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Horeca zet terras buiten
Enkele horecazaken in Venray deden op dinsdag 2 maart mee aan de landelijke protestactie. Lunchroom Lion D’Or aan de Schoolstraat was in alle vroegte de allereerste. Het complete
terras stond buiten met vuurkorven en menukaarten op de tafeltjes. “Het ziet gezellig uit maar we ontvangen geen gasten”, zegt Daan Stoks van Lion D’Or. “Dat waren we wel van plan.
Maar we kregen een brief van de gemeente dat dit niet de bedoeling is. En dat snap ik wel. We willen ook geen boete van 4.000 euro riskeren.”

Rechtbank Oost-Brabant stelt huisjeseigenaren in het gelijk

Gemeente Venray moet omgevingsvergunning Het Roekenbosch
herzien
De negen huisjeseigenaren die de omgevingsvergunning van Het Roekenbosch in Blitterswijck aanvochten, hebben gelijk gekregen van Rechtbank Oost-Brabant. De rechtbank stelt dat de huisvesting van
arbeidsmigranten en woonurgenten in strijd is met de provinciale omgevingsvergunning en dat de provincie Limburg geen officiële ontheffing hiervoor heeft afgegeven. Gemeente Venray krijgt zes maanden
de tijd om de procedure opnieuw te doen.
Sinds gemeente Venray heeft besloten om Het Roekenbosch af te bouwen, worden 104 woningen op het
park gebruikt voor de huisvesting
van arbeidsmigranten en woonurgenten. Volgens de negen bezwaarmakers, die eigenaar zijn van één of
meerdere huisjes op het park, is de
huisvesting van deze twee groepen
op het vakantiepark in strijd met de
provinciale omgevingsvergunning.
Een ontheffing is nodig om de twee

groepen toe te staan, maar die is
volgens de bezwaarmakers niet verleend door de Gedeputeerde Staten
van provincie Limburg.
De rechtbank heeft hen in het gelijk
gesteld. De brief die de provincie op 19 mei stuurde, kan volgens
de rechtbank inderdaad niet aangemerkt worden als een ontheffing. ‘De brief kwalificeert als een
standpuntbepaling, maar er wordt
niet uitdrukkelijk ontheffing ver-

leend van de omgevingsverandering.’ Daarnaast stelt de rechtbank
vast dat Gedeputeerde Staten voor
het verlenen van een ontheffing de
uitgebreide voorbereidingsprocedure moet doorlopen en dat is niet
gebeurd. ‘Eisers en belanghebbenden hebben dus ook geen mogelijkheid gehad om hun zienswijzen op
een eventueel voornemen om ontheffing te verlenen voor te leggen
aan Gedeputeerde Staten. Zij heb-

ben geen invloed kunnen uitoefenen op deze standpuntenbepaling
en zijn hierover in hun belangen
geschaad.’

Voor het blok gezet
Daarnaast vinden de bezwaarmakers dat de belangen van de particuliere eigenaren onvoldoende
zijn meegewogen in het besluit
van gemeente Venray om arbeidsmigranten en woonurgenten op
het park toe te staan. Zij stellen
dat door de omgevingsvergunning
de recreatiewoningen nagenoeg
onverhuurbaar worden, terwijl de
particuliere eigenaren geen aanspraak kunnen maken op een

vergoeding. Ook zijn zij niet van
te voren in enig overleg betrokken geweest en niet geraadpleegd
in de uiteindelijke besluitvorming. De rechtbank vindt dat de
gemeente de noodzaak voor het
huisvesten van arbeidsmigranten
voldoende heeft onderbouwd, maar
dat ze de gevolgen van het besluit
voor de overige eigenaren onvoldoende hierbij heeft betrokken.
‘De eigenaren zijn met het plan,
dat moet leiden tot afbouw van
het vakantiepark, in feite voor het
blok gezet. Dat gaat de rechtbank
te ver.’
Lees verder op pagina 03
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Rigoureus herinrichtingsplan

Dorpsraad wil bomenkap Molenhofweg voorkomen
De aanpak van de N270 (Deurnese
weg) blijft de gemoederen bezighouden bij de Leunse dorpsraad.
Nadat de sloop van het viaduct kon
worden voorkomen, spitst de
aandacht zich nu toe op de
Molenhofweg. Deze uitvalsweg
naar het buitengebied is een drukbezochte wandelroute. Het probleem is dat de Molenhofweg tevens
dienst doet als landbouwroute.
In de vergadering van maandag
22 februari sprak de dorpsraad zijn
ongerustheid uit over het rigoureuze herinrichtingsplan.
Twee dorpsraadleden zijn onlangs
door provincie en gemeente bijgepraat over de uitvoering. Doordat de
Molenhofweg veel landbouwverkeer verwerkt, moet de weg bijna
2 meter breder worden. De meeste
woningen staan langs het eerste
straatdeel vanaf de Albionstraat.
Positief punt is dat hier aan beide
kanten een trottoir wordt aangelegd.
Dit gebeurt tot en met de woning
van familie Van Dijck op huisnummer 6. Daarna eindigt de bebouwde
kom en maakt de Molenhofweg bij
boerderij Molenhof een grote bocht
gevolgd door een lang recht stuk.
Hier moeten alle bomen sneuvelen
om ruimte te maken voor de wegverbreding. Voor wandelaars wordt
de route onaantrekkelijker ook
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Commercieel adviseurs

omdat ze straks niet meer door de
berm kunnen lopen, luidt de vrees
van de dorpsraad. Dorpsraadlid
Twan Hanssen sprak van een kaalslag. “We willen voorkomen dat de
Molenhofweg een onveilige racebaan
wordt. Vooral in het voor- en najaar
is er veel groot landbouwverkeer dat
haast heeft. Dat begint ’s ochtends
vaak al om 04.00 uur en gaat door tot
middernacht.” De landbouwroute zou
parallel moeten lopen aan de N270
maar doordat hier een gasleiding
ligt, is dat onmogelijk. Vandaar dat
is uitgeweken naar de Molenhofweg
als verbinding voor landbouwverkeer
naar de Beemdweg en A73.

