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Eid Mubarak
Moslims vierden zondag 25 mei het einde van de Ramadan met het Suikerfeest. Zo ook het gezin van de Venrayse Asmaa Darkaoui. Vanwege de coronamaatregelen was een
gezamenlijk gebed in de moskee niet mogelijk. “Het was heel mooi om het speciale gebed dit keer thuis en samen als gezin te verrichten. Ook de familiebezoekjes die centraal staan,
waren dit keer anders. Familieleden kwamen afwisselend op bezoek. Videobellen is ook een geweldige manier om elkaar even te zien en elkaar een Eid Mubarak te wensen. Met wat
creativiteit hebben we er toch een hele mooie dag van kunnen maken.”

Doelen afvalbeleid steeds verder uit zicht
De hoeveelheid restafval is in gemeente Venray opnieuw toegenomen. Vorig jaar werd 132 kilo restafval
per inwoner ingezameld. Dit is ruim 10 procent meer dan in 2018 (119 kilo per inwoner). De gemeente raakt
steeds verder verwijderd van de ambitieuze doelen uit de kadernota afvalbeleid 2013-2025.
Het doel uit de kadernota is om in
2019 60 kilo restafval per inwoner in
te zamelen, in 2020 50 kilo in 2020
en in 2025 nog maar 10 kilo. Nu
blijkt het doel van 2019 met 50 procent overschreden. Wethouder Cor
Vervoort (Venray Lokaal) toont zich
bezorgd over de groeiende afvalberg.
“Dit toont aan dat er dringend actie
nodig is. Het afvalbeleid heeft hoge
prioriteit maar door de coronacrisis is
het wat stilgevallen. Het onderwerp
is urgent genoeg om de vaart erin te
houden.”
Twee jaar geleden kondigde het
College van B&W al een ommezwaai
aan, omdat het inzamelsysteem niet

meer voldeed en op de schop moest.
Wethouder Carla Brugman (Venray
Lokaal) organiseerde op 6 december
2018 een informatiebijeenkomst voor
raads- en commissieleden waarin de
toenmalige wethouder Birgit op de
Laak van Horst aan de Maas het succesverhaal van haar gemeente vertelde. Na deze bijeenkomst bleef het
lange tijd stil vanwege het vertrek
van Brugman. Cor Vervoort nam in
september 2019 het stokje van haar
over.
Op 26 maart was een bijeenkomst
gepland over verbetervoorstellen
voor het afvalbeleid. Deze raadsavond ging vanwege de coronacrisis

niet door. Daardoor is het niet haalbaar om het nieuwe afvalbeleid nog
voor de zomervakantie vast te stellen. “Afvalbeleid is niet een beleid dat
je alleen met slimme mensen op het
gemeentehuis bedenkt. Zo werkt het
niet. We willen andere partijen in het
proces meenemen”, zegt Cor Vervoort.
“Er was een interactieve bijeenkomst voorbereid. Helaas kon die niet
doorgaan. We proberen die avond zo
snel mogelijk in te plannen, maar ik
weet niet wanneer het kan. Eén ding
is zeker, het afvalbeleid komt nog
dit jaar in de gemeenteraad.” In het
jaarverslag van 2019 concludeert het
college dat de hoeveelheid restafval

vanaf 2016 (toen nog 110 kilo per
inwoner) alleen maar is toegenomen.
‘Ook in 2019 is helaas geen verbetering opgetreden. Hoofdzakelijk omdat
er nog geen wijzigingen zijn doorgevoerd in de manier waarop in Venray
het huishoudelijk afval wordt ingezameld’, meldt het jaarverslag.
De slechte kwaliteit van het plasticafval blijkt in 2019 deels de oorzaak van het toegenomen restafval.
Tussen het ingezamelde plasticafval
in de ondergrondse containers werd
bij de voorsortering veel vervuiling door ander afval aangetroffen.
Daardoor zijn grote partijen afgekeurd omdat het plastic niet meer te
recyclen was. De enige oplossing was
het vervuilde plasticafval als restafval te verbranden, wat de gemeente
extra geld kostte. Het college ver-

moedt dat verkeerd gebruik van de
afvalcontainers in de hand wordt
gewerkt door de anonieme wijze van
inzameling.
De uitgangspunten voor het nieuwe
afvalbeleid zijn meer service voor de
inwoners, betere afvalscheiding en
minder restafval. Ook de moties die
de gemeenteraad heeft aangenomen
over de terugkeer van groenkorven
en de beloning van afvalscheiding
worden meegenomen. “Misschien
waren de doelen over de hoeveelheid restafval wel te ambitieus”,
reageert Cor Vervoort. “We gaan het
afvalbeleid goed organiseren om
het maximale resultaat te behalen.
Maar wel met realistische doelen.”

Tekst: Henk Willemssen
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Impact coronacrisis hangt als een donkere wolk boven gemeente
Het College van B&W presenteerde op 20 mei de kadernota (voorheen voorjaarsnota) met de plannen voor
de komende jaren en de meerjarenbegroting. Het jaar 2021 is nog sluitend, maar de jaren erna laten
tekorten van enkele tonnen zien. Deze tekorten kunnen hoger uitvallen, want er is nog geen rekening
gehouden met de financiële gevolgen van de coronacrisis.
In de aanbiedingsbrief aan de
gemeenteraad meldt het college dat
de impact van de coronacrisis niet
goed in beeld te brengen is. De financiële onzekerheden zijn zo groot dat
een prognose weinig waarde heeft.
‘We weten dat Nederland een terugslag krijgt in de economie, maar we
weten nog niet wat dit voor onze
financiële huishouding betekent.’
Het college voorziet extra uitgaven
in het sociaal domein door stijgende
bijstanduitkeringen, meer gebruik
van minimaregelingen en een toename van schuldhulpverlening.
In de begroting van 2021, die half
september verschijnt, zullen de
gevolgen van de coronacrisis wel in

de cijfers zijn verwerkt. Het college
zegt toe dat de meerjarenbegroting dan sluitend zal zijn. Het tekort
voor 2022 bedraagt 427.000 euro,
in 2023 loopt het verlies op naar
778.000 euro en 2024 laat een negatief resultaat zien van 226.000 euro.
Het college waarschuwt alvast dat de
ambities mogelijk bijgesteld worden door de beperktere financiële
mogelijkheden. Een extra stijging
van de onroerendezaakbelasting
(ozb) om meer inkomsten te genereren, lijkt niet aan de orde. CDA, D66
en Venray Lokaal hebben in 2018 in
het coalitieakkoord afgesproken dat
de ozb jaarlijks alleen stijgt met de
inflatie-index.

In de kadernota is ruimte voor
12 miljoen euro aan investeringen
in de komende vier jaar. Daarbij zijn
voldoende reservebuffers om
tegenvallers op te vangen.
“We kunnen blijven investeren,
De verwachting is dat bij een kwart
van alle werkzaamheden de planning want we zijn financieel gezond.
We hebben de afgelopen jaren
niet meer haalbaar is door de corongeen gekke dingen gedaan en daar
acrisis. Vooral projecten met een
plukken we nu de vruchten van”,
interactief proces lopen een of twee
zegt wethouder van financiën Martijn
kwartalen vertraging op omdat bijvan der Putten (D66).
eenkomsten niet door kunnen gaan.
Ambities zijn de nieuwe huisHet college wil tijdens de coronavesting van het speciaal ondercrisis een actieve houding aannewijs, de zoektocht naar een plek
men. ‘Als overheid is het van belang
voor nieuwbouw van een grotere
het voortouw te nemen en mede
brandweerkazerne en het compacde economie draaiende te houden.
Uiteraard wel binnen de mogelijkhe- ter maken van het winkelcentrum
in Venray met minder leegstand.
den die we als gemeente hebben’,
Op het gebied van wegen en infrazegt het college. ‘Dit betekent maxistructuur staan enkele grote projecmaal inzetten op wat wel door kan
gaan, niet stilvallen en waar mogelijk ten op stapel, zoals de verbetering
van de Deurneseweg (N270) en
zaken naar voren halen.’

Stationsweg, aanpak stationsomgeving en de aanleg van de
Oostverbinding. Nadat het megaproject Ooijen-Wanssum eind dit
jaar is afgerond, moeten de lokale
wegen in Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum worden aangepast aan de
nieuwe situatie na de openstelling
van de rondweg komend najaar.
Venray gaat samen met de andere
Noord-Limburgse gemeenten investeren in projecten uit de regiodeal
(gezondste regio) en investeringsagenda. Hoewel de meeste kosten
voor rekening komen van provincie
en Rijk, zal Venray 4,8 miljoen euro
bijdragen in de komende vier jaar.
Dit bedrag is afhankelijk van aan
welke projecten Venray gaat deelnemen.

