooie weer. Maar ook
Nederland heeft al deze kwaliteiten in pacht.
Het wordt vaak gezegd: Nederland is mooier dan je
denkt. Het echte vakantiegevoel, als het gaat om
omringd te zijn met mensen die een andere taal

spreken, is dan wel minder aanwezig. De reistijd
is ook nog minder dan als je met je auto vertrekt
richting het zuiden van Italië. Zo’n vakantie in eigen
land is dan zo gek nog niet.

Corona heeft mijn zomer verpest. Wat vindt u?

Bespreking poll week 25

Laat ook de kermissen weer draaien
Omdat er voor kermissen een evenementenvergunning nodig is, is het tot tenminste 1 september niet toegestaan om een kermis te houden.
Bij veel exploitanten staat daardoor het water aan de lippen. De horeca draait weer, attractieparken mogen gasten ontvangen en ook sportscholen mogen vanaf 1 juli weer open. Waarom kermissen dan niet?
72 procent van de respondenten is het eens
met de stelling. Volgens de respondenten is er
veel oneerlijkheid rondom de coronamaatregelen. Gina Guiliano Kupers reageert op Facebook:
“Kermis is in de buitenlucht dus er kan weinig
gebeuren. Desnoods afzetten zodat er één ingang is en daarnaast mondkapjes verplichten.”

Ook Henk Deegens vindt dat de kermissen weer
open moeten. “Ik zou ook de gemeentes graag voor
willen stellen en op willen roepen om eventueel
kermissen te organiseren in de herfstvakantie tussen 17 en 25 oktober 2020 en tijdens de kerstvakantie tussen 19 december 2020 en 3 januari 2021.”
De overige respondenten (28 procent) vinden dat

een kermis teveel lijkt op een evenement en dat het
daardoor risicovoller is, omdat de kans op besmetting groter is. Kermisexploitanten hebben een kort
geding aangespannen tegen de overheid. Het is afwachten wat de uitkomst hiervan wordt.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Weer een bijeenkomst
organiseren?
Verandering start met
heldere communicatie!

Te koop: zoete kersen, zelfpluk
2 euro/kg. Morellen vanaf 20 juni
zelfpluk 1 euro/kg. Stamrozen 10
euro/stuk. struikrozen en klimrozen.
Van Lankveld Tienraijseweg 2, 5864 CJ
Meerlo. Tel. 06 53 13 01 32.
Zomeropruiming! Div. srt. Hortensia’s
(in 3 l. pot) 3 voor €12.00/10
voor €35,00. Ook heel mooie
grote Hortensia;s (in 4-5 l. pot) en
vlinderstruik. Info zie: www.veldtuinplanten.nl of bel 06 40 32 71
08. Open za. 9.30-16.30 uur . Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Langzaam gaan we terug naar ‘normaal’. De cijfers zijn
hoopvol, waardoor er weer meer mensen samen mogen
komen bij bijeenkomsten. Dit gaat voorlopig wel met strikte
voorwaarden, waardoor effectieve communicatie met
klanten en deelnemers een must is.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop duurzaam
levensloopbestendig appartement,
centrum Horst,€ 317.500 zie:
www.dekuyperij.nl
Verse frambozen van de teler
(boerderij-automaat). Ook diepvriesfruit,
jam, honing even (aan)bellen.
Malina Fruits, Tongerloseweg 11,
5963NR Hegelsom, 06 16 04 23 57.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@HermanJakobs.
nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Camper huren deze zomer nog?
VOF Boekestijn Horst - Venlo, website
essodewiite.nl of bel 06 43 47 63 39.

#kempencreëert

Healing creme - huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en pigment
vlekken. Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels in
Horst en Gennep.