Het ontwerpbestemmingsplan wordt
voor eind maart vastgesteld door
het College van B&W. Daarna wordt
het bestemmingsplan zes weken ter
inzage gelegd. De planning is dat
de gemeenteraad in september een
besluit neemt. De herinrichting van
het wegtracé van de N270 tussen de
rotonde bij Intratuin en de rotonde in
Oostrum, inclusief de landbouwroute,
kan in augustus 2022 van start gaan.
De werkzaamheden duren tot eind
december 2023.

Tekst: Henk Willemssen

Letsel door sport, wat nu?
Uit onderzoek van het CBS en het RIVM blĳkt dat 54% van de Nederlanders van 4 jaar en ouder één keer per week of vaker sport. Zodra de
omstandigheden rondom het coronavirus het weer toelaten, zal sportend Nederland de draad gauw weer willen oppakken. Maar wat als je
tĳdens een training of wedstrĳd door toedoen van een ander letsel oploopt?
kelijk van de omstandigheden
van het geval.

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.

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

“We willen het ommetje veilig
houden voor wandelaars”, zei
dorpsraadvoorzitter Annemarie van
Kruijssen. Ook andere dorpsraadleden
uitten hun zorgen over de bomenkap
en aantasting van de wandelroute.
Om er serieus werk van te maken,
wordt de werkgroep verkeer tijdelijk
versterkt met enkele dorpsraadleden.
“We moeten niet te lang wachten

want het bestemmingsplan loopt
al”, waarschuwde Twan Hanssen.
“De provincie heeft geen oog
voor de belangen van het dorp.”
Het tegenvoorstel om de bomen
te behouden en een strook grond
langs de weg aan te kopen voor de
verbreding, werd vanwege de kosten
afgewezen. Toch wil de dorpsraad het
hier niet bij laten zitten. “Wij moeten
de grondeigenaren benaderen”,
stelde Gerrie Steeghs voor. De
werkgroep gaat zich hierover buigen.
“We moeten met een alternatief plan
komen. Bijvoorbeeld een schelpenpad
langs de weg voor wandelaars”, zei
Annemarie van Kruijssen.

Oh, zit dat zo!

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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 provincie heeft geen
oog voor de belangen
van het dorp

Bij het beoefenen van een
sport ontstaat regelmatig letsel.
Meestal door fanatieke deelname,
soms door ondoordachte, gevaarlijke acties van een teamgenoot of
de tegenstander. Of je de veroorzaker voor het opgelopen letsel
aansprakelijk kunt stellen, is afhan-

Meer algemeen geldt er voor sporten spelsituaties een verhoogde
drempel van aansprakelijkheid. Iets
dat in het dagelijks leven onrechtmatig is (bijvoorbeeld het uitdelen
van een harde duw, trap of tackle),
kan er in sportsituaties ‘bij horen’.
Tijdens een potje voetbal of hockey
moeten spelers bijvoorbeeld rekening houden met een tackle, met als
doel de bal af te pakken. En tijdens
een bokswedstrijd hebben boksers
rekening te houden met de nodige
klappen op het lichaam en zelfs
in het gezicht. Het zijn risico’s die
de sporters door deelname aan de
sport aanvaarden en waarvoor zij,
als deze risico’s zich verwezenlijken,
niet zomaar kunnen rekenen op een
vergoeding van de schade die het
letsel tot gevolg heeft.

In sportsituaties is een gedraging
pas onrechtmatig, als de gedraging
buiten de normale verwachtingen
van de betreffende sport ligt. Als je
tijdens het voetballen de bal al hebt
doorgespeeld naar een teamgenoot,
is de alsnog uitgevoerde schadeveroorzakende tackle op jou onrechtmatig. Voor het letsel dat je dan oploopt,
kan de veroorzaker aansprakelijk
gehouden worden. Ook acties die na
het eindigen van de wedstrijd of training tot letsel leiden, kunnen soms
tot aansprakelijkheid leiden als jij
geen rekening meer hoefde te houden met dergelijke acties.
Overigens rust op de partij die een
schadevergoeding eist voor letsel, opgelopen in een sportsituatie,
het bewijs omtrent de toedracht.
Videobeelden en getuigen van de
toedracht zijn daarom vaak van
groot belang!

Heeft u letsel opgelopen in een
sportsituatie en wilt u graag advies
over de mogelijkheden? Neem dan
contact op met ons kantoor voor
een vrijblijvend en kosteloos eerste
adviesgesprek. Wij kunnen u gericht
adviseren en ervoor zorgen dat uw
letselschadezaak op voortvarende
wijze wordt behandeld.
Door: Lisa Verhagen,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 86 | www.putt.nl
verhagen@putt.nl
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Gemeente Venray moet omgevings
vergunning Het Roekenbosch herzien
De rechtbank vindt ook dat
gemeente Venray onvoldoende heeft
onderzocht of ze voldoet aan de parkeerbehoeftes op het park. De huisjeseigenaren stellen dat niet bij alle
recreatiewoningen voor woonurgenten voldoende plek is voor minimaal
twee auto’s. De rechtbank geeft hen
daarin gelijk.

Conclusie
De rechtbank herroept het primaire
besluit en bepaalt dat gemeente
Venray een nieuwe besluit moet

nemen. De rechtbank is van mening
dat een ontheffing van de omgevingsverordening noodzakelijk is,
waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden doorlopen. Hier krijgt gemeente Venray zes
maanden de tijd voor. Omdat een
deel van de huisjes in gebruik is,
treft de rechtbank een voorlopige
voorziening, waardoor de personen
die gebruikmaken van de huisjes
dit gebruik maximaal zes maanden mogen voortzetten. Er mogen
geen nieuwe gebruikers worden

toegestaan, ook niet als de huidige
gebruikers het gebruik binnen zes
maanden staken.
De bezwaarmakers beraden zich op
verdere stappen en op mogelijke initiatieven van de gemeente Venray.
Gemeente Venray laat weten de uitspraak van de rechtbank te hebben
ontvangen. “Deze uitspraak gaan wij
bestuderen. De gemeente blijft er op
gericht om het bestaande afbouwscenario voor Het Roekenbosch in
stand te laten blijven.”

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY VELTUM

Vrees voor licht- en geluidsoverlast

VENRAY CENTRUM

Bezwaren tegen verplaatsing
garagebedrijf

VENRAY LANDWEERT

Een inwoner van de Berkenstraat in Blitterswijck maakt bezwaar tegen de komst van Vakgarage Wejebe aan
de overkant van de straat. De overbuurman vreest voor licht- en geluidsoverlast en waardedaling van zijn
woning. Gemeente Venray heeft de bezwaren afgewezen en vindt dat de situatie hier juist verbetert.

WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Wejebe gaat verhuizen van de Oude
Heerweg naar een nieuwe locatie aan
Berkenstraat 2 in Blitterswijck. Tegen
het ontwerpbestemmingsplan, dat van
20 november tot 31 december 2020
ter inzage lag, is alleen een zienswijze door de overbuurman ingediend.
Wejebe is vanaf 1966 gehuisvest aan
de Oude Heerweg en zocht een ruimere
locatie met een groter bedrijfspand
en meer buitenruimte. Deze plek
werd gevonden aan de Berkenstraat
waar voorheen een loonbedrijf was
gevestigd. Volgens gemeente Venray
verbetert door de komst van het garagebedrijf de situatie voor de buurt.
Want een garage zou minder overlast
veroorzaken en valt ook in een lagere
milieucategorie dan een loonbedrijf.

Geluidsoverlast
De overbuurman heeft een bedrijf aan

huis en beschrijft in zijn zienswijze zijn
zorgen over verminderd woonplezier.
Ook vreest hij geluidsoverlast van de
autowasserette en de garagewerkplaats. Vooral als in de zomermaanden de garagepoorten openstaan. De
buitenverlichting en reclame-uitingen
zouden lichtoverlast veroorzaken
evenals de auto’s die met hun lichten de woning binnenschijnen. Ook
bestaat de vrees voor brandveiligheidrisico’s omdat met chemische stoffen
wordt gewerkt.

In gesprek
Wejebe heeft al toegezegd de in- en
uitrit te verplaatsen naar de zijkanten
van het perceel zodat er minder lichtoverlast optreedt voor de overburen.
De gemeente wijst de bezwaren af en
meent dat het met de overlast wel zal
meevallen. Afgesproken is dat Wejebe

in gesprek gaat met de overbuurman
die de mogelijkheid heeft een planschadeclaim in te dienen.

Mail naar bezorgers@garcon.nl

Bestemmingsplan
De gemeente wijst erop dat volgens
het huidige bestemmingsplan van
Berkenstraat 2 loonwerkers, hoveniers
en grondverzetbedrijven zijn toegestaan. Deze ondernemingen vallen
onder een zwaardere milieucategorie dan een garagebedrijf en hebben
volgens de gemeente ook een grotere
impact op de omgeving. Het bestemmingsplan staat op de agenda van de
commissie Wonen op dinsdag 9 maart.
De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van dinsdag 30 maart een
besluit. Het bestemmingsplan wordt
daarna voor zes weken ter inzage
gelegd.

Sikes champignons is een
onderdeel van de Sikes
Group. Sikes Group is een
innoverend bedrijf en in
verschillende takken actief.
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar :

Teelt
medewerker m/v
Functieomschrijving:
Als teeltmedewerker ben je bezig met alle voorkomende werkzaamheden
binnen de champignonteelt, zoals vullen, oogsten en leegmaken etc.

Locatiekeuze

Functieeisen
• Werkervaring is geen pre.
• wij bieden een afwisselende baan met alle voorkomende
werkzaamheden in onze champignonkwekerij
• fulltime dienstverband
• goede, enthousiaste en flexibele inzet
• geen 9 tot 5 mentaliteit

Een inwoonster van Leunen heeft de dorpsraad benaderd met de vraag voor een hondenspeelweide in het
dorp. Aan de ene kant heeft de dorpsraad er wel oren naar omdat Leunen al jarenlang last heeft van nietopgeruimde hondendrollen. Maar de grote vraag was in de dorpsraadvergadering van maandag 22 februari:
waar moet die speelweide komen en accepteren de buurtbewoners het wel?

Arbeidsvoorwaarden:
• uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf
• prettige werksfeer
• ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
en doorgroeimogelijkheden
• Marktconform salaris

Dorpsraad Leunen sceptisch over komst
hondenspeelweide

Het idee om een stukje van de speeltuin aan Van Berlostraat in de wijk
Korenmolen op te offeren voor een
omheinde hondenspeelweide bleek
toch geen goed idee. Alhoewel het
een centrale plek in het dorp is.
“Er spelen veel kleine kinderen vaak
zonder toezicht van ouders. Honden
en kinderen zijn geen goede combinatie”, vond Kristel van de Molengraft.
Ook Marloes Zandbergen uitte haar
twijfels: “Ik weet niet of de omwonenden hier blij mee zijn.” Gerrie Pijpers
reageerde ook afwijzend: “Dit moet je
nooit bij een speelweide voor kinderen doen.” De contactfunctionaris van
de gemeente wist dat een hondenspeelweide vaak weerstand oproept
in de buurt. “Want het gaat niet

alleen om hondenpoep maar ook om
geluidsoverlast.” Dat beaamde Sjaak
Rongen: “Omwonenden zullen het
plan afschieten”, verwachtte hij.
Dorpsraadvoorzitter Annemarie van
Kruijssen vond het belangrijk dat
hondeneigenaren het idee zelf omarmen. “Want zij moeten de speelweide
ook onderhouden en netjes houden.” Hier wringt nu juist de schoen.
Want ondanks diverse oproepen van
de dorpsraad in dorpsblad LVH Courant
blijken veel hondenbezitters het niet
zo nauw te nemen met het opruimen
van de uitwerpselen van hun viervoeter. Binnen de bebouwde kom is dit
verplicht. “Ik laat mijn hond vaker uit
langs de Steegsepeelweg. Hier ligt de
berm bezaaid met hondendrollen”, zei

Gerrie Steeghs. In plaats van waarschuwende stukjes in het dorpsblad
wil de dorpsraad het eens over een
andere boeg gooien met een ludieke
actie met foto’s op Facebook.
Er was bij de dorpsraad nog een ander
verzoek binnengekomen voor een
hondenspeelweide. Annemarie van
Kruijssen stelde voor het initiatief bij
de aanvragers neer te leggen. “Laat ze
maar met een concreet plan komen.
De dorpsraad gaat deze kar niet trekken. Als er een goed plan komt dat
voldoende steun krijgt, dan bekijken
we of de dorpsraad ondersteuning kan
bieden.”