Tekst: Henk Willemssen

Limburgse gemeentes tonen interesse in Venrayse horeca-app
Een app voor alle horecaondernemers in Venray. Dat idee van de Venrayse horecaondernemer Gijs
Schapendonk wordt momenteel getest en mogelijk ook uitgebreid naar andere gemeentes in de provincie
Limburg. Hij wacht nog op een financiële bijdrage van de provincie om dit mogelijk te maken.
Gijs Schapendonk, ook voorzitter bij
Koninklijke Horeca afdeling Venray,
bedacht samen met twee ondernemers van het Henseniusplein
de openbare ruimte op het plein
te gebruiken als terras. De grote
oppervlakte maakt het volgens hen
mogelijk om de anderhalvemeterre-

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

gel na te leven. Daar hoorde volgens
Schapendonk ook een horeca-app
bij. Door een QR-code op de tafel te
scannen, kunnen gasten de menukaarten van verschillende ondernemers bekijken en zelf beslissen bij
welke zaak ze bestellen. Inmiddels
zijn er nog drie ondernemers, waar-

onder een ijssalon en een reisbureau, bij het plan aangehaakt
en gaan ze per 1 juni van start.
Het enige wat nog moet gebeuren,
is de horeca-app testen. “We gaan
het betalingssysteem deze week
testen. Als alles werkt, hoop ik van
de provincie groen licht te krijgen

op een financiële bijdrage, we hebben het namelijk als ondernemers
al zwaar in deze tijd. Omdat de
gemeenten Nederweert, Horst aan
de Maas en Venlo interesse hebben
getoond, kan met een provinciale
bijdrage de horeca-app breed worden opgepakt.”
In verband met de markt op maandag is het Henseniusplein niet volledig beschikbaar voor een groot
terras. Op deze dag ziet het ter-

ras er op de oude manier uit.
Wel heeft Schapendonck een mogelijke samenwerking voor ogen.
“Bezoekers van de markt kunnen bijvoorbeeld de kibbeling van
de visboer opeten op ons terras. Maar daarover zijn we nog in
gesprek.” Ook hoe het terras met
slecht weer eruit komt te zien, is
nog niet duidelijk. “Kleine overkappingen zouden dan een oplossing
kunnen bieden.”

Elektriciteitsstation in Venray raakt vol
Het elektriciteitsstation aan de Maasheseweg in Venray heeft een tekort aan capaciteit. Daardoor heeft Enexis besloten om voorlopig geen zonneparken van meer dan 2 hectare aan te sluiten.
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
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komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
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elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

De oorzaak is dat er te weinig capaciteit is om de opgewekte energie
terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De maatregel geldt ook voor de
hoogspanningsstations in Gennep,
Horst en Venlo (Californië). Er is nog
wel aansluiting mogelijk van zonneparken kleiner dan 2 hectare.

In een brief aan de gemeenteraad
meldt het College van B&W dat
ontwikkelaars van zonneparken en
windmolens claims kunnen leggen
op de netwerkcapaciteit. Dit terwijl
ze nog geen enkel uitzicht hebben
op realisatie van hun project,
omdat ze eerst een vergunning

moeten krijgen van de gemeente.
Daardoor lijkt het in theorie dat het
elektriciteitstation vol zit. Het college
vindt dit ongewenst omdat kansrijke
initiatieven nu moeten wachten op
energieprojecten die wellicht nooit
van de grond komen.
De gemeente gaat daarom in gesprek

met Enexis om dit probleem op
te lossen. Het college heeft ook
besloten om voorlopig geen tender
(aanbesteding) voor zonneparken
uit te schrijven. Deze tender zou
binnenkort worden opengesteld.
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Ex-coronapatiënten ondervinden fysieke en emotionele problemen

Zorgstraat helpt bij revalideren van corona
Om ex-coronapatiënten te helpen bij hun revalidatie is er in Venray een zorgstraat opgericht. Omdat het
coronavirus aan het hele lichaam schade kan aanbrengen, zijn meerdere specialisten bij elkaar gekomen om
zorg te bieden aan deze patiënten. Volgens Roy Stelder, fysiotherapeut bij Knooppunt-Centrum Venray heeft
het coronavirus zowel fysiek als emotioneel een behoorlijke impact en kunnen deze klachten via een zorgstraat aangepakt worden.

Het idee van een zorgstraat voor excoronapatiënten ontstond bij Centrum
Health & Sports met vestigingen in
Panningen, Kessel, Tegelen en Buchten.
Daar zijn de Knooppunt-centrums in
Venray, Baarlo en Venlo bij aangehaakt.
Twee weken geleden is het centrum in
Venray gestart met het begeleiden van
ex-coronapatiënten. De medewerkers
volgden verschillende cursussen om
meer te weten te komen over het herstel van een coronapatiënt. Daarbij werd
ook contact gezocht met het longcentrum in Horn.
Tijdens de eerste intake wordt een persoon gescreend om erachter te komen
welke specialisten bij de revalidatie
nodig zijn. “De zorgstraat is bedoeld
om alle domeinen van een ziektebeeld
te behandelen, dus zowel op fysiek als
emotioneel gebied. Denk daarbij niet
alleen aan een fysiotherapeut of een
psycholoog, maar ook aan een logopedist, diëtist of slaaptherapeut”, legt Roy
Stelder, fysiotherapeut bij Knooppuntcentrum Venray uit. Hoe de revalidatie
van een ex-coronapatiënt eruit ziet, verschilt per persoon legt Stelder uit. “Hoe
lang geleden heeft deze persoon corona
gehad? Zijn er nog klachten? Hoe is de
conditie van de patiënt? De antwoorden op deze vragen zijn bij elke persoon
anders. Dan zit er nog verschil in patiënten die vanuit de thuissituatie naar onze
praktijk komen en die vanuit het ziekenhuis worden doorverwezen.”
Inmiddels heeft Knooppunt-centrum in
Venray vijf patiënten in behandeling.
Over het algemeen hebben ex-coronapa-

tiënten volgens Stelder een lang ziektebeeld. “Ik begeleid een meneer die zes
weken na zijn besmetting nog moeite
heeft om zijn werk te hervatten. In zijn
ziekteperiode heeft hij twee weken op
bed gelegen en daardoor is zijn conditie
enorm achteruit gegaan. Hij is nog altijd
moe en heeft moeite met ademhalen.
Ondanks dat mensen zich beter voelen,
speelt vermoeidheid een grote rol.”
Bij de afdeling in Venray zijn geen excoronapatiënten in behandeling die op
een ic hebben gelegen. Volgens Stelder
moet de nieuwe aanwas van patiënten voor de zorgstraat nog op gang
komen. “De ic’s raken steeds leger, het
revalideren komt langzaam op gang.”
Stelder stelt dat deze patiënten een
intensiever revalidatieproces nodig hebben. “Bij deze mensen spelen andere
klachten. Zij lopen vanwege de ziekenhuisopname vaak ook een angst of
depressiestoornis op. Daarnaast kunnen zenuwen beschadigd zijn geraakt,
doorligplekken of slikproblemen zijn
ontstaan, en kan inactiviteit van spieren een rol spelen. Bij één dag op de ic
gaat 3 tot 5 procent spiermassa verloren. Een zorgstraat helpt bij een snellere
revalidatie.”
Voor de revalidatie is geen doktersverklaring nodig, wel wordt de huisarts
betrokken bij het proces. De behandelingen vallen onder de basisverzekering
indien de patiënt vanuit een ziekenhuisopname wordt doorverwezen.
Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Knooppunt-Centrum Venray

Leerlingen Raayland in finale Vakkanjers
Leerlingen van het Raayland College uit Venray staan in de finale van Vakkanjers. De tweedejaars techniekleerlingen doen samen met ruim honderd scholen mee aan de Vakkanjer Challenge 2020 en bedachten innovatieve ideeën en oplossingen.
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compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar
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Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
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De leerlingen Amber, Nele en Isa van
het Raayland in Venray bedachten de
‘recycle-prullenbak’. “We kwamen op
het idee toen ik met mijn vader aan
het wandelen was. Hij bedacht iets
dat motiveert om rommel in de prullenbak te gooien. We hebben dat idee
wel veranderd, maar hij heeft ons erg

geïnspireerd”, aldus Amber.
Vakkanjers toert momenteel twee
weken door het hele land om alle
140 finalisten hun finaleticket te
overhandigen en hun presentatie op
te halen. Dit gebeurt met een interview over hun oplossingen, ideeën en
gemaakte prototypes. Normaal zou-

den de leerlingen tijdens een groot
event hun presentatie moeten geven
voor jury en publiek, maar vanwege
alle maatregelen rondom het coronavirus is dat niet mogelijk en volgt er
een live online-uitzending op 10 en
11 juni.
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Tuincafé en Buitenterras
Piazza open vanaf 1 juni!

WWW.LEURS.NL
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BiblioNu wil geen lening
aangaan voor transitiebijdrage
Het College van B&W van Venray heeft eerder aangegeven een
eenmalige subsidie van 30.000 euro te verlenen en een lening te
verstrekken van 30.000 om de transitiekosten van BiblioNu te
financieren. In een brief aan het college van Horst aan de Maas uit
BiblioNu directeur-bestuurder Fons Steggink ongenoegen over dit
voorstel.

Nieuwe units op basisschool de
Kruudwis
Al een aantal jaren kampt de basisschool de Kruudwis in Venray met een gebrek aan ruimte voor het aantal
leerlingen dat de school bezoekt. Hierdoor is bijvoorbeeld de speelzaal van de kleuters als leslokaal gebruikt.
Daarom is er voor een tijdelijke oplossing gekozen in de vorm van noodlokalen die op de bestaande units zijn
geplaatst. De nieuwe units op zijn maandag 26 mei in gebruik genomen. Tot de ver- of nieuwbouw, die over
zo’n vijf jaar gepland staat, beschikt de school nu over voldoende lesruimtes. Vanwege de coronarichtlijnen is
de opening klein gehouden. De kinderen van groep 7 en 8 mochten zelf hun nieuwe klaslokaal openen.