Tijd voor jezelf

Column
Een zomer waar
muziek in zit
De zomer start tropisch en de
vakantie staat voor de deur.
Ook daarin meldt corona zich.
Met een extra lange, vervroegde vakantie voor eindexamenkandidaten. Maar ook met
verkorte of zelfs uitgestelde
vakanties, omdat schoolvakken
nog ingehaald moeten worden
of omdat diensten met vereende
kracht gedraaid moeten worden om zorg of productie te
garanderen. Onze flexibiliteit
wordt wakker geschud.
Waar kan je naar toe? Wat mag?
Wil ik nu eigenlijk wel vliegen?
En hoe zit het met die tweede golf?
Voor menig reiziger is de zomerbestemming of invulling nog één
groot vraagteken. Zomaar een last
minute boeken en zorgeloos naar
je droombestemming, is verre van
vanzelfsprekend. Muziekfestivals
en evenementen gaan niet door.
Waar vakantie stond voor vrijheid
en zorgeloos je gang gaan, vragen de maatregelen om bewuste
keuzes te maken. Er eerst even
stevig van balen, is zo gek nog
niet. Want accepteren dat iets nu
eenmaal zo is, is niet makkelijk,
maar het maakt je wel creatiever.
Ga eens na: wat brengt die verweg-zonvakantie jou? Het plezier
van zwemmen in de golven? De
hele dag buiten zijn? De gezelligheid van samen iets ondernemen?
Nieuwe plekken bekijken, eindeloos boeken lezen of gewoon niks
hoeven? Als je dat weet, bereik
je met wat creativiteit misschien
diezelfde bestemming via een
andere route. Als rechtsaf niet kan,
dan misschien via links. Wie weet
geniet je als doorgewinterde hotelganger wel in een festival-tipitent
met eigen douchevoorziening.
Hoe hip is dat? Of zet je de tent op
in je eigen achtertuin en heb je vier
dagen extra vakantie omdat je niet
hoeft te reizen. Bespaar je jezelf inen uitpakstress. Ga je eindelijk naar
die musea die je al jaren wilde zien.
Zie je de prachtigste dingen op de
vele toeristische routes in ons land.
Of gooi je het over een andere boeg
en ga je op je zeventigste muziekles
nemen, omdat je altijd al piano had
willen leren spelen. Met een beetje
fantasie brengt je verstand je ver
en volg je vooral ook je hart. Wat is
jouw bestemming?
Karin Janssen
Trainer/coach
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Schouwburg Venray stelt
zalen beschikbaar voor
verenigingen
Schouwburg Venray biedt vanaf 1 juli kosteloos repetitieruimtes
aan voor verenigingen in gemeente Venray. Het gaat hierbij om de
Rabozaal en Bolzaal van het theater. Deze zalen zijn tot september
te reserveren van maandag tot en met woensdag.
Door de maatregelen rondom
corona is het voor verschillende
verenigingen niet haalbaar om te
repeteren op hun vaste locaties.
De anderhalvemetersamenleving
is een lastige opgave en beperken
verenigingen enorm. Om ervoor
te zorgen dat zij weer aan de slag
kunnen en om het culturele vereni-

gingsleven te ondersteunen, heeft
de schouwburg besloten ruimtes
beschikbaar te stellen. De zalen zijn
te reserveren voor maximaal honderd personen per zaal. De zalen
zijn beschikbaar met een standaard zaalbelichting en stoelen zijn
beschikbaar zolang de voorraad
strekt.

Natuurwandelroute in
de Leunse Paes

Insectenhotel langs Leunse
wandelroute
Werkgroep Wandelpaden Leunen (WWL) heeft op zaterdag 20 juni een insectenhotel geplaatst langs het
Ommetje en de Leunse Paes wandelroute, die langs de wijk De Korenmolen in Leunen loopt. Het plaatsen
van het hotel was een activiteit van NLdoet die in maart geen doorgang kon vinden in verband met het
coronavirus. / Beeld: Rob Beckers

WETTE NOG !
met Geert Craenmehr en Leo Everaerts
Sinds 2011 presenteren beide heren dit programma voor jong en oud op
de zondagmorgen van 11 tot 12 uur. (Uitgezonderd de laatste zondag van
de maand). Ze nemen de luisteraar precies 45, 40, 30 en 20 jaar mee terug
in de tijd. Ze draaien de Top 40 hits van die week en duiken in de historie
van Venray.

De Werkgroep Wandelpaden Leunen verzorgt op donderdag 25 juni
een natuurwandelroute in het natuurgebied de Leunse Paes.
Tijdens de wandeling informeren de leden van WWL over de flora en
fauna in de Paes. De natuurwandeling start om 18.30 uur vanaf het
informatiebord op het vernieuwde dorpsplein te Leunen.
Tijdens het wandelen wordt er
1,5 meter afstand gehouden
bij iedere persoon die niet tot
eenzelfde huishouden behoort.
De wandeling duurt ongeveer
2,5 uur en is 10 kilometer lang.

Rond de 6 kilometer is er een
pauze bij het La Place Venray
De Wuust A73 in Oirlo. Deelname
is gratis en aanmelden is niet
nodig. Goed schoeisel en kleding
wordt aanbevolen.

Fotograaf Rob Beckers in het
Venrays museum
Het Venrays Museum start per 1 juli een tentoonstelling met foto’s van
HALLO-fotograaf Rob Beckers. In de foyer van De Borggraaf is een
kleine selectie van zijn werk te zien.