Tekst: Henk Willemssen

Spreekt deze veelzijdige vacature je aan?
Solliciteer dan door te mailen naar emmypijnenburg@sikes.nl

OPEN BOEK GENIET
Plan jouw afspaak! Bel of app voor:

Gezichtsbehandeling bij
schoonheidsspecialste

COSMEDISCH CENTRUM HORST

Industriestraat 15
Tel 06 - 20 41 45 01
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Insprekers hebben kritiek op onderzoek
windmolens
Bedroefd hebben wij kennisgenomen van
het overlijden van de heer
drs.

Jos Waals

Oud-burgemeester van de gemeente Venray
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Drager Das Verdienstkreutz 1e Klasse des
Verdienstordens der Bundesrepubliek Deutschland
Jos Waals was een markante persoonlijkheid en een
daadkrachtig bestuurder met het hart op de tong. Jos was in veel
opzichten zijn tijd ver vooruit. Als burgemeester zette hij zich
o.a. in voor de regionale ontwikkeling van Noord-Limburg en in
het bijzonder voor de positie van de gemeente Venray. Jos was
als burgervader altijd zichtbaar en heeft zich met een tomeloze
energie ingezet voor de Venrayse samenleving. Hij investeerde
bewust in een sterkte band met Duitsland en Nederland, vanuit
de overtuiging dat dit van grote maatschappelijke waarde was.
Daarbij betrok hij bewust de jeugd.
Voor dit alles zijn wij hem zeer dankbaar.
Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote Truusje, zijn zoons,
kleinkinderen en overige familieleden. We wensen hen veel
sterkte met dit verlies.
Venray, 23 februari 2021
De gemeenteraad van Venray,
Luc Winants, voorzitter
Sophie Boere, griffier
Het college van burgemeester en wethouders
Luc Winants, burgemeester
Evert Voorn, secretaris
De medewerkers van de gemeente Venray

Twee insprekers toonden zich kritisch over het verkenningsonderzoek van Windpark Venray tijdens het sprekersplein van dinsdag 2 maart. Toon Keijzer uit Geijsteren stelde voor direct te stoppen met het onderzoek.
Rutger Bosch uit Oirlo pleitte voor uitstel zodat de gemeenteraad niet nog voor de zomer een besluit kan nemen.
Beide insprekers meenden dat het
verkenningsonderzoek niet deugt.
Rutger Bosch, lid van Belangengroep
Leefbare Dorpen, stelde dat er onvoldoende dialoog gevoerd kan worden om tot goede besluitvorming te
komen. “Het is zeer frustrerend dat er
geen open en transparant proces is
met gelijkwaardige deelname van alle
partners”, zei hij. “Het is niet inzichtelijk voor de burgers. Er lijkt maar
één mogelijke uitkomst en dat is een
windpark.” Hij noemde het verkenningsonderzoek niet objectief en
de enquête suggestief. De Oirlonaar
pleitte voor een democratisch proces
met fysieke bijeenkomsten. “Dat is
nodig voor zo’n ingrijpend besluit.

Zodat de burgers echt worden gehoord
en dat de uitkomst niet op voorhand al
vaststaat. Want er zijn andere manieren om de klimaatdoelen te halen met
minder afbreuk aan de leefomgeving.”
Toon Keijzer, van werkgroep
GroenGeijsteren, ziet een windmolenpark absoluut niet zitten aan de
zuidkant van het pittoreske dorp
Geijsteren. Hij stelde op 8 en 23 februari via de mail vragen aan het College
van B&W en de gemeenteraad. “Het is
een mistig traject. Er leven veel vragen maar er zijn weinig antwoorden.
Ik heb ook nog geen enkele reactie
gehad. Ik noem dat een wanprestatie,
want u dient de inwoners van Venray
niet.” Volgens Keijzer wordt er infor-

matie achtergehouden en hij vroeg
zich af waarom er geen businessplan
is. “De belangen van de inwoners,
natuur en lokale bedrijven worden niet eerlijk gewogen.” De twee
insprekers haalden aan dat de uitkomst van de enquête duidelijk is.
De dorpsbewoners zijn in meerderheid
(68,6 procent) tegen de komst van
een windpark. “Er is dus geen draagvlak voor”, concludeerde Toon Keijzer.
“Het windpark brengt grote schade
aan de natuur in dit stiltegebied en
het zorgt voor gezondheidsschade bij
omwonenden. Er zijn betere en duurzamere alternatieven.”
Tekst: Henk Willemssen

Vijftien geïnteresseerden zoeken locatie
voor de bouw van tiny houses
Tiny van Houdt is voornemens om samen met vijftien personen tiny houses te bouwen in Venray. Echter is het
moeilijk om een geschikte locatie te vinden die voldoet aan de eisen. Dat liet ze weten tijdens het Sprekersplein
op dinsdag 2 maart. Tiny vroeg de gemeente om hulp bij het verder invullen van de plannen.
Het idee om een tiny house te bouwen
in Venray werd vorig jaar tijdens een
Sprekersplein al eerder door Tiny van
Houdt aan de raad van Venray gepresenteerd. Wat volgde waren gesprekken met geïnteresseerden, gemeente
en perceeleigenaren. Dat heeft er toe
geleid dat inmiddels vijftien personen hebben aangegeven geïnteres-

seerd te zijn in het wonen in een tiny
house. “Echter is het vinden van een
geschikte locatie lastig. We zijn op
zoek naar een perceel van 2 hectare
groot. De huizen komen off grid te
liggen en worden volledig duurzaam
en met een ecologische voetafdruk
gebouwd. De bewoners leven zelfvoorzienend”, legt Tiny van Houdt uit.

Inmiddels lopen er gesprekken met
twee perceeleigenaren. “Het gaat niet
om bouwgrond, maar om agrarische
grond. Onze conceptplannen zijn klaar
en wij vragen nu de gemeente om
met ons in gesprek te gaan over wat
wel en niet mogelijk is.”

Nieuwe poging
voortgezet speciaal onderwijs in Venray
De Wijnberg onderneemt een nieuwe poging om voortgezet speciaal onderwijs (vso) in Venray te realiseren.
Vorig jaar wees het College van B&W van Venray de aanvraag voor de komst van leerlingen van 13 tot 18 jaar
nog af. Het gaat ongeveer om twintig jongeren uit Venray die nu in Venlo naar school gaan.