Terras weer open?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of de aangescherpte hygiënemaatregelen. Dat vraagt
om effectief communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar

BiblioNu ziet niets in de splitsing van
de transitiebijdrage in een deel subsidie en deel lening. Indien BiblioNu
gaat samenwerken met verschillende partijen in het toekomstige onderkomen van de bieb in
’t Gasthoês in Horst, zet het college
van Horst aan de Maas de voorgestelde lening om in een subsidie.
Gemeente Venray heeft 60.000 euro
beschikbaar gesteld en heeft laten
weten te wachten met het toekennen van het geld tot de besluitvorming van Horst aan de Maas.
In de brief geeft directeur-bestuurder Fons Steggink aan dat BiblioNu
nog niet kan inschatten waar die
samenwerkingsvoordelen uit kunnen bestaan. BiblioNu wil dan
ook niet het risico lopen dat ze de
lening niet kan terugbetalen. In de
brief aan het college schrijft de
bieb dat ‘De taakstelling en eventuele halvering van de transitiebijdrage kan leiden tot een verdere
uitholling van het bibliotheekwerk’.
Dit staat volgens Steggink haaks op
de nieuwe gemeentelijke visie voor
het bibliotheekwerk. Hij stelt ook

voor dat de transitiebijdrage niet
gesplitst wordt in een lening en
een eenmalige subsidie, maar dat
dit één subsidie wordt met als prestatieafspraak dat de bibliotheek
een transitie en cultuurverandering
doorvoert.
Tijdens de voorbereidende raadsvergadering van gemeente Horst
aan de Maas op dinsdag 19 mei
gaf wethouder Han Geurts aan dat
de gemeente niet genoeg middelen heeft om de 60.000 euro
in zijn totaal als subsidie te verlenen. Daarom is ervoor gekozen het
bedrag te knippen in een subsidie en
lening. “Wil de bibliotheek dit niet,
dan krijgen ze alleen de 30.000 euro
subsidie”, aldus de wethouder.
De Venrayse wethouder Anne
Thielen laat weten dat direct na
de raadsvergadering in Horst op
2 juni een bestuurlijk overleg
gepland staat met de gemeentes
en BiblioNu om de concrete uitwerking van de besluiten te bespreken.
Daarna maakt het Venrayse college een besluit over de subsidie
en lening.

Wethouder geeft startsein
ontwikkeling Annahaeghe
Wethouder Martijn van der Putten heeft op dinsdag 26 mei het
officiële startsein gegeven voor het woningbouwproject Anna
haeghe op het Annapark in Venray. Hij deed dat in aanwezigheid
van het voltallige college.
Annahaeghe biedt straks ruimte
aan bijna tachtig woningen. “Dat is
een historisch moment, want door
de realisatie van Annahaeghe kan
er straks voor het eerst sinds lange
tijd weer worden gewoond op het
Annapark”, aldus Van der Putten.
“Binnen Annahaeghe worden 64
gasloze woningen voor gezinnen,
doorstromers en senioren gerealiseerd. Ook geven wij vijftien parkkavels uit waarop mensen zelf hun huis
kunnen bouwen”, aldus Vincent Hofs,
directeur Vastgoedontwikkeling
bij de Renschdael Groep. Bij het
Annahaeghe gaat veel aandacht
uit naar het groen en de waterhuishouding. “Met extra bomen,
bosschages, grassen, groene trottoirs en hemelwaterinfiltratie wordt

Annahaeghe duurzaam en klimaatadaptief”, vertelt Hofs. Renschdael
Groep brengt op vrijdag 12 juni de
eerste fase van Annahaeghe in de
verkoop.
Deze nieuwe duurzame woningen
zijn onderdeel van de totale herontwikkeling van het Annapark,
dat ruimte gaat bieden aan wonen,
werken, leren, zorg, kunst, cultuur en recreëren. In september
2019 heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan unaniem vastgesteld, waarna het in maart van
dit jaar onherroepelijk is geworden.
“Het behoud van de historie en
beeldbepalende elementen is voor
de gemeente een belangrijk uitgangspunt geweest,” zegt wethouder Martijn van der Putten.

info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

Rechtgezet
In de HALLO Venray van donderdag 21 mei is een artikel geplaatst
over het plan voor een alternatieve kermis in Leunen. In dit artikel
zijn enkele onzorgvuldigheden geslopen.

#kempencreëert

Het genoemde bedrag dat de
dorpsraad Leunen beschikbaar
stelt, is niet bedoeld voor het
betalen van de gastartiesten.
Alle artiesten die meedoen, doen

dit vrijwillig. Het geld is bedoeld
voor het opzetten van de online
uitzending. De gemeente is inmiddels benaderd, maar heeft nog niet
direct goedkeuring gegeven.
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Verbod op watergebruik uit beken en sloten
Waterschap Limburg heeft per vrijdag 22 mei een verbod ingesteld op het gebruik van water uit beken en
sloten. Het verbod geldt tot het moment dat de waterafvoer van de beken weer op niveau is. Dit is uiterlijk
tot 1 oktober.

Met het instellen van het verbod wil
het waterschap verdere daling van het
waterpeil voorkomen, acute schade in
beken tegengaan en zorgen voor voldoende watervoorraad in de aanloop

naar de zomer. Het verbod op onttrekken van water geldt voor particulieren en het bedrijfsleven. Zo is ook het
sproeien van tuinen vanuit beken en
sloten verboden. Hetzelfde geldt voor

het beregenen van sportvelden vanuit
oppervlaktewater.
Har Frenken, bestuurder bij
Waterschap Limburg: “Door de klimaatverandering hebben we steeds

Schaapskooi en plaggenhut
in Ysselsteyn
In Ysselsteyn worden in april volgend jaar een schaapskooi en een plaggenhut nagebouwd. Het is een initiatief
van het comité 100 Jaar Ysselsteyn. Het jaar 2021 staat in het teken van het eeuwfeest van het Peeldorp.

vaker te maken met extreem weer.
2018 en 2019 waren droge jaren.
De afgelopen winterperiode is
gelukkig veel neerslag gevallen.
Mede doordat alle stuwen, ook de
boerenstuwen, de hele winter op
zomerstand hebben gestaan om
zoveel mogelijk water vast te houden, zagen we in maart dat de grondwaterstanden weer op peil waren.
Door de lange periode van droogte de
afgelopen weken, zien we dat watervoeren in de beken nu weer afnemen
en de grondwaterpeilen zakken.”
Opmerkelijk is dat de LLTB een dag
voor de aankondiging van het verbod
van het waterschap meldde dat het
huidige gebrek aan neerslag voor hen
vooralsnog geen problemen geeft.
LLTB-bestuurslid Peter van Dijck:
“Voor de waterhuishouding geldt
1 april als peildatum en sinds die tijd
is er inderdaad weinig regen gevallen.
Aangezien we een kletsnatte winter
achter de rug hebben, zegt dat neerslagtekort in de praktijk niet zoveel.
Het is vooral een papieren tijger.”
Boeren, tuinders en Waterschap
Limburg hebben in die natte winter
zoveel water vastgehouden dat de
tekorten in het grondwater, die de
afgelopen twee jaar zijn ontstaan,
nagenoeg zijn aangevuld. Daarom
maakt Van Dijck zich geen grote zorgen over de droogte van de afgelopen
weken. “Dat neemt niet weg, dat we
net als de natuur echt op regen wachten. Daarbij roepen we leden op stuwen en peilen hoog te houden.”
Volgens Van Dijck kan het grondwater

nog wel een beetje hulp gebruiken.
“Wij hebben als sector samen met het
waterschap daarin onze verantwoordelijkheid genomen, maar we kunnen
het niet alleen. Ons klimaat verandert;
gemiddeld valt er veel meer regen in
korte periodes dan voorheen. Er zijn
verdergaande maatregelen in ons
watersysteem nodig om te voorkomen dat ons kostbaar water de Maas
invloeit.”
Waterschap Limburg heeft vergunninghouders en melders van het
onttrekken van oppervlaktewater
geïnformeerd met een brief over het
onttrekkingsverbod. Ook informeert
het waterschap betrokken instanties.
Handhavers van Waterschap Limburg
controleren op naleving van de regels.
Deze controles vinden ook in vroege
ochtend- en avonduren en in het
weekend plaats. Het waterschap houdt
de komende tijd het water vast in de
beken door stuwen op te zetten en
zoveel mogelijk water vanuit de Maas
naar de beken toe te voeren. Ze roept
op om zuinig te zijn met het beschikbare water.
Bij hoge uitzondering is het is mogelijk
om een tijdelijke, kortdurende,
eenmalige ontheffing van het verbod
aan te vragen als nut en noodzaak van
de onttrekking voldoende onderbouwd
is en de onttrekking op efficiënte
wijze plaatsvindt. Ook zijn er voor het
onttrekkingsverbod uitzonderingen op
beken die voldoende afvoer hebben
en voor de kapitaalintensieve teelt.
Beeld: Joyce van Dijk

Mannen in Leunen aan
gehouden voor mishandeling
De politie heeft zaterdagavond 23 mei twee mannen in Leunen
aangehouden vanwege een mishandeling van een man.
Rond 21.15 uur kregen agenten de oproep om naar de Baggerweg
in Leunen te gaan omdat zich daar een gewonde man zou bevinden. De man werd in zijn gezicht getrapt door twee personen.
De twee verdachten, een 34-jarige
man uit Polen en een man waarvan
de identiteit nog niet bekend is, zijn
aangehouden. Het slachtoffer is met

een ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd.
De politie is momenteel nog op zoek
naar getuigen van het incident.

