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Samen koken
Welzijnsorganisatie Synthese is in Venray gestart met een project dat eenzaamheid onder jongeren én ouderen tegengaat door ze met elkaar te verbinden. In dit project
‘Samen Eenzaamheid Verminderen’ gaan jongeren tussen de 12 en 18 jaar coronaproof koken of bakken voor ouderen die behoefte hebben aan contact. Lees verder op pagina 03

Ook tennisclubs krijgen subsidie van gemeente Venray

Tennisverenigingen niet blij met ongelijke behandeling
In het nieuwe accommodatiebeleid 2021-2025 krijgen ook tennisverenigingen subsidie van gemeente
Venray voor het op orde houden van hun accommodaties. De gemeente wil een bijdrage geven van 50
procent in de renovatiekosten van tennisparken. Deze subsidie is lager dan die de andere sportverenigingen ontvangen. De tennisclubs geven aan niet blij te zijn met de ongelijke behandeling tussen de sporten.
Het wel of niet subsidiëren van de
tennissport was een heet hangijzer
in het nieuwe accommodatiebeleid.
Met een jaar vertraging, veroor
zaakt door de coronacrisis waardoor
overleggen met verenigingen niet
goed mogelijk was, heeft Hospitality
Group uit Amersfoort het rapport
opgeleverd.
Venray behoorde tot de helft van
de gemeenten in Nederland die
geen geld stak in de tennissport.
Onder druk van de verenigingen
is er nu een doorbraak gekomen.
Ook al wordt tennis nog niet hele

maal gelijkgetrokken met de andere
sporten. De subsidie voor tennisclubs
gaat de gemeente 57.000 euro per
jaar kosten. Als tennis in plaats van
de helft ook twee derde deel van de
renovatiekosten vergoed zou krijgen,
loopt de jaarlijkse bijdrage op naar
75.000 euro. De subsidie geldt alleen
voor de tennisbanen waarop de
vereniging recht heeft op basis van
het aantal spelende leden en teams.
De gemeente gaat uit van een basis
voorziening en betaalt niet mee aan
overcapaciteit. Dit uitgangspunt geldt
voor alle verenigingen.

Samenvoegen
Voor tennis is ook een extra regeling
opgenomen voor het samenvoegen
van verenigingen en het terugdrin
gen van het aantal tennisparken van
acht naar vijf. De gemeente wil voor
deze sanering, waarbij negen ten
nisbanen verdwijnen, eenmalig een
bijdrage leveren. Deze bijdrage vari
eert van 400.000 tot 800.000 euro.
Dit is afhankelijk van het gezamen
lijke plan van de verenigingen en de
kwaliteit van de tennisbanen.
Tijdens het Sprekersplein op dinsdag
13 april gaf Paul Spronken, die sprak

namens gezamenlijke tennisver
enigingen in de gemeente, aan het
gevoel te hebben dat tennisclubs
tekort worden gedaan. “We vra
gen de gemeente om de sport
tennis gelijk te behandelen met
andere sporten. Er zou een overca
paciteit zijn aan tennisbanen in de
gemeente. Maar wanneer er onder
scheid wordt gemaakt tussen de
kerkdorpen en ‘Venray stad’, laat dat
zien dat in Venray zelfs ondercapaci
teit is van vier banen.”

Achterhaald beleid
Omdat het bestaande accommodatie
beleid 2011-2015 is achterhaald, is het
aanbod van sportaccommodaties in
gemeente Venray en het beheer en
gebruik ervan geanalyseerd en ver

geleken met de situatie in andere
gemeenten. De gemeente betaalt dit
jaar 786.000 euro aan de accommoda
ties. Het grootste deel (568.000 euro)
is bestemd voor de buitensport.
De binnensport ontvangt 153.000
euro, de jongerenaccommodaties
54.000 euro en er gaat 12.000 euro
naar zwermbad De Sprank. Vanaf 2022
stijgt de bijdrage naar 843.000 euro
door de toekenning van 57.000 euro
aan de tennissport. Het College van
B&W verwacht dat het nieuwe kader
met een heldere beoordeling goed in
de praktijk toepasbaar zal zijn.
Het accommodatiebeleid staat op de
agenda van de commissie Leven op
donderdag 22 april. De gemeente
raad neemt op dinsdag 11 mei een
besluit.
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Samenwerking Horst aan de Maas en Venray

Buren profiteren van elkaars kennis
Horst aan de Maas en Venray
werkten al samen op het gebied
van bedrijfsvoering en breiden
dit nu uit met informatievoorziening, financiën, personeelsbeleid
en burgerzaken. Gebruikmaken
van elkaars kennis en kunde is
het doel, zeggen Thijs Kuipers,
wethouder in Horst aan de Maas
en zijn Venrayse collega
Jan Jenneskens.
Aan eind van het gesprek valt dan
toch het woord: fusie. Is de inten
sievere samenwerking een voor
bode voor een eventuele fusie in de
toekomst? “Nee”, zegt Thijs Kuipers
resoluut. “Een fusie maakt geen
onderdeel uit van dit gesprek. Er is
geen verborgen agenda.” “Dat zou
op dit moment ook niets toevoegen”,
reageert Jan Jenneskens. “Het is niet
zo dat we nu denken: wat we in
Venray niet willen, dat dumpen we in
Horst aan de Maas.” Wat het dan wel
is? Kuipers: “Zie het als twee goede
buren die bepaalde zaken samen
gaan oppakken en kennis uitwisse
len.” Samenwerking is geen doel,
maar een middel om de service naar
de burger te verbeteren, zeggen
de twee. “Neem als voorbeeld het
klantcontactcenter. Burgers komen
met de meest uiteenlopende vragen
en willen antwoorden. Ons doel is
om hen dan ook zo snel mogelijk te
helpen.” Er wordt uitgegaan van de

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

vier k’s: kwaliteit, kosten, kwetsbaar
heid en klantgerichtheid. “Er bestaat
al een jarenlange samenwerking
tussen onze twee gemeenten”, legt
Kuipers uit, “en die willen we verder
uitdiepen.”

Suiker en melk
De overheid kampt met een schaar
ste aan personeel. Als er iemand
uitvalt, kan diens functie niet meteen
worden opgevuld. Als je buurman
iemand in huis heeft die de taken
tijdelijk kan overnemen, dan is dat
alleen maar handig. Kuipers: “De ene
keer leen jij van de buurman een
kopje suiker en hij de keer daarop
van jou melk.” Jenneskens voegt toe:
“Soms is iets in Horst aan de Maas

voorstel wordt niet de slacht zelf
belast, maar het afvoeren van het
dier van de boerderij. Feitelijk is er
dus geen sprake van een slachtbelasting, maar van een veehouderijbelasting. Uit het buitenland
levend ingevoerde dieren die hier
worden geslacht vallen niet onder
de heffing.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandig
heden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

De overeenkomst wordt op 1 april
officieel ondertekend. Of er in de
toekomst op meerdere gebieden
wordt samengewerkt, is nu nog niet
aan de orde. “We zorgen er eerst
voor dat de basis goed is”, zegt
Jenneskens. “We moeten er eerst van
overtuigd zijn dan de kapstok goed
is. Dan kijken we daarna of we er
meer aan kunnen hangen. De nut en
noodzaak moet er wel zijn, het is niet

Nut en noodzaak moet
er wel zijn

Tekst en beeld: Marieke Vullings

Wetten worden gemaakt door de regering, dat weet iedereen. Wat veel minder mensen weten is dat ook de Tweede Kamer wetten kan maken.
Zo’n initiatief wetsvoorstel vanuit de Tweede Kamer haalt echter bĳna nooit de eindstreep als wet.

Bezoek- en correspondentieadres

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.

Kapstok

iets wat op een blauwe maandag
wordt geregeld.” “Venray is voor ons
een stabiele, professionele partner”,
geeft Kuipers aan. “Op zo’n relatie
kun je bouwen.” En wat betreft die
fusie, een beetje slag om de arm
wordt er wel gehouden. Jenneskens:
“Beide gemeentebesturen houden
ogen en oren open en realiseren ver
sterking als het kan.”

Vleestax

Bezorgklachten www.garcon.nl

De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

jaar in werking treedt. We hebben
dan te maken met een enorme digi
taliseringsslag. Het is goed wanneer
we zoiets samen kunnen oppakken.
Soms moet je iets groot organiseren,
om het kleine in stand te houden.”

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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.

beter geregeld en soms in Venray.
Door een samenwerking zorg je
voor back-up. Daarnaast kun je met
twee meer kwaliteit leveren.” In de
Venrayse politiek bestond in eerste
instantie scepsis over de samenwer
king. “Dat komt onder andere omdat
er in het verleden bij bepaalde
samenwerkingsprojecten, partners
er na verloop van tijd mee stopten”,
zegt Jenneskens. “Er waren daarom
vragen over de voordelen die het
zou opleveren. Maar samen kunnen
we het beter dan alleen, dan heb je
meer slagkracht. Er zijn al projecten
waarin we samen optrekken, zoals
de ontwikkeling van Ooijen-Wanssum
en Maasgaard. Of neem als voor
beeld de Omgevingswet die volgend

Dat weerhoudt politieke partijen
er niet van om toch zo nu en dan
initiatiefwetsvoorstellen te doen.
Meestal gaat het dan over zaken
die de partij nauw aan het hart
gaan. Zo heeft de Partij voor de
Dieren onlangs een initiatiefwetsvoorstel ingediend voor een slachtbelasting. Dat is overigens niet zo
goede naam, want volgens het

Wie mijn columns vaker leest
weet dat ik het niet zo heb op
belastingen die een gedragsverandering moeten bewerkstelligen. Belastingheffing is een
omslachtige en vaak inefficiënte
manier om een doel te bereiken.
De neveneffecten zijn vaak groot.
Zo is het maar zeer de vraag of
een slachtbelasting leidt tot een
lagere vleesconsumptie. De vleesprijs wordt immers niet bepaald
in Nederland maar op de wereldmarkt. Als Nederlands vlees duurder wordt dan zal hooguit een deel

van de productie zich naar het
buitenland verplaatsen.
Om concurrent te blijven zullen Nederlandse veebedrijven de kosten moeten drukken.
Grotere bedrijven zijn daar meestal
beter in dan kleinere, milieuvriendelijkere of biologische bedrijven.
Mijn voorspelling is dan ook dat
een slachtbelasting zal leiden tot
meer ‘megabedrijven’ en dat kan
volgens mij niet de bedoeling van
de indieners zijn geweest.
Dat doet niets af van het streven
om de vleesconsumptie of veehouderij te beperken, wat op zich
een lovenswaardig streven kan
zijn. Alleen is belastingheffing
mijns inziens niet de juiste weg
om dat doel te bewerkstelligen.
Overigens zal het niet zo’n vaart
lopen met de slachtbelasting.

Het lijkt er niet op dat voor het
initiatiefvoorstel in deze vorm een
kamer meerderheid is. Een roemloos einde zoals met de meeste
initiatiefwetsvoorstellen dreigt.

Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu
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Jongeren PvdA boos om uitstel Maaslijn
De Jonge Socialisten, de jongerenafdeling van de PvdA, is boos op de
plannen van Staatssecretaris Van Veldhoven om de verbetering van
de Maaslijn mogelijk uit te stellen. “Dit uitstel is een harde middelvinger naar Brabant, Gelderland en Limburg”, aldus de Venrayse Lotte
Demarteau, landelijk bestuurslid bij de Jonge Socialisten.
De Jonge Socialisten hebben in 2019
samen met Lodewijk Asscher actie
gevoerd voor de verbetering van de
Maaslijn. Zij zijn onder het motto ‘je

kan nog beter fietsen’ van Venray
naar Nijmegen gefietst. Kort na de
actie werd 60 miljoen extra geld
beschikbaar gemaakt om de Maaslijn

te elektrificeren en te verdubbelen.
Demarteau geeft aan dat er in de
tussentijd nog niets is veranderd.
Nu blijkt dat de verbetering van
de Maaslijn 79 miljoen meer kost
dan verwacht en dit loopt volgens
De Jonge Socialisten met uitstel
alleen maar op. Staatssecretaris
Van Veldhoven wil dat de provin
cies bijdragen in deze extra kosten.

Vervolg voorpagina

Eenzaamheid tegengaan
Mirthe Linskens, Lisa Konings
en Denise Hagens, stagiaires bij
Synthese, stonden aan het begin
van de pilot, die in eerste instan
tie ontstond vanuit jongeren in
Venray. Zij geven aan dat jonge
ren behoefte hebben om erop uit te
gaan. “De gezinscoaches en jonge
renwerkers merkten op dat steeds
meer jongeren door de coronamaa
tregelen eenzaam beginnen te wor
den. Ze hebben behoefte aan een
plek waar ze samen kunnen komen.
Online-activiteiten beginnen ze steeds
minder leuk te vinden en door de
coronamaatregelen hebben ze geen
doel meer. Daarom ontstond vanuit de
jongeren het idee om een kookproject
te beginnen”, legt Mirthe uit.