Gesitrans C2C BV is een onderdeel van de Sikes Group.
Sikes Group is een innoverend bedrijf en in verschillende takken actief.
Word jij onze nieuwe collega? Wij zijn op zoek naar :

Allround
monteur m/v
Functieomschrijving:
Als monteur ben je bezig met kleine onderhoudswerkzaamheden
en reparaties aan onze vrachtwagens. Tevens doe je onderhoud
en reparaties aan onze machines in de champignonkwekerijen.
Functie-eisen
• Werkervaring en kennis van elektronica is een pre.
• fulltime dienstverband, parttime is evt ook mogelijk
• goede, enthousiaste en flexibele inzet
• praktische en zelfstandige instelling
• oplossingsgericht denken
Arbeidsvoorwaarden:
• uitdagende functie binnen een groeiend bedrijf
• prettige werksfeer
• Marktconform salaris
Spreekt deze veelzijdige vacature je aan?
Solliciteer dan door te mailen naar emmypijnenburg@sikes.nl

Het college laat in een raadsinformatiebrief weten onder voorwaarden nu
wel medewerking te willen verlenen.
Onderwijsstichting De Wijnberg huisvest op de locatie aan Molenpad in
Venray alleen kinderen uit de onderbouw. Het streven is alle kinderen uit
Venray, die een combinatie van onderwijs en zorg nodig hebben, samen
te brengen in één gebouw. Voor het
onderdeel zorg werkt De Wijnberg

samen met Mutsaersstichting.
De reden voor de afwijzing door het
college was dat de leerlingen van
De Wijnberg binnen Venray geen
vervolgonderwijs kan worden geboden. Zodat ze hiervoor toch weer naar
Venlo moeten reizen. Het college zegt
nu wel positief tegenover een vsovestiging te staan. Daarvoor moet
De Wijnberg met een plan komen, in
samenwerking met Raayland College,

voor de mogelijkheden van uitstroom van de leerlingen in Venray.
Ook moet De Wijnberg samen met
Mutsaersstichting een plan indienen
om de behandeltrajecten te verkorten.
De Wijnberg is een behandelschool
waar kinderen voor kortere tijd verblijven. Als aan beide voorwaarden is voldoen dan legt het college de aanvraag
voor aan de gemeenteraad.

Werkgroepen windmolens
gaan samen verder
Kritische Werkgroep Windturbines heeft zich opgeheven om samen verder te gaan met Belangengroep
Leefbare Dorpen. Beide werkgroepen hebben hun oorsprong in Oirlo en zijn opgericht nadat de plannen voor
een windmolenpark bekend werden.
Kritische Werkgroep Windturbines ging
van start in april 2020 om een tegengeluid te laten horen. De werkgroep
verspreidde nieuwsbrieven en nieuwsflitsen via e-mail waarvoor veel
belangstelling was. Omdat bewoners
lieten weten zich niet alleen zorgen
te maken over windmolens maar over

de gehele leefbaarheid in de dorpen, besloot de werkgroep de focus
te verbreden, daarom is aansluiting
gezocht bij Belangengroep Leefbare
Dorpen van Leo en Leon Büddiger, Bep
Geerets en Hay Steeghs uit Oirlo. Deze
belangengroep heeft twijfels over
het lopende onderzoek van Windpark

Venray. Er zou een onafhankelijk verkenningsonderzoek moeten komen
naar draagvlak met inspraak voor alle
burgers. Ook wil de belangengroep
een eerlijke dialoog over duurzame
energie en samenwerking opzoeken
met dorpsraden.
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beeld,” zegt Venray Monumentaal.
Kees Moerkerk heeft een plan
opgesteld voor een herbestemming.
Venray Monumentaal omarmt het
idee. “Dit plan biedt kansen. Daarom
verzoeken wij het gemeentebestuur
opnieuw de voorgenomen sloop
te heroverwegen, het maatschappelijk kapitaal van de historische
bebouwing te redden en een verdere
kaalslag in de Venrayse historische
binnenstad te voorkomen,” schrijft
Frans van der Kruijf in de brief.
Het postkantoor zou een centrum
voor beeldende kunst kunnen worden waarin amateur kunstschilders,
beeldhouwers en keramisten werken en exposeren. De binnenplaats
kan benut worden voor kleinschalige
evenementen.

Lokale partijen
wijzen lijsttrekkers aan

“Ik werk sinds 2010 bĳ Tummers. Jarenlang rouleerde ik als ‘vliegende keep’ tussen de verschillende
vestigingen, sinds 2019 ben ik eerste verkoper in Roermond. Omdat ik regelmatig in de Tummers-folders
sta, word ik vaak herkend. ‘Is dat niet Rik van Tummers?’ hoor ik dan.
Mijn specialiteit? Ik ben de aircospecialist binnen ons
bedrijf. Daarnaast ben ik vooral thuis in witgoed en klein
huishoudelijke apparatuur. Ik weet alles van inbouwapparatuur: van koelkasten tot vaatwassers,
van magnetrons tot ovens en kookplaten.
De maten zijn in principe universeel,
maar uit ervaring weet ik dat je in de
praktijk vaak tegen obstakels aanloopt.
Een haakje hier, een oogje daar en
voordat je het weet past een kookplaat
nét niet. Dat willen we natuurlijk
voorkomen! Als we niet zeker
weten of het past, bieden we
klanten een inmeetservice.
Dit is een extra zekerheid dat
de bestelde apparatuur écht
goed past. Zo bieden we letterlijk en figuurlijk de best passende oplossing. Veel klanten
vertrouwen inmiddels blindelings
op mijn advies. Ze weten: ik verkoop alleen wanneer een optimaal
resultaat gegarandeerd is.”

Ook nu de winkels gesloten zijn sta ik klaar voor de
klanten. Op onze website kun je chatten met een verkoper, grote kans dat je mij daar tegenkomt! Naast het
chatten kun je er ook voor kiezen om te videobellen
met een verkoper in de winkel. We doen er alles aan
om ook nu het beste advies te geven. Wil je graag
persoonlijk geadviseerd worden door een verkoopspecialist bij jou thuis? Dat kan! Je kunt nu een
afspraak maken met onze verkoopspecialist! Deze komt vervolgens bij jou
thuis voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek.
Samen kijken we welk
product het best past in
jouw situatie! Bel gerust
voor een vrijblijvende
afspraak naar 085 10 54 44.