Vraag jij je af of je antistoffen hebt
aangemaakt tegen het coronavirus?
Jozijna Cosmedisch Centrum Horst biedt
vanaf nu de mogelijkheid om je te laten
testen. De kosten bedragen € 95,Afspraak maken via www.jozijna.nl

Industriestraat 15 Horst
De schaapskooi komt te staan op de
hoek Ringweg-Timmermannsweg. Dit is
de plek waar honderd jaar geleden
ook een schaapskooi stond. De plaggenhut krijgt een plaats bij de kruising
Timmermannsweg-Paardekopweg. Dit is
op 100 meter afstand van de oude plaggenhut die tot 1938 heeft gestaan bij de
spoorwegovergang met Griendtsveen.
Op beide locaties worden tijdens de viering van 100 jaar Ysselsteyn kleinschalige evenementen gehouden, zoals bij
het historisch ‘Reundje Ysselsteyn’.

Een groep enthousiaste dorpsbewoners is al begonnen met het verzamelen van materialen voor de schaapskooi
en de plaggenhut. Gemeente Venray
heeft toestemming gegeven om
hout te sprokkelen uit de bossen aan
de Paardekop zoals dat vroeger ook
gebeurde. Om de rust in de natuur te
bewaren wordt gebruik gemaakt van
een handzaag.
Ysselsteyn ontstond in 1921 als een
ontginningsdorp met lange rechte
wegen en grote boerderijen met

veel grond. Na Vredepeel (gesticht in
1955) is Ysselsteyn het jongste dorp
van gemeente Venray. Het Peeldorp
is genoemd naar de toenmalige landbouwminister Hendrik Albert van
IJsselsteyn. Het comité is nog op zoek
naar nabestaanden van de naamgever
van het dorp. Het hele jaar door zijn er
activiteiten in het kader van het eeuwfeest. Het hoogtepunt is het feestweekeinde dat op vrijdag 4 juni begint.
Op zondag 6 juni is er een grote dorpsbrunch.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Overschot kleiner dan in 2018

Jaarrekening gemeente eindigt in kleine plus
Gemeente Venray heeft 2019 afgesloten met een positief resultaat van 335.688 euro. Het overschot is een stuk
kleiner dan in de afgelopen jaren. In 2018 was er nog een voordeel van 6,2 miljoen euro.
Dat inkomsten en uitgaven vorig jaar
vrijwel in balans waren, komt ook
doordat tussentijds is bijgestuurd.
In de loop van vorig jaar tekende zich
al een voordelig resultaat af. Daarom
heeft de gemeenteraad in december
2019 al 1,3 miljoen euro toegevoegd
aan de algemene reserve. Ook zijn
budgetten van nog niet afgeronde projecten doorgeschoven naar dit jaar.

Inkomsten
Gemeente Venray ontving vorig jaar
136,6 miljoen euro. Hiervan kwam
87,5 miljoen euro van het Rijk en de

andere inkomsten bedroegen 49 miljoen euro. De onroerendezaakbelasting (ozb) is met 13,9 miljoen euro de
grootste eigen inkomstenbron.

Uitgaven
Bijna de helft van de uitgaven
(64,8 miljoen euro) ging naar het sociaal domein. Het grootste deel bestaat
uit kosten voor de jeugdzorg, participatie en Wmo. Andere grote uitgavenposten zijn dienstverlening en
bedrijfsvoering (22,4 miljoen), wegen
en infrastructuur (11,5 miljoen), woonomgeving (7,8 miljoen), veiligheid en

handhaving (6,1 miljoen), maatschappelijke voorzieningen (4,8 miljoen),
gemeentebestuur (4,6 miljoen) en
kunst en cultuur (4,1 miljoen).
De personeelsformatie is vorig jaar
toegenomen met 12,5 naar 332,6 fulltimebanen. Het College van B&W
meldt in het jaarverslag dat de uitbreiding nodig is voor de speerpunten uit het collegeprogramma. Dit zijn
de thema’s duurzaamheid, inclusieve
samenleving en veiligheid. Daarnaast
zijn de tijdelijke banen van buurtsportcoaches en jeugdconsulenten omgezet
in vaste contracten.

Voor ons technische team komen we graag in contact met een kundige:

ALLROUND MONTEUR (E)
MACHINETECHNIEK

(LOCATIE GRUBBENVORST)

Doel van de functie:
In samenwerking met je collega’s van de onderhoudsafdeling ben je verantwoordelijk voor de reparaties en het onderhoud van onze productiemachines, zoals
verpakkingslijnen, meng-installaties en transportsystemen. Hierbij verricht je zowel
preventief als periodiek onderhoud. De focus binnen deze uitdagende functie ligt
grotendeels op elektrotechniek; daarnaast ben je op mechanisch aspect inzetbaar.
Je ziet het als uitdaging om als team te sparren over het optimaliseren en verbeteren
van zowel de techniek als het proces.
Jij als persoon:
•
ziet wat beter, sneller en slimmer kan;
•
weet processen te automatiseren en techniek te innoveren;
•
kunt goed overweg met elektrotechnische schema’s;
•
staat open voor ontwikkeling op technische vlak.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als werkgever veel te bieden.
Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij
eigen inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en
samenwerking staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met
plezier presteren!
Hebben wij je interesse gewekt? Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail
via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar:
06 - 147 97 000 of Marc Bussemakers: 077 - 366 93 90.
Meer informatie over onze organisatie vind je op:
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com

bvb-substrates.com
kekkila-bvb.com

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en
producenten van substraten. Met eigen merken en als private
label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren
en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel
voor consumenten als voor professionele kwekers en telers. Wij
hebben al meer dan 100 jaar ervaring en leveren onze producten
aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het
optimaal beleveren van onze klanten.

Reserves
De financiële positie van de gemeente
is vorig jaar opnieuw verbeterd.
Door de overschotten van de laatste
jaren konden de reserves flink worden aangevuld. De algemene reserve
nam toe met 1,3 miljoen euro naar
16,7 miljoen euro. Deze stand is bijna
een verdubbeling ten opzichte van
2016 toen de reserve nog 8,8 miljoen
euro bedroeg. De reserve van het
grondbedrijf steeg met 1,5 miljoen
euro naar 4,7 miljoen euro. Deze risicoreserve stond in 2016 nog op nul.

Gevolgen coronacrisis
Daartegenover zijn de ingecalculeerde
risico’s toegenomen van 3,4 naar
4,7 miljoen euro. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met de gevolgen
van de coronacrisis. Bij het opstellen
van de jaarrekening waren de consequenties nog niet te overzien, meldt
het college. “De coronacrisis zal ongetwijfeld negatieve gevolgen hebben,
maar we willen zoveel als het kan aan
onze ambities vasthouden”, zegt wethouder van financiën Martijn van der
Putten (D66). De grootste risico’s liep
de gemeente in het sociaal domein
door de openeinderegelingen bij de

jeugdzorg en Wmo. Gemeente Venray
is in vergelijking met andere gemeenten minder afhankelijk van parkeergeld
en toeristenbelasting. Vooral grotere gemeenten vrezen bij deze twee
inkomsten een flinke daling. Nadat het
betaald parkeren in oktober 2016 in
Venray grotendeels werd afgeschaft,
wordt alleen nog parkeergeld geheven
op de twee grote pleinen in het centrum (De Bleek en Raadhuisstraat) en
in de parkeergarage. De parkeerinkomsten bedroegen vorig jaar 377.000 euro.
De toeristenbelasting leverde in Venray
445.000 euro op. Dit is nog geen
vijfde deel van de toeristenbelasting
bij buurgemeente Horst aan de Maas
(2,5 miljoen euro).
Uit het jaarverslag blijkt dat het aantal leegstaande panden in het winkelcentrum is gedaald van 40 naar 35.
Omdat enkele grotere winkelpanden niet
bezet zijn, is het leegstandpercentage in
winkelvloeroppervlak hoger (15,4 procent) dan het percentage in gebouwen
(10,8 procent). Het jaarverslag en de
jaarrekening staan op de agenda van
dinsdag 7 juli, de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie.
Tekst: Henk Willemssen

Dorpsradenoverleg
wil in juni weer aan slag
Het dorpsradenoverleg hoopt op maandag 8 juni weer te kunnen
vergaderen. Door de coronacrisis werden in april en mei de
maandelijkse bijeenkomsten van de dertien dorpsraden van de
gemeente Venray afgelast.
Gemeenschapshuis De Gelderkoel
in Heide is de thuisbasis van het
dorpsradenoverleg. Na 1 juni gelden versoepelde coronaregels en
kunnen ook gemeenschapshuizen
weer beperkt open voor groepen van maximaal dertig personen. “We bekijken of we met
een andere indeling van tafels en
stoelen kunnen voldoen aan de
anderhalvemetermaatregel”, zegt
voorzitter Leon Janssen. “Ik denk
dat het in De Gelderkoel wel mogelijk is. De zaal is nog uit te breiden
met de naastgelegen ruimte van
de handboogvereniging. Als alle
dertien dorpen met twee personen aanwezig zijn dan zitten we
nog net onder het maximum van
dertig.”
Het dagelijks bestuur van het
dorpsradenoverleg komt op 27 mei
bij elkaar om de agenda op te
stellen. Dan wordt ook de knoop
doorgehakt of de vergadering kan
doorgaan. Op 2 maart was de laatste bijeenkomst van het dorpsradenoverleg. “We zijn onderhand
wel toe aan een vergadering”,
zegt Leon Janssen. “We willen toch
een aantal onderwerpen bespreken. Het zou fijn zijn als we voor
de zomer nog twee keer bij elkaar
kunnen komen.” Een digitale vergadering lijkt hem geen goede
optie. “Als het moet en het kan niet
anders, dan doen we het. Maar ik
weet niet of iedereen daar de
mogelijkheid voor heeft. Het beste

is toch om gewoon weer bij elkaar
te komen.”
Een onderwerp van gesprek is de
dorpskermis. De meeste kermissen
zijn geschrapt vanwege het coronavirus. Exploitant Willy Sterrenberg
van Sterevents wil graag meewerken om in het najaar kermissen in
te halen. Wethouder Jan Loonen
heeft al laten weten toestemming
te geven. Vergunde evenementen
zijn nog tot 1 september verboden.
Leon Janssen ziet vooral mogelijkheden voor de kleinere dorpen.
“Omdat het aantal bezoekers hier
toch beneden de honderd blijft.
Willy Sterrenberg denkt goed mee
en hij heeft in oktober en november nog ruimte. Hij denkt ook aan
een andere vorm zoals een themakermis met Halloween.”
Leon Janssen wil graag van de
dorpsraden vernemen hoe zij de
invulling na de coronatijd zien.
“We moeten wel opletten dat het
na 1 september niet gigantisch
druk wordt met het inhalen van
allerlei dorpsfeesten en evenementen. Daarbij is het onzeker of
straks alles wel weer mogelijk is.
Niemand weet hoe lang het allemaal duurt en dat is lastig plannen. Mocht er nog een tweede
coronapiek komen dan is alles
weer van de baan. We willen allemaal graag maar het is afwachten
of het wel kan.”
Tekst: Henk Willemssen
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Coronavirus legt beperkingen binnen hospice op