Kookproject
Uiteindelijk groeide het project door
jongerenwerker Hakan Ortak uit tot
een kookproject met jongeren én
ouderen. Want volgens hem wordt
eenzaamheid ook onder ouderen
gevoeld. Lisa: “Hakan kende een
mevrouw uit zijn netwerk die graag
in contact wilde komen met anderen.
Inmiddels heeft hij meerdere ouderen
benaderd om mee te doen met het
project. Het doel is om hen te verbin
den met de jongeren. Dit betekent dat
jongeren elke woensdag voor ouderen
coronaproof gaan koken. Dit willen we
in de toekomst wellicht uitbreiden met
wandelingen, spelletjes en het uitvoe
ren van klusjes. Met dit project slaan
we twee vliegen in één klap.”
Volgens de stagiaires zijn er genoeg
ouderen die benaderd kunnen wor
den, het vinden van jongeren gaat
echter langzamer, leggen ze uit.
“We hebben vijf jongeren gevon
den via het Raayland en onze
Instagrampagina. Maar we zoeken

nog meer jongeren die bereid zijn
wat voor de medemens te doen.
Inmiddels hebben twee jongeren
gekookt voor de 80-jarige mevrouw
Steemers uit Venray.”

Dankbaar
Dat was een succes, vertelt Denise.
“De jongeren gaven aan het leuk te
vinden. Ze hadden zoveel gekookt
dat ze het eten samen met mevrouw
Steemers hebben opgegeten. Vanuit
beide kanten was er enthousiasme
over het project. De oudere dame gaf
aan dankbaar te zijn. Ze heeft geno
ten van het eten en het praatje dat ze
met hen heeft gemaakt.”
Dat kan mevrouw Steemers beamen.
“Ik vond het direct een goed idee
en hoop dat door dit project veel
leuke ontmoetingen tot stand mogen
komen tussen jongeren en mensen
die zich wel eens eenzaam voelen.
Het zijn vreemde tijden, we moe
ten er absoluut voor elkaar zijn en
elkaar er doorheen slepen. Ik heb
echt genoten van het samenzijn,
de meiden waren erg vriendelijk en
spontaan.”

Mensen leren kennen
Demilee Koornneef is één van de
jongeren die zich heeft opgege
ven voor het project. Ze heeft voor
twee oudere dames gekookt en een
babbeltje met ze gemaakt. Via een
gezinscoach bij Synthese werd
Demilee geattendeerd op het project.
“Op onze leeftijd is het belangrijk om
sociale contacten op te bouwen, maar
daarin wordt je door de maatregelen
beperkt. Ik ging voor corona veel naar
feestjes en dan was het makkelijk
om nieuwe mensen te leren kennen.
Dat was ook een uitlaatklep voor mij.
Maar nu zie ik altijd dezelfde mensen

en kan ik niet echt genieten van mijn
tienerjaren. Niet alleen de feestjes,
maar ook de normale schoollessen
mis ik. Met 1,5 meter afstand kan je
geen goed gesprek houden met je
klasgenoten.”

Demilee ziet het als een win-winsitua
tie om dankzij het project ook andere
mensen te helpen. “In mijn ogen
worden de jeugd en de ouderen een
beetje verwaarloosd door de over
heid. In de politiek en media kijken ze
meer naar ziekenhuizen en economie,
er wordt zelden over ons gesproken.
Het enige dat wij horen over een
zaamheid is ‘hou vol’, dit project van
Synthese doet er echt iets aan. Ik help
anderen heel graag en in deze tijd is
die hulp heel hard nodig. Omdat ik
me nu inzet kan ik echt een verschil
maken voor ouderen en jongeren
van mijn leeftijd. Dit project geeft mij
motivatie om door te gaan met school
en nog even geduld te hebben voor
dat ik al mijn vrienden weer kan zien,
terwijl ik nieuwe mensen ontmoet en
hen ook motivatie geef.”
Wil jij meedoen aan het project?
Mail dan naar h.ortak@synthese.nl of
bel naar 06 26758975

Omdat ik me nu inzet
kan ik echt een verschil
maken voor ouderen
en jongeren van mijn
leeftijd

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Hakan Ortak

De route over Noordsingel, Oostsingel, Zuidsingel en Westsingel in Venray trekt dagelijks veel hardlopers en
wandelaars. Door de toenemende populariteit van het rondje van 5 kilometer om de kern van Venray, komen
ook enkele obstakels aan het licht zoals te smalle en ontbrekende voetpaden. De VVD stelde vragen aan het
College van B&W van Venray.
vooral in de noordoosthoek waar de
wandelaars op het fietspad moeten
lopen. “Ze komen vanuit twee rich
tingen. Als er dan ook nog fietsers
bijkomen, dan leidt dit tot chaotische
en mogelijk gevaarlijke situaties”,
meent Bas Künen, die aanhaalt dat
op andere plekken het trottoir te
smal is of in slechte staat.
De VVD’er vraagt zich ook af of de

provincies. De elektrificatie en ver
dubbeling van de Maaslijn is nodig.
Doordat Van Veldhoven haar verant
woordelijkheid afschuift op de pro
vincies laat ze zien dat het kabinet
geen heil ziet in het zo snel moge
lijk verbeteren van de infrastructuur
in Limburg, Brabant en Gelderland,”
aldus Demarteau.

Revalideren?
Dat doet u natuurlijk
bij De Zorggroep!

Win-winsituatie

VVD wil veiligere wandelroute
over Singels

VVD-raadslid Bas Künen juicht het
toe dat steeds meer Venraynaren
het rondje over de Singels lopen
voor een ‘gezonde dagelijkse portie
beweging in de buitenlucht’. Maar
de partij ontving ook klachten van
wandelaars dat de route op som
mige plekken helemaal niet zo veilig
is. De vier singels hebben geen aan
eengesloten breed trottoir. Dit speelt

Volgens Demarteau is dat reden tot
zorgen. “De provincies hebben niet
het geld om bij te dragen aan deze
extra kosten. Ook de Tweede Kamer
begrijpt dat en heeft met een ruime
meerderheid het kabinet opgedragen
de extra kosten op zich te nemen.”
De Jonge Socialisten verwijten
Van Veldhoven blind te zijn voor de
noodzakelijke benodigdheden van de

openbare verlichting wel voldoende
is om in het donker veilig te kun
nen wandelen. De kruisingen met de
straten die op de Singels aansluiten,
zouden met verkeersvoorzieningen
ook veiliger gemaakt kunnen wor
den. De VVD wil weten hoe het col
lege tegen de situatie aankijkt en
vraagt met een voorstel te komen
met verbeterpunten.

Moet u herstellen na een ongeval, operatie, hartinfarct
of beroerte? Dan bent u bij De Zorggroep in goede
handen. Wij zijn gespecialiseerd in revalidatiezorg en
behandeling van ouderen. Met een op maat gemaakt
revalidatieprogramma begeleiden wij u naar een zo
zelfstandig mogelijk leven thuis.
Meer weten?
Bel dan met Zorgbemiddeling: 088 6101 755
Of kijk op www.dezorggroep.nl/revalidatie.
De Zorggroep heeft revalidatiecentra in
Venray (Beukenhof), Tegelen (Solidus)
en Roermond (Zorghotel).

TEKLA Tekenaar

m/v

(eventueel leerling tekenaar- of iemand die
ervaring heeft met 3D tekenen.)

Werken bij Nelissen Constructie
Wij zijn Nelissen Constructie. Sinds 1997 leveren wij trappen
en balustrades op maat aan onze klanten. Deze maken we met
name voor winkels, appartementencomplexen, bedrijfshallen
en de bouw.
Bij Nelissen Constructie staat bij ieder project de wens van
de klant centraal. Wij maken maatwerkproducten, geheel
passend bij de behoeftes van de klant. Wij zijn gespecialiseerd
in trappen, balustrades en het kleinere las- en constructiewerk.
Al deze projecten voeren wij van A tot Z uit. Van het uittekenen
tot aan de montage. Ons team bestaat uit een groep van
10 gemotiveerde medewerkers, die iedere dag met veel plezier
werken aan de projecten. Al deze factoren zorgen ervoor dat
wij projecten op kunnen leveren waar wij achter staan en
trots op zijn.
U kunt uw sollicitatie richten aan:
Nelissen Constructie t.a.v. de heer R. Nelissen
De Gruisdonk 21, 5928 RT Venlo
T 06 50 29 29 88 E info@nelissenconstructie.nl
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Politie doorzoekt woning
in Venray in verband met
mogelijk kinderporno
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De politie heeft vorige week in Venray doorzoekingen verricht die
verband houden met mogelijk kinderporno. Er zijn geen mensen
aangehouden.
De zoekingen vonden plaats in
Venray, Kerkrade en Maastricht
omdat er verdenkingen zijn van
bezit, verspreiding en vervaardi
ging van kinderporno. Gezien de
omstandigheden en de complexi
teit van het onderzoek vond de
zoeking in Venray plaats onder
leiding van de rechter commissa
ris en een speciaal opgeleide hond
die zoekt naar gegevensdragers.
In Kerkrade en Maastricht betrof

het reguliere zoekingen.
Naar aanleiding van meldingen
startte het kinderpornoteam van
politie Limburg onderzoeken die
resulteerden in de genoemde
acties. De politie nam diverse
apparatuur in beslag. De appa
raten worden onderzocht en de
politie sluit aanhoudingen in deze
zaken niet uit. Het zijn op zichzelf
staande onderzoeken en hebben
geen verband met elkaar.

Sluiting huisartsenpost niet
te voorkomen
De sluiting van de huisartsenpost in Venray was volgens het
College van B&W niet te voorkomen. Ondanks alle pogingen die
gemeente Venray in het afgelopen halfjaar ondernam om huisartsencoöperatie Cohesie op andere gedachten te brengen.
‘Jammer en teleurstellend’, zo noemt het college de gang van zaken

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als

Vanaf donderdag 1 april is de huis
artsenpost definitief gesloten in
medisch centrum Wieënhof in
Venray. Cohesie heeft ondanks alle
weerstand het plan doorgezet de
spoedzorg in Noord-Limburg te cen
traliseren in Venlo.
Direct na de aangekondigde slui
ting van de Venrayse huisartsenpost
op 6 oktober 2020 ontstond er veel
ophef. Er werd een extra raadsver
gadering ingelast op 20 oktober.
Daarin spraken alle partijen hun
grote zorgen uit over de verschra
ling van de gezondheidszorg in de
regio Venray. Het college kreeg de
opdracht de dreigende sluiting af
te wenden. Zorgwethouder Anne
Thielen (CDA) noemde de sluiting
onacceptabel.
Terugkijkend concludeert het col
lege in een raadsinformatiebrief
dat alle pogingen voor niets zijn
geweest. Ook provincie Limburg
en gemeente Horst aan de Maas
werden erbij betrokken. Zelfs het
aanbod van de gemeente om geld
te steken in het openhouden van
de huisartsenpost werd afgewezen

door het Cohesie-bestuur. ‘Ook alle
alternatieve oplossingen waren
onbespreekbaar’, aldus het col
lege. Uit de raadsinformatiebrief
blijkt ook dat de Venrayse huisart
sen niet echt openstonden voor een
gesprek. De huisartsen in NoordLimburg stemden op 26 oktober in
de algemene ledenvergadering van
Cohesie voor de sluiting. ‘Het eerste
verzoek om een gesprek hebben
de Venrayse huisartsen geweigerd’,
aldus het college. ‘Bij het tweede
verzoek hebben ze aangegeven
akkoord te gaan met een overleg
maar uitdrukkelijk niet over de slui
ting van de huisartsenpost te willen
spreken.’
Het college heeft op 29 maart nog
een brief gestuurd aan minister
Van Ark van Volksgezondheid met
het verzoek de landelijke richtlijn
voor het bereik van de huisartsen
post aan te passen. Nu moet mini
maal 90 procent van de inwoners
binnen een reistijd van 30 minuten
de huisartsenpost kunnen bereiken.
Het voorstel is de reistijd terug te
brengen naar maximaal 20 minuten.

redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert

31 mensen bekeurd in
buitengebieden
De politie heeft zondag 11 april op vijf plaatsen, waaronder
Geijsteren en Vredepeel, boetes uitgedeeld in buitengebieden.
De boetes werden gegeven voor geslotenverklaringen, het niet
volgen van aangegeven routes, loslopende honden en voor inrichtingseisen voor motoren.
De controles vonden plaats in
Mook, Plasmolen, Well, Geijsteren
en Vredepeel tussen 08.00 en
14.00 uur. Het ging om een geza
menlijke actie waarbij diverse
partners betrokken waren zoals
de Koninklijke Marechaussee,
gemeenten, de Groene Brigade en
natuurbeheerders. Aanleiding voor

de controles waren de druk op de
natuur die in deze coronatijd groot
is. Zo is er overlast van achterge
bleven zwerfvuil en houden som
mige recreanten zich niet aan de
regels. Daarnaast is het broedsei
zoen in volle gang en gaan reeën
in deze tijd lammeren.
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Overlast door papiercontainer
bij Hubenhof
Omwonenden van de oudpapiercontainer bij woonflat Hubenhof aan de Westsingel in Venray klagen over
overlast. Afval en papier worden vaker naast de container geplaatst en er zou schade aan geparkeerde auto’s
ontstaan door de verkeersdrukte tijdens de openingsuren.
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Partijen willen natuur
compensatie vooraf regelen
PvdA en ProVenray willen dat natuurcompensatie vooraf is geregeld voordat een nieuw bedrijventerrein wordt ontwikkeld in de
gemeente Venray. Het verdwijnen van natuur- en leefgebieden van
dieren zorgde er onder meer voor dat een streep ging door bedrijventerrein De Spurkt.
Vogelwerkgroep Maas en Peel
en enkele inwoners trokken bij
de gemeente aan de bel dat de
beloofde natuurcompensatie voor
de aanleg van bedrijventerrein
Smakterheide nooit is uitgevoerd.
Zo zou er een groene buffer komen
van 30 meter breed om dit bedrij
venterrein aan het zicht te onttrek
ken vanaf het Loobeekdal.
PvdA en ProVenray constateren
dat deze natuurcompensatie niet
heeft plaatsgevonden. “Wij hebben
uit antwoorden van de ambtenaar
vernomen dat dit ook voorlopig
niet het geval gaat zijn. Er zit wel
iswaar geen uiterste datum aan
het compenseren van natuur, maar

dieren die destijds verdreven wer
den, zullen na zeven jaar niet meer
terugkomen en daardoor zijn de
populaties onherstelbaar bescha
digd”, meldden de twee partijen.
Nadat de gemeenteraad bedrij
venterrein De Spurkt in de raads
vergadering van 30 maart afblies,
is direct besloten dat er een zoek
tocht start naar een andere loca
tie. PvdA en ProVenray willen dat
eerst de natuurcompensatie voor
Smakterheide, en ook voor de aan
grenzende woonwijk Brabander,
gerealiseerd wordt, voordat straks
de schop de grond ingaat voor de
nieuwe bedrijvenlocatie.

Petitie
De VVD heeft vragen gesteld aan het
College van B&W van Venray over
de papiercontainer die al vele jaren
op de parkeerplaats staat naast de
Hubenhof-flat. De container neemt
drie parkeervakken in beslag, staat
op gemeentegrond en wordt beheerd
door stichting Lourdeswerk Venray en
omstreken. Deze stichting kan met de
opbrengst van het oud papier min
der draagkrachtige inwoners korting
geven zodat ze toch een reis naar
Lourdes kunnen maken.
De papiercontainer ontsiert het straat
beeld, vindt de VVD. Volgens de partij
is het parkeerterrein te klein en is er
tijdens de openingsuren, iedere mid
dag tussen 13.00 en 17.00 uur behalve
op zondag, er sprake van parkeer
overlast. Omwonenden klagen ook
dat er te weinig toezicht is en dat de
omgeving vervuilt doordat dagelijks
naast oud papier ook huisvuil rondom
de container zou worden geplaatst.
“De bewoners van Hubenhof wer
ken aan het op orde houden van hun

directe woonomgeving. Maar met
deze container op die plek is het
dweilen met kraan open”, aldus VVDraadslid Bas Künen. “Wij vinden het
prima dat verenigingen en andere
organisaties papier inzamelen. Maar
dat laat onverlet dat er geen overlast
voor omwonenden mag ontstaan.”
De VVD vindt dat Lourdeswerk Venray
dagelijks toezicht zou moeten hou
den en papier en afval, dat buiten
de container is neergezet, direct
opruimt. De partij vindt het nog beter
de container te verplaatsen naar een
plek waar meer toezicht mogelijk is
zoals bijvoorbeeld bij Welkoop aan
de Zuivelweg. Buiten de winkeltijden
is dit terrein met de papiercontainers
afgesloten.
Secretaris Sjaak Robben van
Lourdeswerk Venray vindt dat de
overlast wel meevalt. “Onze papier
container staat al 35 jaar op die plek.
De laatste jaren zijn er inderdaad meer
klachten gekomen. Maar we doen er
alles aan de overlast voor de buurt te

beperken.” Volgens Robben is er wel
degelijk dagelijks toezicht en zeker
tijdens de openingsuren. “Onze vrijwil
ligers houden het in de gaten en als
er papier of rotzooi ligt dan wordt het
opgeruimd.”
Lourdeswerk Venray is in gesprek
met de gemeente over mogelijk een
andere locatie. Door het grote aan
bod van oud papier heeft de stichting
al vaker om een tweede container
gevraagd. “We hebben deze maand
nog een gesprek met de gemeente.
Verplaatsing is niet zo eenvoudig.
Alle verenigingen hebben een bepaald
gebied in Venray toegewezen gekre
gen. We moeten daarom oppassen dat
we vanwege concurrentie niet te dicht
bij een andere papiercontainer gaan
staan. Nogmaals, we doen ons uiter
ste best om alles op te ruimen en net
jes te houden. Maar we kunnen met
onze vrijwilligers niet 24 uur per dag
aanwezig zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

Wijkbewoners tegen
uitbreiding varkensbedrijf
Bewoners van de wijken Westeinde en Kulut aan de westkant van
Venray verzetten zich tegen de uitbreiding van een varkensbedrijf
aan de Kiekweg. In een petitie vragen ze het College van B&W om geen
vergunning te verlenen voor de bouw van een grote varkensstal.
Ook wijkraad Vlakwater is bezorgd
en noemt de stal een ‘ernstige
bedreiging voor de leefbaarheid’.
De wijkraad vindt dat een groot
schalige uitbreiding niet meer past
in deze tijd. ‘Zeker niet wanneer de
stallen komen in de nabijheid van
een woonwijk’, meldt de wijkraad in
een brief aan het college.

Niet passen
De varkensstal past volgens de
buurtbewoners niet in de woon
omgeving. Bovendien zou de stal
stankoverlast veroorzaken en de
gezondheid schaden door uitstoot
van fijnstof, ammoniak en stik
stof. Enkele wijkbewoners namen

het initiatief om bij 185 huishou
dens een informatiebrief te bezor
gen. Ruim de helft (101 bewoners)
ondertekende de verklaring om ver
dere uitbreiding van het varkensbe
drijf te voorkomen. De petitie met
handtekeningen werd op dinsdag
13 april aangeboden in het gemeen
tehuis. Bezwaarmakers halen aan
dat er nu al veel weerstand is tegen
de omvang van het varkensbe
drijf. Het bedrijf zou niet passen in
de kleinschalige omgeving waarin
mensen dagelijks wandelen, spor
ten en fietsen. ‘Deze stal hoort daar
gewoon niet thuis. Burgers accepte
ren verdere aantasting van hun leef
omgeving gewoon niet meer.’
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Bestuur Cohesie weigert ‘bittere pil’
De SP heeft het bestuur van Cohesie uitgenodigd om in Venray bij het
gebouw van de voormalige HAP een zogenaamde ‘bittere pil’ in ontvangst te nemen. Op deze pil staan foto’s en verhalen/uitspraken van
inwoners van Venray over de sluiting van de HAP.
Cohesie wilde de ‘bittere pil’ niet
aannemen, omdat het volgens de
organisatie een ongepaste actie is.
De SP betreurt de weigering om de
‘bittere pil’ in ontvangst te nemen.
“Als Cohesie de sluiting niet ervaart
als een bittere pil, dan is het
blijkbaar ontgaan dat veel burgers
weinig begrip voor deze keuze
op kunnen brengen. Dat vinden
wij een regelrechte schoffering.
Het toont eens te meer aan dat
de organisatie zich totaal niets
gelegen laat liggen aan de wensen
en de vragen vanuit de Venrayse
gemeenschap. Dat geeft ons weinig
vertrouwen voor de toekomst.
Cohesie is klaar met de sluiting

maar de SP is dat nog lang niet.
Onze Facebookpagina blijft open en
in gebruik. We zullen de mensen
oproepen om al hun ervaringen hier
te melden, zodat we een overzicht
krijgen van de dienstverlening
die er nu is in Venlo. We zullen
de partijen in de Tweede Kamer
oproepen om te gaan zorgen voor
een aanrijtijd van 20 minuten,
zodat we hier weer een HAP gaan
krijgen.”

Een regelrechte
schoffering

Op zoek naar de juiste man of vrouw?
077 – 77 03 308
Nancy Peppelenbos
Eén van de belangrijkste zaken in het leven is
het vinden van een ﬁjne relatie. Ik help u daarbij
middels persoonlijke bemiddeling.

3 van de 4 slaagt!

WWW.MENS-EN-RELATIE.NL
Erkend AVR keurmerk / Geschillencommissie / Bekend van de radio

Hekwerk
Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip in de
hekwerkbranche. Met een team van 30 medewerkers bieden wij een
totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor zowel de
zakelijke markt als de consumentenmarkt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.
Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

HEKWERK MONTEUR
REGIO VENRAY-HORST

m/v (fulltime)

Functieomschrijving

Als onderdeel van een enthousiast
montageteam draag je zorg voor de installatie
van hekwerken en toegangspoorten op
locatie. Hierbij staat de aandacht voor netheid
en kwaliteit voorop. Als montageteam draag
je zorg voor het gewenste eindresultaat voor
onze opdrachtgevers.

Wij vragen

Affiniteit met techniek
Iemand die houdt van buiten werken op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling - zelfstandig - flexibel

Wij bieden

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem telefonisch contact op met Jean-Paul Govers of stuur
een schriftelijke reactie naar info@goverssierhekwerk.nl,
ter attentie van de heer Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

Eenmalige meevallers

Grote Kerk en Paterskerk beperken verlies
De Grote Kerk en Paterskerk in Venray hebben in het coronajaar 2020 een verlies geleden van 20.500 euro. Het
tekort is veel minder groot dan in de voorgaande twee jaren toen het verlies beide keren uitkwam op circa
60.000 euro.
Door de coronamaatregelen zijn
de twee kerken in het centrum
van Venray langere tijd gesloten
geweest. Pasen kon in het voor
jaar van 2020 niet gevierd worden
en met Kerstmis kon slechts een
beperkt aantal bezoekers worden
toegelaten. Daardoor liepen de
inkomsten uit collectes flink terug.
De jaarlijkse kerkbijdragen vertonen
al jaren een dalende lijn. Deze groot
ste inkomstenbron voor beide kerken
daalde voor het eerst onder een ton:
96.500 euro.

Meevallers
‘Het coronavirus heeft een aanzienlijke
invloed gehad op de resultaten in beide
parochies’, meldt penningmeester Maris
Heijnen in het jaarverslag. ‘Toch is het
verlies niet meer zo dramatisch als in
2018 en 2019. Dat kwam door eenma
lige meevallers.’ Zo ontving de Grote
Kerk een flinke gift van een parochiaan.
Daarnaast maakten de kerken gebruik
van de NOW-regeling van het Rijk voor
een tegemoetkoming in de loonkosten.
De kosten zijn gedaald omdat er vorig
jaar veel minder kerkdiensten konden

worden gehouden. Het grote renova
tieproject van de Grote Kerk is afge
rond. De feestelijke heropening van de
vernieuwde kerk moest worden uitge
steld en zal nog plaatsvinden zodra de
coronamaatregelen het toelaten. De
verwachting is dat er op korte termijn
geen grote onderhoudsuitgaven meer
nodig zijn. In zowel de Grote Kerk als
de Paterskerk is de laatste jaren veel
geïnvesteerd. ‘Het kerkbestuur blijft
ernaar streven de exploitatie sluitend te
krijgen maar dit wordt toch erg lastig’,
aldus de penningmeester.

Omgevingsvergunning nog niet in kannen en kruiken

Zonnepark Solarfields eerder
op raadsagenda

Het zonnepark van Solarfields in de hoek Beemdweg-A73 in Oirlo komt toch al op de raadsagenda van
dinsdag 11 mei. Ondanks dat de omgevingsvergunning nog niet in kannen en kruiken is. Er is spoed omdat
Solarfields gebruik wil maken van de najaarsronde van de subsidie SDE (Stimulering Duurzame
Energieproductie).
De zonneparken van LC Energy in
Castenray en Solarfields in Oirlo kwa
men in januari als beste uit de bus
bij de tender die de gemeente uit
schreef. Beide initiatiefnemers moch
ten hun plannen verder uitwerken.
De gemeenteraad heeft het laatste
woord door wensen en bedenkingen
kenbaar te maken. Daarna kan het
College van B&W de omgevingsver
gunning verlenen.