Tummers
www.eptummers.nl
deskundig
of Altijd
bel 085 105
44 44

advies op maat.

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons
terecht via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld? Vandaag nog geleverd!

Martin Leenders is voor de derde keer op rij lijsttrekker van
Samenwerking Venray. De lokale partij maakt altijd ruim een jaar
voor de raadsverkiezingen, die plaatsvinden op woensdag 16 maart
2022, bekend wie de verkiezingskar gaat trekken. Venray Lokaal
koos met Harold Stevens voor een nieuw gezicht.
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In de gemeenteraadsvergadering van
15 december 2020 viel het doek voor
het oude postkantoor. Het voorstel om
onderzoek te doen naar behoud van
het gebouw werd met een minimale
raadsmeerderheid (14 tegen 13 stemmen) verworpen. Eigenaar Karel
Janssen kreeg in 2010 al een sloopvergunning van de gemeente. Hij wil op
de hoek Patersstraat-Poststraat een
appartementencomplex realiseren.
Stichting Venray Monumentaal
wil zich nog niet neerleggen bij
het verdwijnen van het 70 jaar
oude postkantoor. Voorzitter Frans
van der Kruijf wijst op het onderzoek van Leon van Meijel naar
de wederopbouwarchitectuur in
Venray. “Hiervan is het postkantoor juist een karakteristiek voor-

‘Ik verkoop alleen wanneer een
optimaal resultaat gegarandeerd is’

8

’’

Stichting Venray Monumentaal vraagt opnieuw aan de gemeenteraad en het College van B&W het oude postkantoor te behoeden voor
sloop. Venray Monumentaal wijst op een alternatief plan van
Venraynaar Kees Moerkerk om het markante hoekpand in te richten
als expositieruimte en centrum voor beeldende kunstenaars.

Rik Stroeken, eerste verkoper Tummers Roermond:

65

Alternatief plan
voor postkantoor
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1400
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849,-

INCL. 5 JAAR
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Het zijn in 2022 de eerste verkiezingen voor Harold Stevens (53) die via
fractievoorzitter Tino Zandbergen
een paar jaar geleden betrokken raakte bij Venray Lokaal. Hij is
momenteel actief als commissielid. Venray Lokaal is ontstaan uit
een fusie van PP2 en inVENtief en
nam in 2018 voor het eerst deel aan
de verkiezingen. Met lijsttrekker
Carla Brugman behaalde de partij toen vijf zetels. Carla Brugman
werd wethouder maar vertrok al
na een jaar om als gedeputeerde
bij provincie Limburg aan de slag te

gaan. Ze werd opgevolgd door Cor
Vervoort die toen partijvoorzitter
was. Martin Leenders (49) sleepte
als lijsttrekker bij de verkiezingen van 2014 en 2018 telkens drie
zetels in de wacht. Samenwerking
Venray bezet momenteel vier
zetels in de raad omdat Erica Irene
van den Akker zich tussentijds via
SP en ProVenray aansloot. Martin
Leenders is al negentien jaar raadslid. Hij begon in 2002 bij het CDA en
maakte in november 2005 de overstap naar Samenwerking Venray.

Venray koopt wegdeel
Wanssum voor 1 euro
Gemeente Venray neemt de Venrayseweg en Brugstraat (N270) in
het centrum van Wanssum over van provincie Limburg. De provincie vraagt een symbolisch bedrag van 1 euro voor het wegdeel van
2,25 kilometer. De gemeente krijgt 1,7 miljoen euro subsidie om de
weg opnieuw in te richten.
Door de komst van de rondweg, die
op 6 september 2020 werd geopend,
verloor de provinciale weg zijn doorgaande verkeersfunctie in het centrum van Wanssum. Het verkeer
wordt nu via de rondweg om de
dorpskern heen geleid. De afspraak
was al eerder gemaakt dat het wegdeel van 2,25 kilometer zou overgaan
naar gemeente Venray. Dat is nu via
een verkoopovereenkomst formeel
geregeld waardoor ook het beheer
en onderhoud ook in handen vallen
van de gemeente. Omdat de weg een
andere functie krijgt, is een recon-

structie nodig. Met de provinciale
subsidie van 1,7 miljoen euro wordt
het centrumdeel van Venrayseweg
en de Brugstraat ingericht als een
30-kilometerzone. Ook de aansluitende wegdelen, parkeervakken en
het groen worden bij de herinrichting
meegenomen. De gemeente gaat
de omwonenden binnenkort betrekken bij het ontwerpplan. Als het
definitieve plan deze zomer klaar is,
kan het werk worden aanbesteed.
De werkzaamheden zullen komend
najaar van start gaan en eind 2022
moet de herinrichting zijn afgerond.
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Geldig tt//m 77--3-320221

Wasmachine WW80T734AWH/S2
• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten

1399,-

*

649,-

999,-

4K TV QE65Q67TASXXN
• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle
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Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

maatschappelijk verantwoord

klantgericht

kwaliteit

totaalleverancier

Wij zoeken een:

Financieel administratief
medewerker
Allround monteur
mechanica
M/V - 32-40 uur

M/V - FULLTIME

Expeditieleider
Solliciteren:
Heb je interesse stuur je CV en
motivatiebrief naar:
personeel@groenteproducties.com

M/V - FULLTIME

Informatie:
Voor meer informatie over de vacature
en onze organisatie kijk op onze
website: www.groenteproducties.com

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Oirlose dorpsraad halveert doordat vier leden stoppen
Anita Loonen-Emonts heeft op woensdag 3 maart afscheid genomen als
voorzitter van de Oirlose dorpsraad. Ook Mikey Ellery, John Voermans en
Esther Zanders zijn gestopt waardoor de dorpsraad nog vier leden telt.
In dorpsblad ’t Krèntje is een oproep
gedaan aan de inwoners om zich te
melden als lid voor de dorpsraad.
“Want verkiezingen houden is in coronatijd lastig te organiseren”, zegt Anita
Loonen die bijna tien jaar dorpsraadlid
was. Ze heeft sinds afgelopen zomer

een fulltime baan bij glasvezelbedrijf
Spitters. “Op mijn werk heb ik promotie gemaakt en ik ga meerdere projecten ondersteunen. Daarvoor moet ik
door heel Limburg reizen. Er speelt nu
veel in ons dorp. Ik ben gemiddeld wel
drie avonden per week aan het bellen

en vergaderen. Dat wordt me allemaal
te veel vooral nu ik buitenshuis werk.
Mijn gezin blijft voor mij op de eerste plaats staan en daar kies ik voor.”
De mogelijke komst van een windmolenpark houdt de gemoederen in Oirlo
volop bezig. De dorpsraad kiest een
neutrale positie. Anita: “Dagelijks heb
ik dorpsbewoners aan de telefoon die
zich zorgen maken. Het lijkt wel of alles
in Oirlo terechtkomt. We hebben al zo’n