Gasten binnen hospice voelen zich eenzaam
Het coronavirus heeft niet alleen invloed op de zorg binnen een ziekenhuis of verpleegtehuis, maar ook op de verzorging van mensen die in de
laatste fase van hun leven verkeren. Het gemis van naasten en de aandacht van zorgpersoneel is bij deze groep erg groot. Zelfs zo groot dat het
zorgt voor eenzaamheid, legt José Smolders van hospice Zenit in Venray uit.

Dat ziet José wel als een belemmering.
“Intimiteit en wezenlijk contact gaat
daardoor verloren. De gasten kunnen
de mimiek van de medewerkers niet
zien. En omdat ze vaak moe zijn en
een slecht gehoor hebben, verstaan ze
de medewerkers niet wanneer ze een
mondkapje dragen. Ik zie de maatregelen niet als ‘het nieuwe normaal’,
ik hoop dat we over een tijdje weer
terug kunnen naar hoe het was.”

Coronatest

Na de uitbraak van het coronavirus
probeerden de medewerkers van het
kleinschalige hospice Zenit in Venray
een balans te vinden tussen menselijkheid en de regels van het RIVM.
Volgens José Smolders, coördinator
ondersteunend verpleegkundige bij
Zenit, was dat in het begin een zoektocht. “Mensen zijn het gewend om
hun naasten om zich heen te hebben, vooral in de laatste fase van hun
leven. Het is pijnlijk om te zien dat dit
nu niet kan doordat er grenzen zijn
opgelegd. Dit is zowel voor onze gasten als voor de werknemers zwaar.”
De gasten in het hospice mogen
namelijk niet meer in de gezamenlijke woonkamer komen en het personeel moet zo veel mogelijk 1,5 meter
afstand van ze houden. “De deur van
het hospice stond altijd open; bezoekers konden elke dag in en uit lopen.
Op dit moment mogen er per dag vier

mensen op bezoek komen, verdeeld
in twee groepjes. Het bezoek komt via
de tuindeur van het appartement van
de gast binnen zodat ze verder geen
mensen tegen kunnen komen.”
Ondanks dat de gasten in het hospice de maatregelen begrijpen, is
het gemis van hun familie groot.
“Dat zorgt ervoor dat ze zich eenzaam voelen. Vooral de kleinkinderen
worden gemist. Zij kunnen hun opa of
oma wel bezoeken via een raam, maar
voor kinderen is dat ook lastig.”

Zorgen voor naasten
Het zorgen voor de naasten is door
alle maatregelen heel moeilijk geworden, vertelt José. “We kunnen ze geen
troost bieden door een arm om ze
heen te slaan. Daar lopen we echt
tegenaan. Een afzonderlijk gesprek
voeren met naasten is heel belangrijk.
Het enige moment wanneer dit nog

Record nieuwbouw

Venray kent topjaar met
woningbouw
In gemeente Venray werden afgelopen jaar een recordaantal van
174 nieuwe woningen gebouwd. De piek werd veroorzaakt door de
voltooiing van twee grote bouwprojecten aan de Zuidsingel in
Venray. Met vijftig huurwoningen van Wonen Limburg en 33
woningen (22 koop, 11 huur) op het terrein van de voormalige
biologische school.
Ook 2018 was een goed bouwjaar
met 123 woningen. De verwachting
is dat de nieuwbouw dit jaar veel
lager uitvalt, meldt het College van
B&W in de kadernota. Er worden in
2020 geen grote bouwcomplexen
opgeleverd. Gemeente Venray mag
volgens de regionale structuurvisie
tot 2030 gemiddeld groeien met
101 woningen per jaar om in de
woonbehoefte te voorzien.
Bijna de helft van de opgeleverde
huizen in 2019 was een huurwoning, grotendeels sociaal huur, en
64 procent was levensloopbestendig. In 2018 bestond de bouw nog
voornamelijk uit grondgebonden
koopwoningen in uitbreidingswijk

Brabander in Venray.
De dorpen profiteerden in 2019
nauwelijks van de bouwpiek.
Van de 174 woningen werden er
23 in de dorpen gebouwd en 151 in
Venray. Het dorpsradenoverleg
haalde al vaker aan dat de verhouding scheef is, omdat een derde
deel van de 43.500 inwoners van
de gemeente in de dertien dorpen
woont. Volgens het dorpsradenoverleg hebben hebben de dorpen
dan ook recht op een derde deel
van de bouwproductie. Van de
23 woningen op de dorpen werden de meeste in Ysselsteyn (acht)
opgeleverd. Gevolgd door Oostrum
(vijf), Leunen (drie) en Oirlo (drie).

kan, is als we met ze meelopen naar
de poort als ze naar huis gaan.”
Wanneer er bij een gast het einde van
het leven nadert, maakt het hospice
wel een uitzondering op de bezoekersregeling. “We vinden het belangrijk dat er toch afscheid genomen kan
worden. We proberen zoveel mogelijk
op maat ook hierin zorg te bieden, we

kijken met de gast en naasten welke
personen het belangrijkst zijn om
afscheid van te nemen en wat voor
ons nog veilig voelt.”
Voor de verzorging van een gast wordt
ook een uitzondering gemaakt op de
anderhalvemetermaatregel. De medewerkers van het hospice dragen dan
een mondkapje en handschoenen.

In het belang van alle bewoners worden nieuwe gasten getest op corona.
De nieuwe gast moet de uitslag van
de test afwachten voordat hij zijn
intrek mag nemen in het hospice.
“We zijn tot nu toe coronavrij en dat
willen we zo houden. Zeker omdat er
meer dan honderd vrijwilligers bij ons
werken die kwetsbaar en van groot
belang zijn. We hebben één coronaverdachte gehad binnen het hospice en
dat was meteen een goede proef hoe
we iemand binnen het hospice kunnen isoleren.” Ondanks alle landelijke
versoepelde maatregelen, vindt José
het belangrijk om voorzichtig te blijven. “De wereld gaat open, maar het
gevaar wordt daardoor ook groter.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Vraag een verzoekje aan bij

“DE GROETEN VAN” …LOCK UP
Op de eerdere 3 uitzendingen van “degroetenvan” kwamen zoveel
complimenten binnen dat we besloten hebben om een 4e editie te presenteren
op zondag 31 mei, Eerste Pinksterdag. Dit is de dag voor de LOCK UP. De
terrassen van cafe’s en restaurants gaan volgens de 1.5 meter regel weer open.
We zullen de regels moeten naleven.
Ook mogen we dan weer met meerdere personen bij elkaar komen. Veel
mensen hebben elkaar lang niet kunnen ontmoeten. Voor sommigen zal het
moeilijk blijven, zeker diegenen die tot een bepaalde risicogroep behoren.
Met name voor hen gaan de radiomakers Geert Craenmehr, Leo Everaerts
(“Wette Nog!”) en collega Dave Edwards (“Sixties Pop Gold”) nog een nieuwe
“degroetenvan” uitzenden, technisch ondersteund door Cesar Heuvelmans
en Edwin Verstegen.
Het programma zal live worden uitgezonden vanuit de studio van Omroep
Venray op 1e Pinksterdag, tussen 14.00 en 17.00 uur. Er kan worden gebeld
naar de studio (0478-512362) om live je boodschap over te brengen maar je
mag je verzoek ook vooraf in sturen naar: degroetenvan@omroepvenray.nl
Noem in deze mail je naam/namen en geef aan voor wie de groet of
mededeling bestemd is. Laat in een kort mailbericht je boodschap achter, en
geef door welke plaat je graag wil aanbieden. Als je gebeld wilt worden tijdens
de uitzending, moet je dit even vermelden. Vraag daarom een verzoek aan,
en maak tevens kans op een van de gebaksbonnen die we weggeven. Wij
zitten er weer klaar voor.
Omroep Venray is tijdens de uitzending bereikbaar op 0478-512362.
Het programma is live te beluisteren. Kijk hiervoor op onze website:
www.omroepvenray.nl/frequenties Ook kan dit op de computer via
www.omroepvenray.nl Kies dan op de omroep site voor live luisteren.