Beoordelen
Solarfields diende op 12 maart de
aanvraag voor de vergunning in.
De gemeente is momenteel nog
bezig met het beoordelen en het
toetsen van alle onderdelen van het
beoogde zonnepark van 24,6 hectare
op agrarische grond. Het kan de eer
ste grootschalige zonneweide worden
in gemeente Venray. Zonneparken
en windmolens zijn alleen rendabel

met subsidie van de rijksoverheid.
Om voor de volgende subsidieronde
van SDE++ in aanmerking te komen,
moet de omgevingsvergunning voor
21 september 2021 zijn verleend.
Solarfields dringt daarom aan op
spoed.
Het college besloot daarom het plan
toch alvast voor te leggen aan de
politiek. Het zonnepark wordt eerst
besproken in de commissie Wonen
van dinsdag 20 april. Daarna komt
het plan op de agenda van de raads
vergadering van 11 mei. Ondanks dat
de beoordeling van het zonnepark
nog niet is afgerond, gaat het college
ervan uit dat de omgevingsvergun
ning kan worden afgegeven. ‘In the
orie is het mogelijk dat knelpunten
worden geconstateerd en de ver
gunning niet kan worden verleend.
De kans hierop is zeer klein’, meldt
het college. De beoogde locatie ligt in

landelijk gebied met weinig bebou
wing. De dichtstbijzijnde woning
ligt op 300 meter afstand aan de
Blakterweg aan de overzijde van de
A73. Het zonnepark past niet binnen
de agrarische bestemming van het
perceel waardoor een wijziging van
het bestemmingsplan nodig is.

Participatie
Het college wil medewerking verle
nen omdat Solarfields al een uit
gebreide omgevingsdialoog heeft
gevoerd en het plan past binnen de
regels van KODE (Kader Opwekking
Duurzame Energie) dat de gemeen
teraad in oktober 2019 vaststelde.
Inwoners en lokale bedrijven kunnen
participeren in het project. Solarfields
werkt samen met de Venrayse
energiecoöperatie BeePower om te
komen tot 50 procent particulier eige
naarschap.
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Maximaal 600 euro

Vergoeding ambtenaren voor
thuiswerken
Medewerkers van gemeente Venray krijgen een vergoeding van maximaal 600 euro voor het inrichten
van een thuiskantoor. De meester ambtenaren werken al ruim een jaar thuis. De gemeente verwacht dat
na afloop van de coronacrisis de medewerkers deels thuis zullen blijven werken.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste

werkers hun eigen bureaustoel mee
naar huis.

Allround medewerker

Gemeente Venray gaf in maart
2020 gehoor aan de oproep van de
regering om medewerkers vanuit
huis te laten werken om zo corona
besmettingen op kantoor te voor
komen. Bovendien was er op het
gemeentehuis niet genoeg ruimte
meer voor alle medewerkers.
Om de anderhalvemetermaatregel
te kunnen handhaven moest de
helft van het aantal werkplekken
worden geschrapt.
Het College van B&W zegt dat
een goed ingerichte werkplek
behoort tot de zorgplicht voor de
medewerkers. Het voorkomt ook
gezondheidsklachten en onno
dig ziekteverzuim. Medewerkers
hebben zelf hun thuiswerkplek
ingericht en ze kregen laptops en
telefoons ter beschikking van de
gemeente. Ook namen 150 mede

Arbo-eisen
Uit een intern onderzoek blijkt dat
de meeste medewerkers na de
coronacrisis deels thuis en deels op
het gemeentehuis willen gaan wer
ken. De verhouding van het aantal
dagen thuis of op kantoor is afhan
kelijk van de aard van de functie.
Nu het thuiswerken dus langer gaat
duren wil het college meer aan
dacht voor een goed ingerichte
thuiswerkplek die voldoet aan de
arbo-eisen.
Daarom krijgen alle medewerkers
een maximale vergoeding van
600 euro. Ze kunnen de uitgaven
voor bijvoorbeeld bureaus en ver
lichting via bonnetjes declareren
en de bureaustoel, die in bruikleen

is gegeven, kunnen ze overnemen.
Kosten voor gebruik van elektrici
teit, koffie, water, verwarming of
telefoon vallen hier niet onder.

Algemene reserve
De gemeente verwacht dat hier
voor binnenkort in de CAO een
thuiswerkvergoeding wordt afge
sproken.
Als alle 375 medewerkers het vol
ledige bedrag van 600 euro zouden
declareren, dan kost deze regeling
225.000 euro. De gemeente gaat
ervan uit dat niet alle medewer
kers het maximale bedrag nodig
hebben. De verwachting is dat
een budget van 170.000 euro vol
doende zal zijn. Omdat met deze
kosten geen rekening is gehouden
in de begroting, wordt het bedrag
betaald uit de algemene reserve.

Weer in eigen beheer

Werkplein verhuist terug van Venlo
naar Venray
Gemeente Venray gaat na acht jaar het Werkplein weer in eigen beheer nemen. Na de zomervakantie
komt er een einde aan de samenwerking met gemeente Venlo die van start ging in 2013. Uiterlijk op
1 november krijgt het Werkplein weer een plek in het gemeentehuis van Venray. Bijna twaalf fulltimebanen verhuizen mee van Venlo naar Venray.
In het Werkplein werken de
gemeenten samen met het UWV
om inwoners en ondernemers te
helpen op de arbeidsmarkt. Om de
dienstverlening te verbeteren
besloot het College van B&W in
2012 aansluiting te zoeken bij het
Werkplein van gemeente Venlo.
Ruim acht jaar later blijkt een
betere dienstverlening opnieuw
de reden het Werkplein juist weer
terug te halen. In een raadsinfor
matiebrief meldt het college dat
de arbeidsmarkt en het sociaal
domein zijn veranderd waardoor
een andere werkwijze nodig is.
‘Het besluit tot beëindiging van de
samenwerkingsovereenkomst met
Venlo is een logische stap’, aldus
het college.
De opzet is een betere dienst
verlening dichter bij de burgers
van Venray tegen lagere kosten.

Het weer in een eigen beheer
nemen, levert een jaarlijkse kos
tenbesparing op van zo’n negen
ton. De overgang van Venlo naar
Venray betekent een eenmalige
kostenpost van bijna 1,3 miljoen
euro.

Knelpunten
Vanaf 1 januari 2013 voert
gemeente Venlo de dienstverlening
op het gebied van werk en inko
men uit voor de Venrayse inwoners.
Bij de evaluatie in 2018 kwamen
al knelpunten aan het licht omdat
de omstandigheden op de arbeids
markt veranderden. De conclusie
is nu dat de bestaande samenwer
king niet meer goed past in deze
tijd. Vanaf de start stond mensen
zo snel mogelijk vanuit een uitke
ring aan werk te helpen centraal.
Tegenwoordig is er binnen het

sociaal domein veel meer aandacht
voor het versterken van de sociale
omgeving. Hier moet het Werkplein
op aansluiten.

Nieuwe opzet
Adviesbureau BMC onderzocht de
mogelijkheden van een nieuwe
opzet van het Werkplein. Het beste
scenario bleek de gehele dienstver
lening terug te halen naar Venray.
Een praktisch obstakel is dat Venray
eerst een eigen informatiesysteem
voor werk en inkomen moet opzet
ten. Dit vergt tijd en daarom is
afgesproken dat Venray tot 1 janu
ari 2022 zonder kosten gebruik kan
blijven maken van het systeem van
Venlo. Voor de medewerkers veran
dert er, buiten de verhuizing naar
Venray, niet veel omdat ze hetzelfde
werk kunnen blijven doen als in
Venlo.

Deel opbrengst snelteststraat

Ondernemers Venray doneren
5.000 euro aan Coronafonds VieCuri

(fulltime)

voor alle voorkomende werkzaamheden
(loonwerk, grondwerk, rioolwerk, sloopwerk enz.)
Ben jij die aanpakker die ons team komt versterken?
Neem dan contact met ons op via 0478 58 19 86.
Of stuur een mail naar planning@gebr-reintjes.nl.
Gebr. Reintjes B.V. | Drabbelsweg 1 | 5814 AG Veulen

Programmering
Omroep Venray
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

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

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
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

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

De Industriële Club Venray (ICV) heeft een donatie van 5.000 euro gedaan aan het VieCuri Coronafonds.
De vereniging schenkt een deel van de opbrengst van een COVID-19-snelteststraat aan het fonds.
VieCuri ontving de afgelopen maan
den veel donaties van particulieren,
organisaties en bedrijven. VieCuri doet
onder meer onderzoek naar bloed
propjes in de longen bij coronapa

tiënten, de overlevingskansen van
patiënten en de relatie tussen een icopname en het feit dat mensen meer
dere onderliggende aandoeningen
hebben. Inmiddels zijn op de nazorg

poli van VieCuri bijna alle patiënten
van de eerste golf teruggezien door
de medisch specialisten. Dat levert
gegevens op die meer inzicht geven
over de restschade na corona.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Gemeente verruimt
regeling Tonk
Gemeente Venray heeft nu toch gekozen voor een ruimere
uitvoering van de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke
kosten (Tonk). In tegenstelling tot de regiogemeenten koos
gemeente Venray er in eerste instantie voor alleen inwoners met
een inkomen tot 120 procent van de bijstandnorm financieel te
ondersteunen.
Nu blijkt dat in gemeente Venray
slechts drie aanvragen zijn binnen
gekomen, heeft het College van
B&W besloten de inkomensgrens
toch te verruimen naar 150 procent
van de bijstandnorm. Daarmee
hanteert gemeente Venray nu
dezelfde norm als de andere
gemeenten in de regio.
Ook vraagt het Rijk de gemeenten
de regeling ruimhartig toe te pas
sen. Tonk is bedoeld voor inwo
ners die door de coronacrisis hun
kosten niet meer kunnen betalen.
De gemeente ontvangt een bij
drage van het Rijk van 291.408 euro
voor de regeling die loopt van 1
januari tot 1 juli 2021. Het Rijk heeft
inmiddels de bijdrage verdubbeld.
Dit was voor het college ook de
reden voor de verruiming en ook

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met
de inzet van verreikers, vrachtwagens, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteit sector;
• staalbouw en petrochemische sector;
Ons bedrijf ligt in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.

de partnertoets te laten vervallen.
De maximale vergoeding is vast
gesteld op 500 euro per maand.
Ook hiermee komt Venray nu op
één lijn met de andere gemeenten.
Van het budget van het Rijk zou
den in Venray 193 huishoudens een
Tonk-bijdrage kunnen krijgen.
Het college zegt dat medewerkers
signalen ontvangen dat de inko
mensgrens en de partnertoets een
belemmering zijn voor inwoners
die financieel zijn getroffen door de
coronacrisis en steun nodig heb
ben. Tonk is voor hen vaak het
laatste redmiddel. Dit geldt ook
voor zelfstandige ondernemers die
niet in aanmerking komen voor
een bijdrage voor Tozo (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige
ondernemers).

Studenten doen onderzoek
naar voormalig NAD-kamp
Endepoel
Kamp Endepoel is een voormalig NAD-kamp (Nederlandse
Arbeidsdienst) dat tijdens Tweede Wereldoorlog heeft gelegen bij
en op het terrein van Schutterij ’t Zandakker Gilde St. Jan Venray
in Merselo. Tegenwoordig is er van het kamp bijna niks meer te
zien. Voor de minor conflict archeologie aan de Hogeschool Saxion
is een groep van zeven studenten in samenwerking met
Heemkundestichting ’t Raokeliezer Merselo, op zoek naar ooggetuigen en nabestaanden van bewoners van het kamp.

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in en rondom de bouw (40 uur p/w)

Functieomschrijving:
Als verreiker machinist beheer je het interne transport op de bouwplaats
om alle logistieke uitdagingen aan te pakken. Je werkt met diverse hijs- en
hulpmiddelen en op rustige momenten werk je mee op de bouwplaats. Je kunt
goed zelfstandig werken, bent stressbestendig en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit.
Het transport van de verreiker gebeurt met een van onze vrachtwagens, die jij
als machinist verzorgt.
Functie-eisen:
• afﬁniteit met machines en kranen;
• je bent gemotiveerd, vakbekwaam en je kunt goed zelfstandig werken;
• geen 9 tot 5 mentaliteit;
• in bezit van een vrachtwagenrijbewijs (dit is een pre).
Ben jij enthousiast geworden van deze vacature?
Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of onze facebookpagina.

Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96

Vanuit de opleiding kregen de
zeven studenten Kamp Endepoel
als groepsproject. In dit kamp
gingen tijdens de Tweede
Wereldoorlog mannen tussen 17 en
23 jaar aan het werk. Er was plaats
voor 120 arbeiders. De studenten
van Hogeschool Saxion zijn op zoek
naar ooggetuigen en nabestaan
den van bewoners van het kamp.
Door met hen in gesprek te gaan,
willen de studenten de geschiede
nis levend houden en de herinne
ringen doorgeven aan de volgende
generatie. “Als groep vinden wij
het belangrijk om interviews af te
nemen met ooggetuigen en nabe
staanden, omdat het een verge
ten verhaal is uit de Nederlandse
geschiedenis die wij, voordat het

verhaal helemaal verdwijnt, wil
len vastleggen. Uit de interviews
hopen wij informatie te halen
van het kamp tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Het gaat dan vooral
om informatie over Endepoel in de
tijd dat het als NAD-kamp fun
geerde, ongeveer van 1940 tot
1944. Tot nu toe hebben wij nog
geen interviews gehouden, maar
daar hopen wij snel verandering
in te brengen”, legt student Sanne
Oosterhoorn uit.
Ken je iemand die verhalen heeft
over het kamp en interesse heeft
in een interview, mail dan naar
sanne.oosterhoorn@hva.nl

Beeld: Gemeentearchief Venray
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Voorbereidingen vervolgopleiding

Eindexamenleerlingen
hebben moeite met
maken van studiekeuze

Vanwege de coronamaatregelen kunnen hogescholen en universiteiten
geen opendagen houden. Scholieren geven aan dat hierdoor het maken
van een studiekeuze lastiger is geworden. Bij het maken van die keuze
worden de leerlingen van het Raayland College begeleid door een
decaan.
Leerlingen worden op het Raayland
College in Venray begeleid
tijdens LOB-lessen (loopbaan- en
oriëntatiebegeleiding), waarin
ze onderzoeken welke opleiding
en richting het beste bij hun
past. Vervolgens worden ze
geïnformeerd over de (online)
voorlichtingsmogelijkheden en
voeren ze gesprekken over hun
loopbaankeuzes. Sandra Gubbels,
decaan Raayland College: “Het is
altijd mogelijk om een gesprek aan
te vragen met de decaan. In deze
tijd worden er veel meer gesprekken
aangevraagd dan ooit tevoren.
Uiteraard ga ik met al deze leerlingen
(en soms hun ouders) het gesprek
aan. Er is dus veel meer individuele
begeleiding.” Sinds kort organiseert
de school voor de leerlingen
onlinestudievoorlichting, gegeven
door oud-leerlingen. “Daarnaast
wijzen we op alles wat het hoger
onderwijs aanbiedt. Ook het hoger
onderwijs ziet de noodzaak van goed
oriënteren, dus zij organiseren online
heel veel: van online proef-studeren
en ‘koffiepraatjes’ tot rondleidingen”,
aldus Sandra.
Ook zij merkt op dat het voor
leerlingen lastiger is om in deze
tijd te gaan studeren. “Zeker omdat
studenten elkaar niet goed leren
kennen. Studeren is ook een sociale
aangelegenheid en dat zit er nu niet
in. Maar intussen weet het hoger
onderwijs hier ook beter mee om
te gaan en zijn zij ook veel meer
ingespeeld op het verzorgen van
online lessen. Daarnaast heeft
het hoger onderwijs oog voor de
eerstejaars leerlingen, omdat zij niet
de start maken die je eigenlijk hoopt
te maken. En dan vooral op het sociale
stuk”, geeft Sandra aan.
Ime Rötjes uit Blitterswijck is
eindexamenleerling op het Dendron
College in Horst. Ze is van plan om

communicatie en multimedia design
te gaan studeren. Echter, ze vond het
maken van die keuze heel lastig. “Ik
ben zelf erg slecht in keuzes maken
en ben snel bang dat ik de verkeerde
keuze maak. Doordat alles online
wordt georganiseerd kun je geen
sfeer proeven bij de opleiding en
school, terwijl dat juist erg belangrijk
is. Ondanks dat de scholen dit erg
goed oppakken en hun best doen
om de aankomende studenten
zo goed mogelijk te informeren,
mis je het ‘gevoel’ dat je normaal
gesproken bij een opendag krijgt.
Denk aan het gevoel bij het gebouw,
de leerkrachten, medestudenten
et cetera. Verder is het aanbod in
opleidingen echt enorm groot en dat
maakt het nog extra moeilijk om de
juiste keuze te maken.”
Ook heeft Ime een online meeloopdag
gevolgd. “Je krijgt dan verschillende
kleine opdrachten die je op de
opleiding ook zou krijgen, dit heeft
mij persoonlijk echt geholpen met
mijn keuze. Je kunt ook een ‘eenop-een gesprek’ aanvragen met een
student of docent van de opleiding.”
Toch vindt ze het spannend om aan
de opleiding te beginnen. “Ik ben
nog nooit op die school geweest en
heb er geen sfeer kunnen proeven. Ik
twijfel tussen twee scholen, dus mijn
keuze voor de school is gebaseerd op
filmpjes van YouTube. We zullen in
september zien of ik me er thuis voel
en dus de goede keuze heb gemaakt.”

Mijn keuze voor de
school is gebaseerd op
filmpjes van YouTube

Met het monteren van het vlaggetje werd de tweede Duofiets voor Leunen zaterdag 3 april overgedragen
aan de vrijwilligers van Stichting SameninLeunen. Sinds 2020 heeft het dorp Leunen de beschikking over
een Duofiets. Met dertien vrijwillige fietsers en ruim dertig geïnteresseerde dorpsgenoten op de lijst, was
de aanschaf van een tweede fiets welkom. De fiets kon gerealiseerd worden door bijdragen van
Coöperatiefonds Rabobank, ANWB, fonds Voor de Ouderen en het Oranjefonds.

Vacature
COMMISSIE VAN TOEZICHT P.I. Zuid-Oost, Ter Peel te Evertsoord
De Commissie van Toezicht bij de Penitentiaire Inrichting (P.I.) Ter Peel is op zoek naar een nieuw lid, te weten een

deskundige uit de kring van het
maatschappelijk werk
Belangstelling voor deze bijzondere functie?
Op de site www.commissiesvantoezicht.nl kunt u veel informatie vinden. Nog andere vragen, dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de commissie van toezicht, mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 1 mei 2021 inzenden, secretariaat commissies
van toezicht, t.a.v. mw. P. van Kaam-Wolfswinkel, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail:
p.van.kaam-wolfswinkel@rechtspraak.nl. Nog andere vragen, neem contact op met het secretariaat van de
commissie van toezicht, dhr. H. Terpelle, telefoon 088-3612222.
Uw schriftelijke reactie met curriculum vitae kunt u tot uiterlijk 15 mei 2019 inzenden, secretariaat commissies van
toezicht, t.a.v. dhr. H.C.W. Terpelle, Postbus 950, 6040 AZ Roermond of per e-mail: harry.terpelle@rechtspraak.nl

Tekst: Jeanine Hendriks

Gehandicaptenplatform
Venray wijst politiek op
onveilig centrum
Martien van Dijk, secretaris van het Gehandicaptenplatform Venray,
nam gebruik van het Sprekersplein op dinsdag 13 april om nogmaals de
politiek erop te wijzen dat het centrum van Venray onveilig is voor
mensen met een beperking. Hij kaartte jaren eerder het probleem al
eens aan, maar nog altijd is er geen actie ondernomen.
Een van de probleempunten is vol
gens Van Dijk de fietsers die de ver
bodsborden aan hun laars lappen. Dit
maakt het centrum voor blinden en
slechtzienden onveilig. Ook de recla
meborden die door winkeliers wor
den uitgestald, vormen problemen
voor deze doelgroep. “Het probleem
is jaren geleden al eens onder de aan

Tweede duofiets voor Leunen

dacht gebracht. Ik vind het jammer dat
er sinds die tijd niks meer aan gedaan
is. Ik zou een overleg willen met alle
betrokken partijen. We willen met
zijn alle een levendig winkelcentrum,
maar het is zo jammer dat fietsers
en reclameborden hinderlijk zijn voor
mensen met een beperking. We willen
samen tot een oplossing komen.”

10
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Ik durf me niet te laten vaccineren
met AstraZeneca
Het AstraZeneca-vaccin is de laatste dagen weer volop in het nieuws. Een aantal mensen had last van een zeldzame combinatie van trombose en
een verlaagd aantal bloedplaatjes. Het is niet duidelijk of het vaccin daar de oorzaak van is.
In Nederland zijn er meerdere gevallen gemeld,
een vrouw is zelfs overleden als gevolg van
bloedpropjes in de longen. Nederland besloot
onlangs om het vaccineren met AstraZeneca
voor mensen onder de 60 jaar tijdelijk te stop
pen. Enkele weken geleden werd er ook al een
stop ingelast. De levering van het Janssen-vaccin
is ook uitgesteld. Door deze berichten is het niet
vreemd dat mensen aarzelen om zich te laten

vaccineren met het AstraZeneva-vaccin en Janssenvaccin. Misschien is het zelfs beter dat Nederland
helemaal stopt met deze vaccins. Het is beter om
het zekere voor het onzekere te nemen.
Trombose-experts wijzen er echter op dat het tijde
lijk stoppen een groter risico voor de volksgezond
heid is, ondanks de meldingen van bloedstollingen.
Ze zeggen dat het ministerie de experts niet heeft
geraadpleegd voorafgaand aan het besluit om te

stoppen. Hoogleraar virologie Marion Koopmans
merkte op dat de kans op trombose na AZ-vaccina
tie zit tussen de kans op overlijden door een aanval
door een hond en kans op overlijden door bliksem.

Ik durf me niet te laten vaccineren met AstraZeneca.
Wat vindt u?

Ik ben voor het instellen van een vaccinatiepaspoort
De Europese Commissie komt binnenkort met een plan voor een ‘vaccinatiepaspoort’ waarmee de drager kan aantonen of hij of zij ingeënt is of
genezen van het coronavirus. De meningen hierover zijn verschillend.
Daarnaast is het halen van vaccinatie niet verplicht
en is iedereen baas over zijn eigen lichaam, heeft
recht op vrijheid, privacy en alle andere mensen
rechten. Het is een inbreuk op onze vrijheid, als we
worden beperkt in het reizen binnen de Europese
Unie. Door een vaccinatiepaspoort in te stellen wor
den vooral mensen die graag reizen verplicht om

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
Te koop scootmobiel invacare pro
mate en relex 3 motorische antraciet
zwart leren stoel. O615448113

Het schuren en lakken of andere kleur.,
of vermakenvan tafels., stoelen
jderikx tel 06 1095 420

zich te laten vaccineren. Dit is tegen onze rechten in.
Volgens de Griekse premier kan een dergelijk
document echter meer mensen motiveren om zich
te laten inenten tegen corona. Op die manier kan
corona sneller ingedamd worden. Door een vaccina
tiepaspoort in te stellen voelen toeristen zich pretti
ger om zich te verplaatsen naar andere landen.

Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz tel
06 1907 6959
Te koop gevraagd Ganze eieren
06 8686 2058
Eerlijk Heerlijk vlees van de Boerderij
Stel je vlees pakket samen van
Varkensvlees en Rundvlees We hebben
ook BBQ pakketten Klomp America tel
077 464 13 80/06 1721 8933
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald. Tel.
06 5285 93 48.
PLUIMHORTENSIA aanbieding 3 voor
€12.00. Info zie www.veld-tuinplanten.
nl of bel 06 4032 7108. Vlinderstruik
e.a. heesters (op stam), buxusverv.,
taxus, vaste pl, bodembedekkers
enz. Open za. 9.30-16.30 uur. Do en
vrij na tel. afspr. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree

Ingezonden brief

Eén centrale huisartsenpost in Noord-Limburg
Wat betekent dit nu echt concreet voor de betreffende patiënt? Zaterdagmiddag 3 april 16.30 uur, gezellig met een paar kinderen in de tuin
spelen, genietend van de voorjaarszon met een kopje koffie in de hand, valt onze zoon Bram (5 jaar) van de duikelstang. Hij komt op zijn pols
terecht en we zien meteen dat het niet goed zit. Om 17.00 uur hebben we de HAP gebeld. We krijgen een centrale aan de lijn en die geeft de
volgende keuze: u kunt 1,5 uur in de wacht blijven of u wordt teruggebeld rond 18.40 uur. We kiezen voor dat laatste.
Om 18.50 uur worden we terugge
beld door de HAP. Na de standaard
vragen te hebben doorlopen vraagt
de medewerker van de HAP ‘dit is
bijna twee uur geleden gebeurd,
waarom belt u nu pas?’. Zo vriende
lijk als mogelijk hebben we aange
geven dat de HAP zelf pas na 1.5 uur
bereikbaar was. Dus kort gezegd, de
patiënt kan u blijkbaar niet eerder
bereiken. U kunt zich voorstellen dat
deze opmerking voor behoorlijk wat
irritatie zorgde. Afijn, de HAP geeft
aan dat het hen verstandig lijkt om
naar de pols van Bram te laten kij

ken. De medewerker van de HAP
geeft aan dat er om 23.10 uur een
plekje vrij is. Om 23.10 uur, met een
kind van 5 jaar… Hoe is het moge
lijk? Bram kijkt ondertussen wit van
pijn en moeheid en we besluiten
hem met een paracetamol en mitella
maar in bed te leggen en hem om
22.15 uur wakker te maken. We moe
ten immers naar Venlo.
Natuurlijk, het is druk door corona en
alle spoedgevallen. Daar hebben wij
alle begrip voor, ook dat een gebro
ken pols geen spoed heeft. Maar een
kind van 5 jaar van 17.00 uur tot

Column

Stappen zetten

Bespreking poll week 14

Door alle vaccinperikelen is het inenten in
Nederland nog niet op stoom. Het is mogelijk dat
nog niet iedereen ingeënt is voordat de zomer
vakantie is begonnen. Heel wat regeringsleiders
vinden het niet kunnen om gevaccineerde men
sen meer rechten te geven als anderen nog niet
eens de kans hebben gehad een prik te halen.