250 arbeidsmigranten, de A73, er komt
een dubbelspoor en we krijgen enkele
zonneparken. Er is veel aan de hand en
dat maakt de keuze om te stoppen ook
zo moeilijk. Temeer omdat er nog zo’n
klein groepje van de dorpsraad overblijft. Maar als mijn bordje te vol wordt
dan heb ik er straks het meeste last
van.” Ze was ook benaderd door het
CDA om op de kieslijst te gaan staan
voor de raadsverkiezingen van maart

2022. “Ik zou in een commissie alvast
gaan meedraaien. Maar ook daarmee
ben ik gestopt. De politiek komt voor
mij vier jaar te vroeg. Het past nu niet
want ik wil meer rust en tijd voor mijn
kinderen. Ik heb al mijn vrijwilligerswerk neergelegd behalve het dorpsblad. En ik wil op de achtergrond de
dorpsraad nog blijven ondersteunen.”

Dorpsraadvoorzitter Annemarie van
Kruijssen ziet de voordelen ervan in.
“Ik vind deelname aan de wensbus een
goed idee want er leven vragen in het
dorp. Zoals van ouderen die iedere week
de dagbesteding in Multifunctioneel
Centrum (MFC) De Baank bezoeken.
De wensbus haalt mensen aan de voor-

deur op en brengt ze weer thuis voor
ongeveer een euro per rit.” De Leunse
dorpsraad zal binnenkort zijn wens
kenbaar maken in een informatiebijeenkomst. Ook Merselo en Vredepeel
hebben een wensbus en de Maasdorpen
Wanssum, Blitterswijck en Geijsteren
beschikken samen over een wensauto.

Tekst: Henk Willemssen

Leunen wil aansluiten bij wensbus Ysselsteyn
De dorpsraad van Leunen voelt er veel voor om aansluiting te zoeken bij
de wensbus van Ysselsteyn. Wensbussen willen uitbreiding van hun
gebied om te kunnen voldoen aan de minimale ritteneis van provincie
Limburg die de regeling subsidieert.
De wensbus van Ysselsteyn heeft
al vaker aangegeven graag te willen uitbreiden met Leunen, Veulen

en Heide. Veulen reageert terughoudend omdat het dorp al beschikt over
een belbus van Arriva waarvan veel

gebruik wordt gemaakt. Heide heeft
zich medio vorig jaar aangesloten bij de
Ysselsteynse wensbus. In de dorpsraadvergadering van Leunen op maandag
22 februari klonken positieve reacties
ondanks dat de lijnbus van Arriva al
door het dorp rijdt. De wensbus is een
aanvulling op het openbaar vervoer.

ELEKTRO MONTEUR

LOTTUM

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor de installatie, onderhoud, service aan de diverse typen poorten, slagbomen
en de elektronische apparatuur die ABC Hekwerk levert. Jouw opleiding en ervaring zijn op
VMBO / MBO niveau elektrotechniek en je bent nieuwsgierig voor nieuwe ontwikkelingen.
Met onze servicebus bezoek je uiteenlopende klanten en projecten.Vanzelfsprekend ben je
communicatief vaardig. Je werkt graag buiten,lost problemen zelfstandig en deskundig op,
maar kan voor extra ondersteuning altijd terugvallen op een hecht team van specialisten.

Wij bieden een collegiaal team, marktconform salaris en uitzicht op een vaste baan. INT
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Instagrampagina om politiek onder jongeren interessant te maken
Samen met een groepje jongeren uit Venray en omstreken is een
Instagramaccount opgezet om politiek leuk, makkelijk en interessant te
maken voor jongeren. Initiatiefneemster Sanne van Kessel legt uit:
“Politiek hoeft helemaal niet saai te zijn. Hoe geweldig is het als jeugd op
een leuke, duidelijke en laagdrempelige manier wat mee kan krijgen van
de politiek.”
Het Instagramaccount is te vinden
onder de naam ‘politieke praat’.

Dit account wordt beheerd door een
diverse groep jongeren met inte-

resse in de politiek, maar ook door
jongeren die er eigenlijk nog weinig
van snappen. Dat maakt het project
volgens de initiatiefnemers interessant. Floris de Vree is een van de jongeren die weinig met politiek heeft,
maar zich toch inzet voor dit project.
“Jongeren houden zich misschien
niet met politiek bezig, maar de poli-

tiek wel met hen, daarom is het zo
belangrijk dat jongeren meepraten en
weten wat er speelt in het politieke
wereldje” licht Floris toe. Voorlopig
zal het Instagramaccount zich richten op de Tweede Kamerverkiezingen
van 17 maart. De content zal bestaan
uit onder andere korte educatieve
video’s over onderwerpen zoals stem-

men en de verschillende partijen.
Daarnaast zijn er ook interviews met
politici, zoals Tweede Kamerleden
Lisa Westerveld (GroenLinks) en Rens
Raemakers (D66). Maar vooral ook
grappige content. Op lange termijn
hoopt de groep dat het jongeren blijvend kan informeren over de politiek
en maatschappelijke onderwerpen.

verruimen. Aan de andere kant kiest
gemeente Venray niet voor een maximale vergoeding van 500 euro per
maand zoals dit in de meeste regiogemeenten geldt. Zonder een maximumbedrag verwacht het college beter in
te spelen op de persoonlijke situatie
van de aanvrager. ‘Zo wordt voorkomen dat de vergoeding voor de inwoners een druppel op de gloeiende plaat

is. Door instelling van een bovengrens
bestaat de kans dat de vergoeding niet
afdoende is om inwoners uit de financiële problemen te houden’, meldt het
college. Als inwoners hun noodzakelijke
kosten niet kunnen betalen, maar geen
gebruik kunnen maken van TONK, dan
kunnen ze altijd een beroep doen op de
schuldhulpverlening van de gemeente.