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

Anne Koenen Venray en Oostrum
Hoi

Column

Geslaagd
Ik ben geslaagd. Officieel
eindelijk klaar met het
Raayland College. Ik kan je
vertellen dat zes jaar naar de
middelbare school gaan, geen
pretje is. Toch ben ik nu
eindelijk klaar. Ik ben geslaagd
en wat geeft dat een fijn gevoel.
Weten dat ik nu een opleiding
kan gaan doen die ik echt leuk
vind. Ik heb er zin in.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Anne Koenen
15 jaar
Raayland College
Venray en Oostrum

Wat vind jij het belangrijkste
aan muziek?
Dat je emoties kan voelen door
muziek en dat muziek je vrolijk
kan maken op momenten dat je
dat nodig hebt. Als een liedje blij
is, beïnvloedt dat alles om je heen
en ga je er automatisch in mee.
Daarom is het ook fijn om altijd
muziek in de buurt te hebben.

Beïnvloedt muziek jouw levensstijl?
Jazeker. Als je bepaalde artiesten
leuk vindt dan kijk je zonder dat je
het misschien doorhebt ook naar
de kledingstijl of het karakter van
iemand. Misschien krijg je wel veel
inspiratie of spendeer je je vrije tijd
door naar die artiest te luisteren.
Voor mij geldt dat wel.

Schrijf of maak je zelf muziek?
Ik schrijf af en toe liedjes en speel
veel piano. Ik heb ook een eigen
piano en speel er elke dag op.

Hoe uit jij je gevoel?
Ik zing veel en speel piano, dus ik
denk dat dat een beetje de manier is
waarop ik mijn gevoelens uit. Ik heb
ook op musicalles gezeten en nu zing
ik nog in een koor. Het is best cool
om te zien wat daar uit kan komen.
Ik ben er dus best veel mee bezig.

Wat is je favoriete muziekgenre?
Eigenlijk maakt me dat niet zo veel
uit. Ik luister alleen niet zo veel naar
hiphop/rap, Nederlandse muziek of

countrymuziek. Maar verder vind ik
een heleboel mooi. De muziek moet
voor mij wel origineel klinken en niet
met zo’n drop die we al honderd keer
hebben gehoord bijvoorbeeld. Ik hou
heel veel van Lana del Rey en Billie
Eilish. Natuurlijk doen zij niet iets
wat nog nooit is gedaan, maar ze
zijn ook qua stem origineel. Daar hou
ik van.

Hoe heb je je favoriete artiest
ontdekt?
De eerste keer dat ik over Billie
hoorde was toen iemand aan mij
vroeg of ik Billie Eilish kende. Ik had
geen idee, maar het interesseerde
me ook niet echt. Later had Joanna
(een vriendin van mij) het ook over
haar en dat was de tweede keer dat
ik haar naam hoorde. Ik ging naar
haar liedjes luisteren en hoorde al
snel dat het echt mijn soort muziek
was. ‘Lovely’ en ‘Ocean Eyes’ kende
ik al, maar ik had geen idee welke
artiest die nummers zong. Ik ben nu
heel blij dat ik haar al kende.

Welke dingen vind je bijzonder
aan deze artiest?
Ze is heel getalenteerd. Ze schrijft
haar eigen liedjes met haar broer
en klinkt soms live beter dan in
de opgenomen versie, terwijl die
al heel mooi is. Ze heeft geen
autotune nodig, al gebruikt ze dat
waarschijnlijk wel want dat doen alle
artiesten vandaag de dag. Ze deelt
haar emoties en inspireert jongeren
en dat alles terwijl ze nog maar
18 jaar is.

Ben je ooit naar een concert
geweest?
Nee. Ik zou eigenlijk dit jaar naar

Harry Styles gaan maar door het
coronavirus gaat dat jammer genoeg
niet door. Dat is wel begrijpelijk,
want gezondheid gaat voor. Ik wil
wel echt graag nog een keer naar
een concert gaan van bijvoorbeeld
Harry of Billie. Dat lijkt me echt
supertof.

Hoe stel jij je leven voor zonder
muziek?
Een stuk minder leuk. Ik hou van
muziek. Het eerste wat ik doe als
ik mijn telefoon aanzet, is Spotify
openen. Je kan muziek zien als
kleur. Zonder muziek zou het leven
voor mij zwart/wit zijn en dat zou
ik gewoon niet kunnen handelen.
Muziek heeft invloed op je hele
leven.

Zie je een toekomst met muziek?
Misschien wel. Maar niet een toekomst waarin ik beroemd word.
Hooguit een paar optredens waar
mensen me voor kunnen inhuren zoals trouwdagen en dat soort
dingen. Maar ik ben van plan iets
anders te gaan doen later. Hoewel ik
ook iets met muziek zou willen doen.
Ik zie het dus meer als een hobby of
bijbaantje.

Wat doet muziek met jou?
Het maakt me ontzettend vrolijk of
misschien juist verdrietig. Vaak als
ik een liedje hoor dat ik heel mooi
vind, krijg ik kippenvel. Muziek heeft
superveel invloed op alles en ik
denk dat ik niet de enige ben die dat
vindt.

bespelen. Mijn moeder zingt graag.
Ik heb dus een muzikale familie. Ik denk dat ze het leuk vinden
dat ik muziek zo belangrijk vind.
Mijn ouders helpen mij ook wel eens
met muziek.

Waar helpt muziek jou bij?
In een soort mindset te komen
waardoor ik rustig mijn ding kan
doen, zoals schoolwerk maken of
tekenen. Ook luister ik vaak muziek
voordat ik ga slapen. Ik kan het niet
goed uitleggen. Het zet je gewoon in
een andere stemming.

Wat zou je doen als muziek
verboden zou worden?
Ik denk dat ik dan gewoon stiekem
muziek zou downloaden. Ik zou
het niet zo goed weten eigenlijk.
Misschien een staking opstarten of
aan meedoen. En ik zou sowieso zelf
muziek blijven maken. Maar ik denk
niet dat muziek überhaupt verboden
zou kunnen worden. Ik bedoel,
stamp op een bepaald tempo en je
hebt al een beat. Het enige wat je
nodig hebt bij muziek is een beetje
creativiteit.

Wat is je favoriete vak op school?
Mijn favoriete vak is tekenen, omdat
ik graag teken in mijn vrije tijd.
Daarom vind ik dat ook niet erg om
op school te doen. Ik zou wel willen
dat leerlingen meer vrijheid krijgen
in dat vak, zodat ze hun sterke punten kunnen laten zien.

De eerste persoon van onze
vriendinnengroep werd woensdag net na één uur gebeld.
Daarna werd langzaam iedereen
gebeld en om drie uur was ik eindelijk aan de beurt. Ik was totaal
niet zenuwachtig, want ik wist
toch dat ik zou slagen. Maar een
half uur voordat ik gebeld werd,
kwamen de zenuwen toch naar
boven. Dan gaat de tijd opeens
erg langzaam. Om drie uur werd
ik dus gebeld en kon ik mijn
cijfers inzien. Het waren allemaal zessen en zevens, maar
ik was tevreden. Papa kwam
eerder terug van werk en mama
had tompoucen meegenomen.
De vlag werd opgehangen en er
werden foto’s gemaakt. Ik was
geslaagd. Uiteindelijk heeft papa
bij de MacDonalds eten gehaald
en konden we toch een beetje
vieren dat ik geslaagd was.
Ook al ben ik nu voor de tweede
keer geslaagd, het blijft toch een
leuke ervaring. Het leuke aan
slagen dit jaar is dat ik dit jaar
vriendinnen heb om het mee te
vieren. Dat had ik dik twee jaar
geleden niet. De eerste dag was
ik ongelooflijk blij. Mijn vriendinnen waren namelijk ook allemaal geslaagd. Voor nu kan ik
me focussen op de selectiedagen
die ik 2 en 3 juni heb en geniet
ik zoveel mogelijk van de zon
en doe ik verder helemaal niks.
Het is namelijk niet voor niets
vakantie. Ik ben klaar na zes jaar
Raayland en oh wat was dat een
ervaring. Vier jaar met tegenzin
naar school gaan en twee jaar
met ‘plezier’. Ik mag blij zijn dat
mijn leven is gelopen zoals het
is gelopen. Ik heb mijn vriendinnen ontmoet en ben uit de kast
gekomen. Ik heb zelfvertrouwen gekregen en ben eindelijk
mezelf. Die pesters kunnen me
eindelijk de bomen in. Ik ben
gelukkig en geslaagd.

Wat vinden je ouders ervan?
Mijn vader werkt bij een muziekdienst en kan veel instrumenten

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Boa moet standaard uitgerust worden
met wapenstok en pepperspray
Het geweld tegen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) neemt de laatste tijd toe. Het lijkt erop dat vooral jongeren het steeds lastiger
vinden om afstand te houden en wanneer ze daarop aangesproken worden, gaan ze in de aanval.
In diverse steden eisen boa’s dan ook
een betere uitrusting, met wapenstok en
pepperspray. Zij willen zichzelf kunnen
verdedigen op het moment dat ze worden
belaagd. Een wapenstok bijvoorbeeld hoeft
niet per se worden ingezet, maar kan al een
afschrikwekkend effect hebben. Ook kunnen
er mensen mee op afstand worden gehouden.

Het is in dat geval een laatste redmiddel.
Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet daar
echter niets in en vindt dat het geweldsmonopolie
uitsluitend bij de politie hoort te liggen.
Volgens politiewetenschapper Jaap Timmer zijn ook
bij de politie wapens er niet voor agenten om zich te
verdedigen. Ze voeren er hun politietaken mee uit,
zoals handhaving van de openbare orde. Daar kan

geweld bij voorkomen. Bij het uitdelen van een
parkeerboete is dat doorgaans niet. een wapenstok
is dan niet nodig.