Vaak ontvangen ze bekende artiesten in het programma. Ze interviewden:
George Mc Crae, Henk Westbroek, George Baker, Dennie Christian, Gerard Cox
en Hein(tje), om er zo maar een paar te noemen.
Ook nemen ze een duik in de archieven van Venray. Gebeurtenissen uit het
verleden worden weer tot leven geroepen. Onderwerpen als de Zeskamp, de
overwinning van Peter Winnen op de Alp d’Huez maar ook de successen van
Grad en Petran kwamen o.a. voorbij. Iedere week wordt de luisteraar opnieuw
verrast met een historische terugblik.
In april 2016 vierden de heren van Wette Nog! hun eerste lustrum op locatie
in het centrum van Venray. Medewerking werd toen verleend door de
artiesten: Harrie Broens (zanger van the Classics), Frank Ferrari, Andres en
René Innemee (zanger van de Walkers). Volgend jaar hopen Geert en Leo
hun 2de lustrum programma te presenteren opnieuw vanuit een locatie in
het centrum. Een nieuwe uitdaging om ook deze keer met een gevarieerd
programma te komen.
Wanneer u een leuk onderwerp heeft uit de jaren 1975, 1980, 1990 of 2000
laat het ons dan weten. Mailen kunt u naar wettenog@omroepvenray.nl
Graag zien we uw reactie tegemoet, en we blijven u graag onze
Wette Nog! uitzendingen aanbevelen.

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

In de tentoonstelling worden twintig foto’s getoond die Rob Beckers
heeft gemaakt in de Venrayse natuur.
Dit zijn vooral foto’s van zonsopkomsten, landschappen en dieren.
“Het geeft me een kick om de schoonheid van elk seizoen in beeld te brengen. Ik ga ‘s morgens vaak vroeg op
pad om de zonsopkomst te fotograferen. Hier gebruik ik soms een glazen

bol bij waardoor je een speciaal effect
krijgt en de wereld een beetje op zijn
kop staat. Mijn lievelingsplekjes hiervoor zijn het landgoed in Geysteren
en de Maas bij Wanssum.”
De tentoonstelling is van maandag tot en met vrijdag toegankelijk
van 10.00 uur tot 17.00 uur en op
zaterdag tot 16.00 uur. Op zondag is
De Borggraaf gesloten.
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Geplukt

Hennie Beelen Ysselsteyn
Hennie heeft al heel wat kilometers op zijn wielrenfiets achter de rug en gaat nog steeds geen uitdaging uit de weg. Daarnaast klust Hennie
graag en is hij minimaal twee keer in de week als conciërge te vinden bij basisschool St. Oda in Ysselsteyn. Deze week wordt de 64-jarige Hennie
Beelen uit Ysselsteyn geplukt.

van het vliegveld en breng ze na het
optreden weer weg.”

Vierdaagse
Dat Hennie nooit stil zit, is één ding
wat zeker is: drie keer legde hij
met de fiets samen met Tourclub
Ysselsteyn een tocht van ongeveer
800 kilometer af naar Bonbruck,
zeven keer liep hij de Kennedymars
in Someren en twee keer liep hij
de vierdaagse in Marbella. “Dat is
de tegenhanger van de Nijmeegse
Vierdaagse. Per dag loop je ongeveer 25 kilometer door de bergen.
Het is een mooie tocht waarbij je
flinke hellingen moeten beklimmen.
Als voorbereiding loop ik altijd eerst
de Venrayse Meerdaagse.”

Pelgrimstocht

elf maanden oud. Toen mijn vader
er alleen voor kwam te staan met
acht kinderen, besloot hij om mij,
het achtste kind, bij een mevrouw
uit de buurt onder te brengen. Ik
heb 2,5 jaar bij haar gewoond totdat mijn vader hertrouwde en mijn
oudste zus van 12 me terug naar
huis haalde.” Hennie’s vader gaf via
een advertentie aan op zoek te zijn

Hennie woont al 39 jaar in
Ysselsteyn samen met zijn vrouw
Ineke, waarmee hij twee dochters heeft. Voordat ze naar
Ysselsteyn verhuisden, woonden
ze in hun geboortedorp Geldrop.
Daar groeide Hennie op in een
gezin van elf kinderen. “Mijn
moeder verloor ik op jonge leeftijd aan een ziekte. Ik was toen

Puzzel

Enige in Limburg

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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naar een vrouw die acht kinderen
met hem wilde opvoeden. Via het
bisdom kwam hij in contact met
Johanna van het Hoofd. “Zij woonde
als katholieke vrouw in een overwegend protestantse dorpje Kamerik.
Ze wilde daar weg en had de drang
om naar Brabant te gaan. Na enkele
ontmoetingen is ze met mijn vader
getrouwd en hebben ze samen nog
twee zonen en één dochter gekregen. We waren met een grote club
thuis.”