Willy’s Wereld

23.10 uur te laten wachten voordat
hij überhaupt gezien kan worden
door een arts vinden we niet passen.
Onze ervaring met de HAP in Venray
was dat je binnen afzienbare tijd
geholpen werd. Voorgaande verloop
sluit niet aan bij het door Cohesie
gepresenteerde beeld dat de zorg
er alleen maar beter op wordt door
de sluiting van de HAP in Venray.
‘Door de spoedzorg te organiseren
in één spoedpost kunnen we de
kwaliteit en veiligheid blijven waar
borgen, kan er op een efficiëntere
manier gewerkt worden en ontstaat

er ruimte voor andere kwaliteitsver
beteringen in de huisartsenspoed
zorg. In deze nieuwe situatie hebben
we een betere centrale bezetting; er
is altijd een huisarts aanwezig op de
spoedpost, wat de kwaliteit van zorg
ten goede komt. Desondanks kan
het natuurlijk altijd voorkomen dat u
even moeten wachten.’ Onze percep
tie van efficiëntie en ‘even’ wachten
blijkt ver te liggen van het beeld dat
Cohesie daarvan heeft.
Familie Lenssen
Wanssum

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

We hoopten op goed nieuws bij
de persconferentie. Terrassen
open, avondklok weg, we zijn er
aan toe. Maar wat we al wisten
kwam uit. Geen versoepelingen,
wel een stappenplan. Na vanavond ben ik blij dat we stappen
kunnen zetten. Dat is niet
iedereen gegeven.
Van de week las ik over de veilig
heid van wandelaars die massaal
over de Venrayse singels trekken.
Uitgerekend de VVD kwam met dit
verhaal naar buiten. De partij die
met neoliberale uitgangspunten
en de daarbij behorende privatise
ring al veel weg bezuinigd hebben,
ook op het gebied van onderhoud.
Of de veiligheid op de singels
slecht is kan ik niet beoordelen.
Mensen die me kennen weten
dat ik niet zo van het wandelen
ben. Wat ik wel weet is dat er
ook genoeg andere routes liggen
waar je mogelijk wel veilig(er)
kunt lopen. Niet dat ik vind dat het
onderhoud niet nodig is. Maar je
kunt die hier en daar scheve
stoeptegel ook voor lief nemen.
Iedereen kan vrij uit wandelen,
stappen zetten. Ik ken ook mensen
die niet of nauwelijks nog stap
pen kunnen zetten. Vanavond zag
ik een preview van een site over
Roel die al sinds 2010 kampt met
de ziekte MS. Via de site en diverse
activiteiten wordt er geld ingeza
meld om een behandeling uit te
kunnen voeren. Roel is zes jaar
jonger dan ik maar we kennen
elkaar al lang vanuit Ysselsteyn.
Van de Jera maar de laatste decen
nia vooral ook van de vaste kroeg
avonden op donderdag bij Herberg
de Peel. Geen branieschopper,
gortdroge humor en een gezel
lige gast om erbij te hebben aan
de bar. En nu, nog voor zijn vijf
tigste, deze strijd moeten leve
ren. Stappen zetten gaat moeilijk,
langere afstanden gaan al met
een rolstoel. Het verhaal lezende
besefte ik hoe relatief het is dat we
nog moeten wachten voordat we
naar het terras kunnen. Hoe prettig
het is dat ik met gezonde benen
over een scheefliggende stoepte
gel kan stappen. Want het kan ook
zo maar anders gaan. Ik weet zeker
dat Roel binnenkort, mede door
zijn vriendengroep die van alles
aan het organiseren is, bekend
gaat worden in het Venrayse.
Ik zou willen vragen om te zijner
tijd een donatie te doen. Hou vol.
Willy

1504 \ corona
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Een jaar corona door de ogen van...

Maikel Hendrickx Leunen
Corona raakt ons allemaal. Het zijn onzekere tijden voor iedereen en zeker ook voor ondernemers. Want hoe komen zij uit deze coronacrisis?
Deze rubriek kijkt met hen terug op een jaar corona en blikt vooruit naar een hoopvolle toekomst. Deze keer Maikel Hendrickx, kastelein van
Cafe1878 in Leunen.

Mijn coronaheld

Harriëtte
Bussers
De buurjongen die
boodschappen doet voor
zijn oudere buurvrouw,
het zangkoor dat een
balkonconcert geeft of de
klas die hun zieke juf een
hart onder de riem steekt:
coronahelden zijn er in alle
soorten en maten.
Maikel Hendrickx, kastelein
van Cafe1878 in Leunen,
ziet zijn vriendin Harriëtte
Bussers als zijn coronaheld.

Wat zou je overdoen of anders
doen?
Er is niet veel wat ik persoonlijk
over zou doen. Ik heb zoveel moge
lijk eruit proberen te halen, bin
nen de door overheid gestelde
beperkingen, ondanks dat ik het
er persoonlijk niet mee eens
was dat de horeca dicht moest.
Retailwinkels mochten ook open
blijven terwijl de regels daar ook
niet fatsoenlijk gehandhaafd wer
den. Achteraf gezien hadden we
als Nederland misschien beter alles

open kunnen houden. Het was
beter geweest als alleen de grenzen
gesloten waren en er geen vliegva
kanties mogelijk waren. In dat geval
had je alleen dit soort bedrijven
steun hoeven geven in plaats van
dat bijna alle bedrijven steun nodig
hebben en er veel onnodige faillis
sementen zijn geweest.

Welk initiatief/actie in het afgelopen coronajaar sprak je het
meest aan?
Er is geen enkele actie geweest

Deze pagina is mede mogelijk gemaakt door:

# wedoenhet samen

waarvan ik zeg, daar kan ik me in
vinden. Met de volgende regionale
(of landelijke) acties was ik het zeker
niet eens: #BlackMonday in decem
ber. Met een poster een statement
maken, haal je geen geld binnen
om boterhammen op de plank te
krijgen. Ze hadden gewoon één
dag open moeten gooien en zoveel
mogelijk voorraad verkopen om toch
nog zoveel mogelijk geld binnen te
halen. Dat noem ik BlackMonday.
Ook had dit beter op een zater
dag georganiseerd kunnen worden
omdat er dan meer mensen op af
zouden komen.
#veiligopen was in februari een
actie omdat parken vol stroomden.
Daarop wilde de horeca als protest
de terrassen buiten neerzetten met
een lint eromheen, zodat niemand
er kon gaan zitten. Hier heb je als
horeca niets aan. Dat is tijd en ener
gie in iets steken wat uiteindelijk
geen euro oplevert.
Project picknick was in maart.
Dit was de zoveelste actie waar
bij we om ons eigenlijke doel heen
draaien. Nu willen ze de terrassen
openmaken. Dat is zeker een goed
begin. Maar horecazaken die geen
terras hebben of overkapping heb
ben, kunnen daar niets mee. Kun
je wel zeggen huur je een tent met
verwarming erin voor de gasten.
Zelfs daar hebben sommige hore
caondernemers niks aan. En daar
bij wie gaat het allemaal betalen
als de portemonnee leeg is? Ik heb
constant gezegd: horeca open, dan
maak je een statement. Je zegt toch
bijvoorbeeld ook niet tegen een
klant van de tandarts of kapper kom

maar buiten op de stoep in de stoel
zitten als het regent. Die mogen toch
ook gewoon binnen hun werk doen.

Hoe zie jij de toekomst?
Ik heb goede hoop dat we zo spoe
dig mogelijk opengaan (als het aan
mij lag gisteren al), onder andere
doordat op 1 juli (zover nu bekend)
het steunpakket stopt. Je ziet dat nu
de parken volstromen, burgemees
ters toch ineens adviseren om ter
rassen open te gooien. Waren we
maar al eerder de parken in gegaan,
dan waren we misschien al open
geweest.

Wat heb je geleerd van het afgelopen jaar?
Ik ben er het afgelopen jaar achter
gekomen dat het kabinet niets om
de horeca geeft. Ze laten
horecaondernemers hun hard ver
diende geld verdampen door de
horeca zo lang dicht te houden,
terwijl ze met de regels die gelden
tijdens de zomer van 2020, makke
lijk de horeca open hadden kunnen
houden.

Wat moet, dat moet
Welke maatregel mag in de
toekomst blijven?
Van mij hoeft er niets te blijven.
Mensen zullen zelf moeten kunnen
inschatten wat wel en niet
kan. Maar wat moet dat moet,
we willen toch open. Dan moeten
we ons er gewoon aan houden.

“Mijn horecazaak is al bijna
een jaar dicht en dat is
zeer frustrerend. Ik word er
foxwild van. Mijn vriendin
Harriëtte trekt me er echt
doorheen. Af en toe sta ik
hoog in mijn gevoelens.
Ik heb zelfs meerdere keren
met de gedachtes gespeeld
om met mijn zaak te stoppen
en iets anders te beginnen,
maar zij heeft me daarvan
weerhouden. Ze zei tegen me:
“Kom op, doe dit niet, hou vol.
Als je straks weer open mag,
ben je trots dat je er nog altijd
staat.” Het is een vervelende
tijd en met de maatregelen
zijn we het echt niet eens.
Maar doordat ik goede
gesprekken met Harriëtte
voeren over de toekomst,
blijf ik volhouden.”

Ik blij
volhouden
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CDA Venray

Groeipijn in de energietransitie
De energietransitie is volop van start gegaan, zonder echter een
duidelijk plan. Er is niet gekeken wat de staat was van de techniek en
of de juiste weg is ingeslagen. Zon- en windenergie vragen van een
netwerk een accufunctie, deze is er niet en ook niet mogelijk.
Kleinschalig zonne- en windenergie opwekken is geen probleem, dan
hoeft de energiecentrale op de achtergrond minder hard te werken.
Maar bij grootschalige opwekking
dient een lokale opslag van energie
plaats te vinden, zodat de energie
geleverd kan worden wanneer het
nodig is. Doordat dit tot nu ‘vergeten’
is, is er nu een stop op het aansluiten

Venray Lokaal

van alle energie-opwekinstallaties
die groter zijn als de huisinstalla
ties. Enexis en TenneT kunnen het nu
gaan oplossen, terwijl ze het eigen
lijk goed voor elkaar hebben. De poli
tieke sturing van de energietransitie

heeft zich niet goed laten informeren
en de energietransitie loopt nu voor
jaren vast. Er zijn echter voldoende
alternatieven, echter komen deze
nog niet aan de orde of zijn vol
doende in het zichtveld. Wil de ener
gietransitie een succes worden zal er
veel meer gekeken moeten worden
naar de technische mogelijkheden.
Hiervoor zou het vanuit landelijk
beleid aangestuurd dienen te wor
den, je gaat niet in elke gemeente
een waterstof fabriek neerzetten

of een kernfusiereactor. En dan de
uiteindelijke vraag: hoe staan de
reeds gespendeerde uitgaven en
nog de kosten die eraan komen om
de netwerkcapaciteit te verhogen in
verhouding met een schone ener
giecentrale, zonder netwerkaanpas
singen?

enigt hoofd, hart en handen. Muziek
kan zelfs de bereidheid en het ver
mogen om deel uit te maken van de
gemeenschap, en daar een actieve
bijdrage aan te leveren, vergroten.
Gezien de huidige problematiek, de
groeiende tekorten binnen het soci
ale domein en dan met name binnen
de jeugdzorg, lijkt ons dit op basis
van wetenschappelijk bewijs een
eenvoudige en preventieve maatre
gel van formaat.
Dit zou een geweldig initiatief kun

nen zijn met een enorme ontwikke
lingsboost voor álle kinderen in ons
mooie Venray. Meer over dit project:
www.meerharmonieindesamenle
ving.nl

Erik Vullings

Muziek verbindt en ‘verslimt’

Onlangs lieten Venray Lokaal en Cultura Venray zich online informeren over een héél bijzonder project:
Meer Harmonie in de Samenleving. Een project dat als doel heeft om álle basisschoolleerlingen (7.561
leerlingen) van de gemeenten Brunssum, Landgraaf en Kerkrade per schooljaar 2021/2022 te voorzien van
structureel en kwalitatief goed muziekonderwijs in verbinding met het maatschappelijk en culturele veld.
Momenteel nemen 21 scholen deel
aan dit project. Er is een koorklas,
slagwerkklas, blazersklas, popklas
en een DJ-klas, binnen- en buiten
schools. Muziek is een universele taal
die iedereen kan leren ‘spreken’, van
wélke afkomst je ook bent of welke
culturele achtergrond je ook hebt.