Boa moet standaard uitgerust worden met
wapenstok en pepperspray. Wat vindt u?

Bespreking poll week 21

Ik ben bang voor een tweede coronapiek
Virologen waarschuwen het kabinet dat het coronavirus wellicht meerdere keren zal terugkeren. Door de versoepelde maatregelen gaan
mensen makkelijker om met de regels, waardoor het virus zich sneller kan verspreiden. Zijn dat gegronde angsten? De stelling vorige week
luidde: Ik ben bang voor een tweede coronapiek.
53 procent van de respondenten was het eens
met de stelling. Volgens Jeanny Vaessen gaat de
tweede piek er zeker komen. “Mensen trekken
zich nergens meer iets van aan, het warme weer
en hun vakantiegeld doen hen het virus wel
vergeten. Ik zie hier op de Henseniusstraat veel
Duitsers terwijl daar weer het virus de kop op
steekt. En niemand handhaaft.”
Robert Westheim is het met Jeanny eens.
“Sommige mensen zijn zich niet bewust van de

risico’s, die moesten eens nodig met mensen gaan
praten die besmet zijn geraakt en in het ziekenhuis
op ic liggen. Naïviteit noem ik dat.”
De overige 47 procent is het oneens met de stelling en is van mening dat de tweede piek er niet zal
komen als iedereen zich aan de maatregelen houdt.
Volgens Stefan Borninkhof komt het virus sowieso
terug omdat er nog geen vaccin beschikbaar is.
“Alleen moeten we het beheersbaar zien te houden zodat de druk op de ic’s niet weer toeneemt.

Dus: afstand houden, regelmatig handen wassen en
de regels opvolgen met betrekking tot verkoudheid
en griepklachten. Dat werkt prima tot nu toe en de
cijfers bevestigen dat. Het RIVM adviseert het kabinet op basis van hun kunde en kennis. Op basis van
hun aanbevelingen kunnen er nu stappen gemaakt
worden om de economie weer op gang te brengen
en mag het publiek weer iets meer. Volgens mij is
dat tot nu toe aardig gelukt gezien de cijfers.”

Ingezonden brief

Opvang vluchtelingkinderen

De Venrayse schoenmaker (gemeenteraad) blijft bij zijn leest
VVD Venray vindt dat de gemeenteraad van Venray zich niet met landelijke thema’s moet bemoeien. “Daar mag je op het terras over praten”.
Voor de VVD een logische reactie omdat ze het rond de opvang van alleenstaande vluchtelingkinderen met hun staatssecretaris eens zijn.
Het kan ook anders zoals het Venrayse CDA en D66 laten zien. Zij zijn het op dit punt niet eens met de regeringscoalitie waar hun landelijke
collega’s deel van uit maken.
Ik vind het standpunt van de VVD
onzin en wel om de volgende redenen. Het gaat hier om alleenstaande
kinderen. Kinderen zoals die van jullie, of kleinkinderen zoals die van mij.
Kinderen die de pech hebben niet jullie of ons als (groot)ouders te hebben
en toch, net als de onze, hopen op
een veilig leven. Onze kinderen hebben geluk en zij hebben pech. Is dat
acceptabel als (in Europees verband)
de mogelijkheid wordt geboden er
iets aan te doen? Ik vind van niet.

Ieder gremium zou voor die kinderen
op moet komen.
De Venrayse raad heeft al eerder uitdrukkelijk op de kinderrechten gewezen toen ze de regering stimuleerde
een positief besluit te nemen over het
kinderpardon. Die steun maakte het
toen voor de staatsecretaris gemakkelijker om de druk van ultrarechtse
groeperingen te weerstaan. De regering moet uiteindelijk beslissen. Van
alle kanten proberen lobbygroepen
dat overheidsbeleid steeds te beïn-

vloeden. Waarom zou een kindvriendelijke gemeenteraad zijn mening
niet kenbaar mogen maken?
In de aangenomen motie heeft de
gemeenteraad van Venray gehoor
gegeven aan een oproep van
Vluchtelingenwerk en Defence for
Children om als gemeente vluchtelingenkinderen op te willen nemen.
Dus is de Venrayse raad niet alleen
bereid te praten maar ook samen
met anderen mee te werken aan een
oplossing.

Ik ben blij dat de motie met betrekking tot de opvang van alleenstaande vluchtelingkinderen zo’n
brede steun heeft gevonden in de
Raad van Venray. Al meer dan zeventig gemeenten steunen deze oproep
en willen meewerken aan een oplossing. Nu hopen op een goed vervolg.

Namens werkgroep
vluchtelingen Welkom Venray
Piet Kroft

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.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Bijles wiskunde, natuurkunde en
scheikunde www.betabijlesdepeel.nl
of 06 14 45 36 14.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@HermanJakobs.
nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Voor aardbeien- en groenteplanten,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom tel. 077 398 35 52.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Tijd voor jezelf

Column

Verbinding
De coronamaatregelen geven
meer vrijheid. En toch worden
we gevraagd om op te blijven
letten: afstand houden en ook
zorgdragen voor elkaar.
Op gepaste afstand nabij zijn.
Ik voel me rijk met trouwe vriendschappen. Hoewel een deel verder
weg woont, doet de afstand er niet
echt toe. De meeste vriendschappen zijn ontstaan en gevoed door
elkaar te zien, maar ook door te
bellen en soms een brief of een
kaartje. Nieuwe communicatiemiddelen komen er nauwelijks aan te
pas. Fijn als je mensen kent waarmee je zo de draad weer oppakt.
Waarbij het lijkt het alsof verbinding er als vanzelf is.
Verbinding ontstaat soms binnen
een wonderlijk korte tijd. Alle jaren
dat ik groepen nabestaanden van
zelfdoding begeleid, valt me vaak
op hoe snel mensen die elkaar niet
kennen een gevoel van (h)erkenning vinden. Aan een half woord
genoeg hebben, terwijl ze zich in
de buitenwereld vaak niet begrepen of gehoord voelen. Ook mensen met depressieve klachten
vinden het niet altijd makkelijk
om naar buiten te brengen wat
hen bezighoudt, of houden zich in
door de ervaring van ongevraagde
adviezen waar ze niet mee uit
de voeten kunnen. Soms kunnen
juist moderne communicatiemiddelen helpen om moeilijke dingen
bespreekbaar te maken. Over je
zorgen durven en mogen praten,
kan al enorm opluchten en je het
gevoel geven dat je niet alleen
staat. En soms is dat al genoeg.
Maar het luistert nauw. Ondanks
wat technisch gezien kan, laat
echt contact zich niet afdwingen.
Dan communiceer of leef je zonder dat je het in de gaten hebt
volledig langs elkaar heen. Of ben
je qua meters misschien dichtbij,
maar onderling op grote afstand.
En zo kan je je ook alleen voelen
ondanks mensen om je heen.
De maatregelen dagen ons uit om
met de 1,5 meter in het achterhoofd de ander écht te zien. Je af
te vragen of je weet wie er bij je in
de straat wonen. Bij ‘hoe gaat het
met jou?’ de tijd te nemen om met
belangstelling te luisteren naar wat
de ander te vertellen heeft of werkelijk iets van jezelf te laten zien.
Met wie maak jij vandaag verbinding?
Karin Janssen
Trainer/coach
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VVD Venray

Een verloren jaar of een nieuw begin?
De coronacrisis deelt flinke tikken uit. Niet alleen de centrumondernemer maar het hele MKB in onze dorpen en wijken heeft het zwaar.
De motor van onze lokale economie sputtert.
Ondanks de onzekere tijd is het goed
te zien dat er een liberale wind waait
in Venray. Vanuit het college wordt er
gekeken naar ‘wat er kan’ in tegensteling tot ‘wat niet mag’. Deze positieve kijk op een glas dat half vol is,
is al sinds het begin onze insteek.
Waar wij voor staan is: vrijheid,
verantwoordelijkheid, verdraag-

CDA Venray

zaamheid, sociale rechtvaardigheid
en de gelijkwaardigheid van alle
mensen. Dus wat ons betreft: geef
ondernemers de ruimte en vrijheid
om creatieve oplossingen te kunnen verwezenlijken. Niet alleen van
ondernemers wordt doorpakken en
creativiteit vereist, maar ook van het
bestuursapparaat. Juist nu moeten

we zorgen dat we maatwerk leveren
om de economie draaiende houden.
De wethouder gaf aan proactief aan
de slag te gaan en nodigde ondernemers uit om met creatieve ideeën te
komen. Samen doen, is niet afwachten. Zeker nu heeft Venray ons als
gemeentebestuur nodig. Niks ‘verloren jaar’. Zie het als een jaar van
omdenken, kansen zien en nieuwe
samenwerkingen, gefaciliteerd en
waar nodig op gang geholpen door
een flexibel bestuursapparaat.

We roepen het college op om deze
lijn door te zetten. Steun ondernemers door heffingen uit te stellen,
versoepel beperkende regelgeving,
lever maatwerk waar mogelijk, biedt
als gemeente horecaondernemers
ruimte voor terrassen en ga ook als
gemeente proactief met de lokale
ondernemers aan de slag om lokaal
inkopen verder te stimuleren.