7
5

7

Hennie is de enige uit het gezin die
in Limburg is gaan wonen. Hij verhuisde in 1981 samen met zijn vrouw
naar Ysselsteyn vanwege een baan
bij Defensie. “Ik was eerste tankmonteur op het MOB-complex en
daardoor moest ik verhuizen naar
Ysselsteyn. In totaal heb ik 35 jaar
gewerkt als tankmonteur en later
als werkplaatschef, waarvan de
laatste jaren in Oirschot bij het 13e
Herstelcompagnie op de militaire
basis. Daar zaten we als burgers
tussen de militairen en hadden we
als taak het onderhoud van het 11e
tankbataljon. Hierdoor mochten mijn
collega’s en ik ook mee op oefening.
Dat was natuurlijk heel stoer.”
Eén van de momenten die Hennie
is bijgebleven van zijn werk, waren
de grensverleggende activiteiten.

“We kregen een keer de opdracht
om van het provinciehuis te abseilen.
Je leert dan je grenzen te verleggen.
Mijn grens lag destijds best hoog;
ik ben niet bang aangelegd en ik zie
niet snel beren op de weg. Ik ben
inmiddels iets minder onbevangen,
je wordt wijzer door de jaren heen.”

Conciërge
Omdat het 11e tankbataljon in
Oirschot in 2011 werd opgeheven,
kwam Hennie in de vut terecht.
“Daar heb ik nooit spijt van gehad.
Ik verveel me niet snel; ik fiets drie
keer per week, hou van klussen en
sleutel graag aan auto’s.” Ook werkt
Hennie twee dagen in de week
bij de basisschool in Ysselsteyn
als conciërge. “De kinderen op
school noemen mij klus-Hennie.
Daarnaast kennen ze mij van het
Jera-kamp, waar ik kampkoerier
ben. Ik doe de boodschappen en
de hand-en-spandiensten. Ook bij
spokentochten en spellen help ik
weleens mee. Ik denk dat ik door
de jaren heen wel tien keer ben
vermoord”, zegt Hennie lachend.
Hij begon in 1981 als helpende
ouder, werd in 1993 voorzitter en
uiteindelijk het eerste erelid van
Jera. “Ik help ook al jaren met de
organisatie van Jera on Air. Daarnaast
ben ik een van de festivalchauffeurs:
ik haal de bandjes onder andere op

Het hoogtepunt uit zijn sportieve activiteiten vindt Hennie de
pelgrimstocht naar Santiago de
Compostella die hij samen met
goede vriend Joep aflegde. In dertig dagen fietsten de vrienden
2.801 kilometer. “Dat leek me vier
jaar geleden wel een uitdaging.
Je weet namelijk niet wat je tegen
gaat komen. Onderweg hebben we
verschillende pelgrims ontmoet en
dat was fantastisch. Ik ben door deze
tocht anders gaan denken over mensen. Tijdens de reis stonden mensen voor je klaar die je niet kende,
er was veel respect voor pelgrims.
Ook de landschappen waren fantastisch.”
Hennie staat ook graag klaar voor
zijn dorpsbewoners. Als iemand uit
het dorp hulp nodig heeft, dan betekent Hennie graag wat voor deze
persoon. Acht jaar geleden sloot hij
zich dan ook aan bij de dorpsraad
in Ysselsteyn. “Ik zat in de commissie over het beheer van de openbare
ruimte en het groen en heb veel
kunnen bereiken. Ik geef er niets om
om het voortouw te nemen, zo krijg
je verandering. Omdat het dorp een
omslag wilde maken naar een dorpsforum, heb ik als oud dorpsraadlid
besloten om te stoppen. Dat vond ik
jammer, maar je moet ook iets los
kunnen laten. Ik volg de ontwikkelingen nog steeds, maar dan vanaf een
afstand.”

Ik geef er niet om om het
voortouw te nemen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

HAN-MARK
ARENDSE
U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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Jij maakt ‘m super

In onze keuken
Staat alles in het teken
Van koken met ongeremde passie
én een blusdeken

6.799,-

4.999,-

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Franchetti Lavazwart Hoogglans

Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Tartini Marmer Avorio

Maak een afspraak voor een veilig en persoonlijk advies

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