Mensen vinden elkaar in muziek.
Structureel investeren in kwalitatieve
muzieklessen leidt tot een harmo
nieuzere samenleving. Er is breed
wetenschappelijk bewijs dat het
maken van muziek positieve effec
ten heeft op onder andere sociale en
persoonlijke ontwikkeling, groeps

gevoel, zelfvertrouwen, discipline,
doorzettingsvermogen en het execu
tief functioneren (onderdrukken van
impulsieve acties). Maar ook op het
geheugen, ruimtelijk inzicht, ana
lytisch denken, lezen en toondiscri
minatie, IQ- én EQ ontwikkeling en
motorische ontwikkeling. Het ver

Harold Stevens, lijsttrekker

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.

Wonen bij PSW in Sevenum

“Dit sluit precies aan bij wat ik wil!”
Sanne van de Goor (17) woont bij haar moeder en zusje in Horst. In oktober gaat ze ‘op
zichzelf wonen’ in woonbegeleidingscentrum Korenhuys van PSW in Sevenum. “Ik heb er
zin in! En mijn hamster Bailey ook, want die verhuist mee!”
Moeder Miranda: “Sanne gaf zelf aan dat ze graag zelfstandig wilde gaan wonen. We hebben
het erg leuk samen, maar ik weet dat deze stap goed voor haar is. Sanne heeft nog zoveel
meer in haar mars. Ik gun haar dat ze zich verder kan ontwikkelen en ik vertrouw erop
dat dit bij de PSW zeker gaat lukken. Wat ik Sanne vooral ontzettend gun is een mooi en
gelukkig sociaal leven; gezellig met haar huisgenoten een ijsje eten, naar de bioscoop, een
terrasje pikken of gewoon thuis in de gezamenlijke woonkamer kletsen.
Sanne: ”Ik krijg een mooi appartement voor mezelf, dat vind ik ﬁjn. Ik ben al meubels
aan het uitzoeken! Ik kan straks kiezen wanneer ik in mijn appartement blijf of naar de
gezamenlijke woonkamer ga. Ik vind het nu nog niet spannend, maar dat zal wel
komen als het echt zover is.”
Miranda en Sanne kozen voor een woonbegeleidingscentrum van PSW. Waarom?
Miranda: “PSW gaf mij meteen een goed gevoel, precies waar ik voor Sanne naar
op zoek was. De oriënterende gesprekken, de informatie die ik kreeg, de sfeer en
hoe PSW met je samenwerkt: het klopt gewoon! Ik proef huiselijkheid, warmte en
kundigheid. Het voelt als één van de betere beslissingen die ik tot nu toe voor
Sanne heb moeten nemen. Al zal ik heel zeker een traantje wegpinken als ze voor
het eerst in haar appartement blijft slapen en ik zonder haar naar huis ga!”

Meer informatie

“Mijn hamster
Bailey gaat mee!”

Enthousiast geworden en benieuwd naar de mogelijkheden bij PSW? Neem vrijblijvend
contact op met Lonneke Inderhees via l.inderhees@psw.nl / 06 53 15 33 96 of
Vera Corstjens via v.corstjens@psw.nl / 06 22 78 73 15.

Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Onze passie kent geen beperkingen
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VVD Venray

Veilig wandelen aan de singels
Steeds meer wandelaars in Venray maken het rondje over de singels.
Een mooie afstand (5 kilometer) voor een gezonde dagelijkse portie
beweging in de buitenlucht. We zien uiteraard graag dat onze inwoners zich fijn kunnen bewegen en genieten in onze openbare ruimte.
Maar juist die toegenomen populariteit van het wandelen op de singels brengt ook wat tekortkomingen aan het licht. Juist nu het daar
drukker wordt. Voldoen de voetpaden wel?
VVD Venray kreeg hier vragen over
van meerdere inwoners. Wij zijn
uiteraard zelf gaan wandelen en kun
nen het gevoel van onze inwoners
beamen. Het ‘loopt’ niet overal even

PvdA Venray

lekker. Onze eigen waarnemingen:
Het is inderdaad erg druk met wan
delaars. De singels hebben op som
mige plekken helemaal geen stoep,
met name in de noordoosthoek. Alle

wandelaars lopen hier op het fiets
pad. Dit doen ze vanuit twee richtin
gen. Als er dan ook nog fietsverkeer
bijkomt leidt dit tot chaotische en
mogelijk gevaarlijke situaties. Op
andere plekken is de stoep soms
smal of slecht. In onze ogen kan dit
leiden tot gevaarlijke situaties zeker
wanneer voetgangers moeten uitwij
ken voor wandelaars van de andere
kant. Dit uitwijken moet dan gebeu
ren bijvoorbeeld op het fietspad.
We hebben het college om een

reactie gevraagd en zullen dit punt
blijven opvolgen. Maar we zijn ook
benieuwd naar reacties van andere
inwoners van Venray. Over dit onder
werp of over andere onderwerpen.
Momenteel werken we met een
grote en diverse groep inwoners
aan ons programma voor 2022-2026.
Daarin willen we rekening houden
met al jullie wensen en opmerkin
gen, voor een nog mooier Venray.
Wim de Schryver

VVD: een partij van veel woorden maar geen daden

Met stijgende verbazing heb ik het debat over De Spurkt in de gemeenteraad gevolgd. Eerst een gloedvol veroordelend betoog waarin wethouder Loonen werd afgekraakt over zijn werkwijze ten aanzien
van De Spurkt, gevolgd door het niet volgen van een motie van afkeuring over dit beleid ingediend door
PvdA en ProVenray.
Het aantal veroordelingen met
zware woorden van Künen overtreft
mijn verbeelding. Twee keer heb
ik zijn verhaal beluisterd. Binnen
korte tijd volgen ten aanzien van
de verantwoordelijk wethouder
voor plan De Spurkt, Jan Loonen,
termen als “hij heeft er een potje

van gemaakt”, “een blamage”, er
“deugt niets van”, “alles onder de
maat”, ”dikke onvoldoende”, “ern
stige schade voor Venray”, “nul
punten”. Dit waren harde woorden
van de VVD-er. Hardere woorden
dan ik zou gebruiken. Woorden die
eerder wezen richting een motie

van wantrouwen dan een lichtere
motie van afkeuring.
“Je weet altijd waar je aan toe bent
met de VVD“, schrijft De Schryver in
de vorige editie van HALLO Venray.
Dat is dus werkelijk een illusie
(zoals Rutte die onlangs ook had).
Dat is wel duidelijk geworden in het

debat over De Spurkt van weken
geleden: mooie (of lelijke woorden)
maar geen daden. De VVD bereidt
zich waarschijnlijk nu al voor een
coalitie met het CDA na de raads
verkiezingen van maart volgende
jaar.

Piet Kroft

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.

Senioren en veiligheid
Ouderen worden regelmatig

Tips

slachtoffer van verschillende

Criminaliteit kent allerlei vormen.

vormen van criminaliteit. De

Nogmaals: als het om uw eigen veilig-

oplichters verzinnen hierbij steeds

heid gaat, kunt u nooit te veel vragen

weer nieuwe manieren om mensen

stellen. Wees altijd kritisch en kijk goed

op te lichten. Maar hier kunnen

naar uw omgeving. Wat tips:

wij samen iets aan doen. Laten we
het ze niet te makkelijk maken!

Gezinscoaches Venray:
laagdrempelig en voor iedereen

- Maak nooit zomaar geld over:
wordt er gevraagd om geld? Denk eerst

Binnen het gezin kan het soms minder goed gaan. Het kan

Ook hier in onze gemeente zien wij

goed na of dat wel klopt. Twijfelt u? Als

bijvoorbeeld zijn dat uw kind slecht slaapt, teruggetrokken is of juist

dat criminaliteit op bepaalde vlakken

u gebeld wordt, hang op. Als u een mail

heel druk. Misschien wordt uw kind gepest of zit het niet lekker in

steeds meer toeneemt. Inzoomend

of berichtje krijgt, verwijder het. Klik

zijn vel door een ingrijpende gebeurtenis, zoals een echtscheiding.

op digitale fraude bijvoorbeeld is het

niet op de link.

Om u en uw kind te helpen bij vragen of problemen bij opvoeden en
opgroeien zijn er de gezinscoaches.

aantal aangiften/meldingen in het
afgelopen jaar met 84% gestegen (ten

- Geef nooit uw inloggegevens,

opzichte van de periode 2016-2019).

wachtwoord of pincode: oplichters

Gezinscoach

beeld. Een jeugdconsulent van de

doen net of ze een bank, computer-

De gezinscoach is er voor kinderen

gemeente brengt de situatie in kaart

bedrijf of gemeente zijn en vragen om

en jongeren tot 23 jaar. Ook

en zoekt samen met het gezin naar

uw inloggegevens, zoals uw wachtwoord

ouders en opvoeders kunnen er

passende hulp.

of pincode. Geef niemand uw inlog-

terecht voor informatie, advies en

gegevens. Niet aan de telefoon, niet aan

ondersteuning. Gezinscoaches zijn

Contact met een gezinscoach

de deur, niet per mail, SMS of WhatsApp.

aanwezig op plekken waar gezinnen

De hulp van een gezinscoach is

ook vaak komen. Denk aan school,

gratis en je hebt er geen verwijzing

- Zorg dat uw basisbeveiliging op

consultatiebureau, huisarts,

voor nodig. De gezinscoaches zijn

orde is: gebruik verschillende, sterke

wijkteam of sportvereniging. Ook in

bereikbaar via tel: (0478) 51 73 10.

wachtwoorden. Een zin met 4 woorden

deze tijd waarin coronamaatregelen

Ook heeft elke school in Venray

van 4 letters is al erg sterk. Denk aan

gelden, kijken we met de cliënt en

een vaste gezinscoach die u kunt

automatische updates op uw computer,

zijn/haar ouders op welke manier

benaderen. Voor meer informatie

tablet en telefoon.

we op afstand kunnen helpen.

kunt u ook kijken op

Als er meer specialistische zorg

www.opvoeden.nl en

nodig is, dan komt de gemeente in

www.venray.nl/jeugdhulp.

Kijk voor meer informatie op
www.maakhetzenietmakkelijk.nl.

Venray, focus op mensen

14

jongeren \ 1504

15-vragen aan

Laura Kivits Venray
komst een eigen website te gaan
maken. Ik shop het liefst in een
kleine gezellige stad. Ik kan bijvoor
beeld echt uren in Eindhoven shop
pen. Ik dans nu sinds een jaar weer
bij Dizzy Dance.

Wat doe jij het liefst op een
rustige zondagmiddag?
Heerlijk met een joggingspak en
dekentje op de bank Netflix kijken.
Ik kan dan goed een serie in één
keer uitkijken.

Column

Wat zou je nog graag willen leren
in je leven?

Bijna twee jaar heb ik wekelijks
geschreven voor de HALLO.
Door corona werd dit om de
week, maar schrijven dat deed
ik wel. Ik genoot ervan, maar
aan alles komt een einde.
Ook de HALLO.

Ik zou graag meerdere talen willen
leren. En het allerleukste lijkt mij om
gebarentaal te kunnen leren.

Welk vak op school vind jij het
interessantst?
Ik vind de taalvakken op school
het interessantste. Vooral Engels.
Wij hebben in 2012 een uitwisse
lingsstudent in huis gehad, en die
sprak Engels. Hierdoor heb ik Engels
geleerd. Ik vond het leuk om het te
leren zodat ik met haar kon kletsen.