Besluitvormingsprocessen dienen door
te gaan, vergunningen worden verleend -voor met name woningbouwen de grote infrastructurele projecten
zoals de Via Venray worden voortvarend opgepakt en uitgevoerd, wat
CDA Venray betreft. Het Rijk heeft na
de kredietcrisis van 2008-2009 ervoor
gekozen om de extra staatsschuld die
gemaakt was voor het opvangen van
de gevolgen direct weer te bezuinigen
door belastingverhogingen en bezuinigingen. Deze kwamen ten laste van

de middenklasse in Nederland met
grote gevolgen voor koopkracht en
maatschappelijke voorzieningen, die
nu nog merkbaar zijn. Wat ons betreft
wordt de middenklasse in Nederland
na de coronacrisis ontzien en komen
er geen extra belastingverhogingen
en bezuinigingen. Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven en
dus geen OZB-verhoging doorvoeren.

hunkeren naar bijeenkomsten waar
we in ieders aanwezigheid weer ons
zegje kunnen doen. Zakelijk afstemmen met een paar mensen gaat
prima via Teams, maar elkaars politieke nieren proeven gaat veel beter
in persoon. Trots ben ik dan ook dat
iedereen, die politiek actief is binnen Venray Lokaal, zich inspant om
de opgaven waar we in Venray voor
staan, waar te maken. En, niet onbelangrijk, meer positieve inwoners
melden zich bij Venray Lokaal om

mee te doen in de o zo belangrijke
steunfractie. Hierdoor kunnen wij nog
beter ons werk doen. Ik ben trots op
al deze steun. Vooral nu er nog nauwelijks peil te trekken is welke wissel corona in financiële zin trekt op
het gemeentelijke huishoudboekje.
We doen het samen, houden afstand
en vol.

Bas Künen
Fractievoorzitter

Na corona
Iemand vertelde mij dat je de impact van een gebeurtenis tegenwoordig het beste kunt meten aan het aantal Google-resultaten. Toen ik het
woord corona intikte, kreeg ik ruim een miljard resultaten. Dit geeft
de maatschappelijke impact van deze ziekte weer. Mensen zijn ziek
geweest en er zijn mensen aan deze ziekte gestorven. Ingrijpende
gebeurtenissen.
Maar er komt een moment dat corona
voorbij is. Het is goed om daar nu
over na te denken. Hoe gaan we verder na de lockdown en hoe pakt de
anderhalvemetersamenleving uit?
De gevolgen voor ons welzijn en wel-

Venray Lokaal

vaart zijn ingrijpend. Welvaartsdaling
en werkloosheid liggen op de loer.
De vraag is hoe de overheid hierop
moet anticiperen. Wat ons betreft,
probeert de gemeente zoveel
mogelijk anticyclisch te handelen.

Toon Loonen Gemeenteraadslid

Trots
Het politieke handwerk gaat ondanks corona toch gewoon door.
Dat moet ook; niets doen is geen optie. Tenslotte staat onze gemeente
met al haar inwoners, het ambtelijk apparaat, het College van B&W en
de gemeenteraad 24 uur per dag aan. Vooral nu worden extra
inspanningen gevraagd binnen de RIVM, richtlijnen.
Geen eenvoudige klus nu de fysieke
aanwezigheid veelal beperkt moet
blijven tot gesprekken met maximaal drie personen en uiteraard op
de noodzakelijke 1,5 meter afstand.
Voor besprekingen en afstemming
met meer mensen is ook Venray

Lokaal aangewezen op videobellen
en de digitale snelweg via Teams.
Mij wordt regelmatig gevraagd hoe
dat bevalt en hoe de we ‘Schwung’
erin houden binnen de grote (steun)
fractie. Als fractievoorzitter geef ik
dan het eerlijke antwoord dat wij

Tino Zandbergen,
fractievoorzitter

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.

www.lozeman.nl

Alles voor gazon en tuin
Lozeman is jouw partner voor machines voor
tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom
in onze showroom, ook voor onderhoud en
reparaties aan je bestaande tuinmachines.

• Grasmaaiers
• Handgereedschappen
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Beregeningshaspels
• Aanbouwwerktuigen
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Geplukt

Germy Thielen-Jenniskens Venray
In haar jongere jaren verliet ze haar geboortedorp Wanssum voor het bruisende Den Haag. Toch kwam na jaren het gemis van haar roots weer
naar boven en keerde ze samen met haar gezin terug naar Venray. Daar pakte ze het leven weer op en wist ze een prominente plek in het vrijwilligersleven te vinden. Deze week wordt Germy Thielen-Jenniskens (56) geplukt.

Op 17-jarige leeftijd vertrok Germy
uit Wanssum om in Eindhoven
op kamers te gaan wonen.
In Eindhoven volgde ze een hboopleiding gericht op recht en
economie. “Ik had toen nog niet
echt een idee welke richting ik
op wilde; ik was nog erg jong.
Wel wist ik dat ik niets met cijfers
had. Toen ik mijn opleiding had
afgerond, kreeg ik al snel een baan
bij gemeente Venray bij sociale
zaken en verhuisde ik weer terug

naar de gemeente.” In Venray leerde
Germy haar man Wim, geboren in
Castenray, kennen. “We hebben elkaar
op de kermis in Geijsteren ontmoet.
Dat was destijds een begrip. Het hele
weekend was er feest.” Toen Wim een
baan kreeg aangeboden in Den Haag,
besloot Germy haar baan bij gemeente
Venray ook op te zeggen en met hem
mee te verhuizen.
In Den Haag vond Germy werk bij de
gemeente, waar ze meerdere functies
bekleedde. “Ik mocht grote projecten
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uitvoeren en dat was leuk om te doen.
Zowel bij de afdeling huisvesting als
sociale zaken merkte ik dat er in zo’n
grote gemeente meer mogelijkheden
zijn. Je kunt ook op meerdere collega’s
terugvallen. Ik kon het goed met mijn
collega’s vinden, maar ze wilden me in
het begin wel eens nadoen vanwege
mijn accent.”
Ook in het dagelijkse leven merkte
Germy verschillen. “Er is altijd leven
in de stad. Het leven is daar sneller.
Je zat bovenop het nieuws waardoor
je geen krant nodig had. Ik merk nu
dat het nieuws in Venray later binnenkomt.” Toch wist Germy zich tussen
de Hagenaren te mengen en sociale
contacten op te bouwen. “Toen onze
dochters Lotte en Anne naar school
gingen, bouwden we contacten op
met andere ouders. Daarnaast hielden we contact met onze oude vriendenkring die inmiddels door heel
Nederland woonde. Wij reisden in de
weekenden het hele land door.”
Volgens Germy kon ze in Den Haag
een dag rondlopen zonder een
bekende tegen te komen. De lokale
binding die ze in het dorp voelde,
miste ze in Den Haag wel. “We besloten daarom in Wateringen te gaan
wonen. Maar nadat we daar 4,5 jaar
woonden, keken Wim en ik elkaar nog
eens diep in de ogen. We vroegen ons
af of we weer terug naar onze roots
wilden. Het gevoel in Den Haag was
anders, omdat we daar geen historie
en achtergrond hadden en in Venray
kenden we veel mensen. Lotte en

Anne waren 5 en 7 en dat was een
goed moment om weer te verhuizen.
Achteraf gezien was het voor onze kinderen een goede keuze om net voor
de zomervakantie te verhuizen zodat
ze hun klasgenoten nog konden leren
kennen. In de vakantie hadden ze dus
genoeg vrienden om mee te spelen.”
In Venray keerde Germy weer terug
naar de gemeente, waar ze aan de
slag ging als beleidsmedewerker sociale zaken. “Ik ben ooit als ambtenaar
begonnen en het vak nooit meer uitgerold. Het werk als beleidsmedewer-

ker is heel divers en ik zal het niet snel
moe worden.”
Bij terugkomst in Venray mengde
Germy zich ook in het Venrayse vrijwilligersleven. Ze is inmiddels al jaren
bestuurslid bij de wijkraad van het
Antoniusveld. “Ik help met het organiseren van activiteiten voor de wijk.
Zo hebben we ooit een zeskamp en een
kermis georganiseerd. Dat was enorm
veel werk en het kostte veel tijd, maar
het was wel leuk om te doen.”
Via de wijkraad kwam Germy twee
jaar geleden terecht bij het bestuur
van RooyIn, een voortvloeisel uit de
Burgertop 2017. “Je kunt RooyIn zien
als smeerolie die vrijwilligers met
elkaar verbindt. Met de organisatie
van bijeenkomsten brengen we mensen bij elkaar.”
Daarnaast is ze zes jaar voorzitter
geweest bij de ouderraad op de basisschool. “De ouderraad was medeorganisator van de Avondvierdaagse
in Venray. Ik vond en vind het een
fantastisch evenement. Ik heb ook
jaren met onze kinderen meegelopen.
Uiteindelijk heb ik dan ook tien jaar
geleden het voorzitterschap van de
Avondvierdaagse overgenomen.”
Germy ziet de Avondvierdaagse niet
alleen als een evenement waarbij
het om wandelen gaat, maar ook om
mensen verbinden. “Het is een feest
om daar aan mee te werken. Ik ben
er het hele jaar mee bezig en dat vind
ik hartstikke leuk. Het is mooi dat het
evenement bij zoveel mensen aansluit. Ik ben nog lang niet op het voorzitterschap uitgekeken.”
Zelf houdt Germy ook van wandelen.
Vijftien jaar geleden ontdekte ze nordic walking. “Dit jaar was het de eerste keer dat ik zou meedoen aan de
Nijmeegse Vierdaagse. Ik was volop
bezig met trainen toen het coronavirus
opdook. Het is erg jammer dat het niet
door kan gaan, de voorbereidingen
kostten veel tijd.” Toch blijft Germy
tijdens de coronacrisis in beweging.
“Omdat ik thuis werk, probeer ik in
de avonden te gaan wandelen. Ik ga
graag naar Boschhuizen, Geijsteren, de
Schadijkerbosssen of de Maasduinen.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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