Als je een superkracht mocht
kiezen, welke werd het dan?
Ik zou wel terug in de tijd willen
reizen. Om te ervaren hoe het leven
vroeger was. Ook zonder social
media.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Laura Kivits
17 Jaar
Gilde Opleidingen
Venray

Hoe ziet jouw toekomst eruit?
Ik hoop dat mijn sieradenbedrijfje
(jewellerybylaux) in de toekomst
groot gaat worden en ik hier mis
schien zelfs wel mijn baan van kan
gaan maken. Ook wil ik later heel
graag oma worden en hoop uitein
delijk ook in het Prinses Máxima
Centrum in Utrecht werken als
medisch pedagogisch medewerker.
Maar daar zal ik eerst mijn opleidin
gen voor af moeten ronden.

Waar ben jij stiekem bang voor?
Ik ben voor meerdere dingen bang.
Maar denk dat ik dan toch het meest
bang ben voor spinnen. Ik ben ook
bang voor wespen en allerlei kleine
insecten die je kunnen steken.

Wat is jouw droombaan?

Welke muziek luister jij vaak?

Ik wil later graag in het ziekenhuis
werken als medisch pedagogisch
medewerker. Of een eigen winkel te
beginnen voor mijn sieraden. En het
mooiste zou zijn, als ik het beide zou
kunnen combineren.

Dit is heel afwisselend. Ik hou van
Billie Eilish en Lil’Kleine tot Elvis
Presley. Vaak luister ik muziek met
oortjes. Maar als ik met vriendinnen
ben, vind ik het altijd leuk om de
muziek keihard te zetten en hele
maal los te gaan.

Wat is jouw favoriete vakantiebeHou jij meer van het strand of
stemming?
Ik heb meerdere favoriete vakantie
meer van het zwembad?
bestemmingen. Maar ik hou toch het En waarom?
meeste van lekker warm weer. Mijn
droom is om ooit nog een keer naar
Amerika toe te gaan. Het liefste naar
New York. Hier zou ik eigenlijk in
2020 naar toe gaan maar toen kwam
corona helaas.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg van?
Aardbeien! Ik hou megaveel van fruit
en vooral van de Hollandse aard
beien.

dagverse asperges!
Ze zijn er weer heerlijke

0ok geschild en verpakt.

Wiel en Angelique Friesen

Matthiasstraat 11 Castenray Tel: 0478 57 13 64 Mobiel: 06 53 65 14 56
Wij verkopen ook verse aspergesoep en aspergekroketten
Ma t/m vrij 09.00 – 18.00 uur / Zaterdag 09.00 – 17.00 uur

www.aspergeboerderij-friesen.nl

Om te zwemmen vind ik zwem
men in een zwembad het leukste.
Maar lekker een dagje aan het strand
liggen vind ik ook niet verkeerd.

Wat is jouw hobby?
Mijn grootste hobby’s zijn dan
sen, shoppen en sieraden maken.
Ik maak alle soorten sieraden.
Kettinkjes, oorbellen, armbanden
et cetera. Ik verkoop deze nu via
Instagram maar ik hoop in de toe

Hoi

Wat neem je graag mee uit je
jeugd?
Het sieraden maken. Dit doe ik al
vanaf mijn 11e en het blijft nog
steeds mijn grootste hobby.

Welke film heb je voor het laatst
gezien?
Just say yes, op Netflix. Het is een
erg leuke film, ik heb hem samen
met mijn moeder gekeken. Het is
echt een aanrader om samen met je
vriendin of moeder te gaan bekijken.

Stel je mag er een dagje uit, waar
zou je het liefst naartoe willen
gaan?
Nu met corona mis je natuurlijk heel
veel. Dus ik verheug me erop om
weer een dagje te gaan shoppen en
heerlijk op het terras in het zonnetje
te zitten en dan een drankje doen.
Tekst: Maud Rötjes

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

Allerlaatste

Dit zal mijn laatste column zijn
voor HALLO Venray. Ik vond het
leuk, maar het is tijd voor iets
nieuws. Ik heb over heel veel
geschreven. Van momenten uit
mijn leven zoals Sinterklaas,
kerst en slagen voor de havo.
Tot onderwerpen die mij raakten,
ik heb geschreven over taboes in
Nederland en over nieuws dat toen
ter sprake was. Ik kan het me zo
gek niet bedenken of ik heb er wel
over geschreven. Pesten, familie,
lgbtq+, vrouwenrechten,
discriminatie en nog heel veel
meer. De beslissing om te stoppen,
is er al wat langer. Ik had niet meer
hetzelfde plezier aan het schrijven
als toen ik begon. Dus de keuze
was voor mij niet zo moeilijk.
Bijna twee jaar heb ik fantastische
stukken geschreven en heb ik
mijn leven met jullie gedeeld.
Nu komen er waarschijnlijk een
paar leuke en spannende projecten
aan voor mij, waar ik niet op kan
wachten. Dus stilstaan doe ik niet,
je zal mij alleen niet meer zien bij
de HALLO. Ik kreeg vaak reacties
van mensen over mijn columns.
Tijdens het werk of via mijn
ouders, veel mensen lazen mijn
columns met plezier. Ik heb enorm
genoten van het schrijven, van de
reacties en het bedenken van een
nieuw onderwerp. Met dank aan
de HALLO Venray en het schrijven
voor de schoolkrant, doe ik nu de
opleiding Journalistiek. Schrijven
over bepaalde onderwerpen zal
altijd belangrijk zijn voor mij,
want ik doe het graag. Schrijven
voor grote bladen zal altijd mijn
grote droom zijn. Dus wie weet,
misschien zie je mij nog wel
verschijnen. Voor nu ga ik me
richten op andere projecten en
zal ik druk bezig zijn met school.
En mijn allerleukste column?
Die zal ik je niet een, twee, drie
kunnen geven. Daar heb ik er te
veel voor. Ze zijn namelijk allemaal
fantastisch. Alleen deze column
zal voor HALLO Venray mijn allerallerlaatste zijn.

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

Karin Kalkwarf- Van der Molen Venray
Vlak voordat het coronavirus opdook, kochten Karin en haar man een huis in Venray. Een droom ging daarmee in vervulling. Maar alle
plannen die ze in Venray hadden, moesten vanwege de coronamaatregelen verdwijnen in de ijskast. Deze week wordt Karin KalkwarfVan der Molen (41) geplukt.

ondanks dat ze nog geen nieuwe
contacten kan leggen. “Ik leer op dit
moment geen nieuwe mensen ken
nen, maar ik vind het door het coro
navirus eng om met mensen af te
spreken. Ik val zelf onder de risico
groep, omdat ik last heb van reuma.
En daarom heb ik mijn broer al een
jaar niet gezien.” Wel deed ze onlangs
op een Venrayse Facebookpagina
een oproepje voor tips en trucs om
het dorp te leren kennen. “Ik kreeg
verschillende privéberichtjes binnen
van mensen die samen door Venray
wilden wandelen. Als ik ben inge
ënt, wil ik zeker gebruikmaken van
die voorstellen. Daarnaast hoop ik me
bij een vereniging aan te sluiten en
een kookclubje te vinden in Venray.
Ook zou ik nog graag onze buurt beter
willen leren kennen. Voor Kerstmis
heb ik een kerstkaart gemaakt waarin
we ons als gezin voorstelden en daar
heb ik veel leuke reacties op gehad.
Ik hoop snel bij de buren op de koffie
te kunnen.”

Dankbaarheid

Karin is geboren en getogen in
Het Gooi, in Naarden om precies
te zijn. Volgens haar is het leven
daar totaal anders dan in het
zuiden. In het zuiden liggen
de verwachtingen veel lager,
legt ze uit. “In Het Gooi leef je
gehaaster, er is meer druk. In het
zuiden is het leven veel rustiger.
Daarom heb ik altijd gezegd dat
ik in het zuiden wilde wonen.
Mijn man deelde die mening.”
Waar die fascinatie voor het zuiden
vandaan komt? “We kennen Arcen
en omgeving. Daar zijn we vaak
geweest en vinden het fijn daar.
Ook hebben we altijd iets met

Duitsland gehad. Daar kom ik graag.
Daarnaast hou ik van de Maas en
ga ik graag wandelen en fietsen.
Daarom zijn we op zoek gegaan naar
een woonplaats die zowel dichtbij
Arcen en Duitsland ligt als de Maas
en uiteindelijk kwamen we in Venray
terecht”, vertelt Karin lachend.

Verhuizen
Toen op korte tijd zowel haar moeder
als haar schoonouders plots achter
elkaar overleden, was het moment
daar om Naarden te verlaten, vond
Karin. “Mijn moeder woonde bij ons
in de buurt en ik kon het niet aan
zien dat er nieuwe mensen in haar

huis kwamen wonen. Ondanks dat
we in een moeilijke periode terecht
kwamen, was de stap om te verhui
zen juist makkelijker. Ik ben liever
een oud mens die de foute keuzes
heeft gemaakt dan iemand die ach
teraf spijt heeft omdat ik iets niet heb
gedaan.”
Terwijl het land langzaam op slot ging
vanwege het coronavirus, vertrok
ken Karin en haar man naar de brand
haard in Limburg. “Dat was heel gek.
De autowegen waren leeg wanneer
we een huis in het zuiden gingen
bezichtigen. Maar nog altijd heb ik
geen spijt van het besluit, ik voel me
happy in ons huis.”

Dat gold in het begin niet voor haar
15-jarige zoon, die in eerste instan
tie niet blij was met de verhuizing.
“Hij wilde niet verhuizen tot hij op
een dag naar me toe kwam en uit
het niets zei dat hij er wel een uitda
ging in zag. Na de zomervakantie in
2020 ging hij voor het eerst naar het
Raayland. Hij was heel zenuwachtig.
Maar omdat twee leerlingen hem van
te voren Venray hebben laten zien, is
hij in een vriendengroep terechtgeko
men. Daardoor voelde hij zich op zijn
plek.”

Vanwege haar lichamelijke klachten
is het voor Karin lastig om te werken.
Voorheen werkte ze op een kinder
dagverblijf, maar dat werk heeft ze
neer moeten leggen vanwege haar
klachten. “Daarna heb ik me laten
omscholen tot doktersassistente maar
ook dat was te zwaar. Twaalf jaar
geleden werd de diagnose reuma
gesteld, maar ik hou niet van stilzit
ten en wil graag vrijwilligerswerk
gaan doen. Toen mijn moeder in een
hospice lag, heb ik gezien hoe dank
baar het is om daar te werken. Ik ben
een mensen-mens en mijn hobby is
koken, daarom zie ik het wel zitten
om in een hospice te gaan koken.
Ik heb dus nog veel plannen als
corona minder invloed heeft.”

Ik ben een
mensen-mens

Privéberichtjes
Dat gevoel heeft Karin zelf nog niet,

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Puzzel

vernieuwde webshop!

www.lozeman.nl

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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Bij aankoop van een grasmaaier ontvangt u op vertoon van deze advertentie
een can ASPEN (5 L) er GRATIS bij. Actie geldig tot 1 juni 2021.
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Zowel particulieren als groenprofessionals kunnen bij ons terecht voor een ruim
aanbod maaimachines voor elke maaiklus. Onze vakmensen denken graag mee.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Uw nieuwe grasmaaier vindt u bij Lozeman

3

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Jij maakt ‘m super
compleet met
apparatuur

6.799,-

Rodez

340 x 186 cm

Compleet met oven,
inductiekookpaat met geïntegreerde
afzuiging, koel-vriescombinatie,
vaatwasser, werkbad, spoelbak en
5 jaarapparatuurgarantie.
Compleet uitgerust met apparatuur
van ETNA met een inductiekookplaat
met geïntegreerde afzuiging
van BORA

Vaatwasser

• Volledig geïntegreerd
• Geluidsniveau: 44 dBA
• TotalDry: deur opent automatisch
voor extra droogresultaat
• 60 cm breed
• 13 couverts
• Energielabel D • LED display
• LED verlichting in kuip
• 5 jaar garantie

525,-

Inductiekookplaat
• 4 zones
• 2 faseaansluiting
• Mat zwart oppervlakte
• Tiptoets bediening
• Boostfunctie per kookzone
• 80 cm breed
• kinderslot
• 5 jaar garantie

699,-

www.superkeukens.nl
êêêê

Klanten beoordelen Superkeukens met een

8,2

Superkeukens beweegt
met je mee.

Ook in deze tijd staan we voor je
klaar! Onze showrooms zijn op
afspraak weer geopend voor een
deskundig keukenadvies.
Liever een advies op afstand?
Ook voor een video- of een
telefonische afspraak kun je bij
ons terecht. Maak dus snel een
afspraak!

HORST

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

ROERMOND

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

Elke zondag geopend