Andere aanpak Venray bij uitvoering TONK
Gemeente Venray wijkt af van de regiogemeenten bij de Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Deze nieuwe regeling is
opgezet om inwoners financieel te ondersteunen als ze door de coronacrisis hun kosten niet meer kunnen betalen.
De meeste omliggende gemeenten
kiezen voor een inkomensgrens van
150 procent van de bijstandsnorm.
Gemeente Venray is voorzichtiger en
hanteert de inkomensgrens van 120

procent. Het College van B&W zegt niet
te weten hoe veel inwoners een aanvraag gaan indienen. Het is een landelijke regeling die voorlopig geldt voor
een halfjaar, van 1 januari tot 1 juli 2021.

De gemeente ontvangt een bijdrage
van het Rijk van 291.408 euro. TONK
is een openeindregeling en dit betekent dat de meerkosten voor rekening
komen van de gemeente. Als blijkt dat
veel inwoners door de drempel van
120 procent niet voor TONK in aanmerking komen, en er daardoor schrijnende
situaties ontstaan, kan het college
alsnog besluiten de inkomensgrens te
Adver torial

Tweede Kamerverkiezingen

Knops wil graag doorpakken voor Limburg
Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrĳksrelaties, heeft zich vol overtuiging Welke momenten zĳn je het
gekandideerd voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Als hoogstgeplaatste Limburgse CDA’er wil meest bĳgebleven?
Verschillende momenten zijn mij bijhĳ na de verkiezingen zĳn inzet voor de regio’s - en in het bĳzonder Limburg - voortzetten vanuit Den Haag.

Hoe kĳk je terug op de
afgelopen 3,5 jaar?
Toen ik in oktober 2017 begon als
staatssecretaris lagen er meteen
een paar grote uitdagingen; de relaties binnen het Koninkrijk stonden
onder druk, falende ICT projecten
moesten uit het slop worden getrokken en de regio’s kregen nauwelijks aandacht. Vanaf dag één kon

ik dus meteen aan de bak. Zo stond
de wederopbouw van Sint Maarten
na orkaan Irma meteen hoog op
de agenda, evenals het intensiveren van de samenwerking met
Duitsland en België in de grensregio’s. Allesbepalend is natuurlijk de
coronacrisis geweest, die op iedereen impact heeft gehad. Op zo’n
moment besef je dat we als samen-

HEKWERKMONTEUR

leving een enorme crisis tegemoet
gaan en is het alle hens aan dek
om dit zo goed mogelijk te doen.
De gesprekken met verpleegkundigen van de COVID-afdeling of ondernemers die noodgedwongen hun
zaak hebben moeten sluiten maakten diepe indruk. We moeten hen
blijven steunen in deze moeilijke
tijden.

m/v - parttime/fulltime

Je zorgt voor het vakkundig plaatsen van verschillende soorten hekwerken, draai- en
schuifpoorten, slagbomen, betonfunderingen etc.
Vanuit Lottum vertrek je dagelijks met je collega naar projecten in regio Zuid-Oost.
We zoeken een collega die van aanpakken en van werken in de buitenlucht houdt. Je kunt
goed zelfstandig werken en bent nauwkeurig. Je bezit een VCA-diploma en een geldig B-E
rijbewijs of je bent bereid die te halen.

TERESSE? Stuur je CV met motivatiebrief naar info@abclottum.nl t.a.v. Remco Cuijpers.

gebleven. Vanwege de portefeuille
Koninkrijksrelaties ben ik regelmatig in het Caribisch gebied geweest
en elke keer was ik weer onder de
indruk van het optimisme en de
veerkracht van de lokale bevolking.
Door de impact van de coronacrisis
op het toerisme zijn veel mensen
werkloos geworden en afhankelijk van voedselpakketten uit
Nederland. Recent mocht ik met het
Rode Kruis mee op Curaçao en Aruba
om voedselpakketten bij mensen
thuis langs te brengen. De onvoorwaardelijke dankbaarheid raakt
me op zo’n moment. Wat mij ook
is bijgebleven zijn de werkbezoeken aan de grensregio’s en de vele
initiatieven die worden ontplooid
om studeren en werken over de
grens makkelijker te maken. Het is
mooi dat wij dat vanuit het kabinet
hebben kunnen ondersteunen met
regiodeals voor onder andere Venlo
en Parkstad. En de erkenning van
het Limburgs als officiële streektaal
was een bijzonder moment, omdat
het bijdraagt aan het doorgeven van
onze cultuur aan toekomstige generaties. Maar ook de momenten dat
ik minder taalvaardigen kon helpen
met mijn initiatieven om als overheid duidelijker te communiceren
door het begrijpelijker maken van
brieven aan burgers. Juist nu gaat
het erom dat de overheid duidelijk
en toegankelijk is.

Met welke motivatie ga je de
komende jaren aan de slag?
Als Kamerlid en Staatssecretaris
heb ik mij altijd al ingezet voor
de regio. Ik vind namelijk dat er
in Den Haag nog steeds te weinig oog is voor wat er speelt in
bijvoorbeeld Limburg. Bij het
toekennen van subsidies en investeringen staan problemen van de
Randstad vaak bovenaan de lijstjes, terwijl in de regio juist volop
kansen liggen. Er is hier ruimte,
woningen zijn nog betaalbaar,
de natuur is prachtig en er is een
rijk verenigingsleven. Iets om te
koesteren. Dan moeten er wel voldoende betaalbare woningen voor
jongeren bijkomen. Hiervoor wil
ik me de komende jaren blijven
inzetten.

Er liggen volop
kansen in de regio

• Raymond Knops (1971)
• Getrouwd en vader van
twee zoons
• Koninklijke Militaire
Academie en Irak-veteraan
• Staatssecretaris van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
• www.cda.nl/knops

KOM JIJ
ONS TEAM
VERSTERKEN?
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15-vragen aan

Siem Janssen Venray
uit wat ik überhaupt wil gaan studeren. Daar moet ik eerst een goede
keuze in zien te maken voordat ik
echt weet wat mijn droombaan zal
zijn.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
The Witcher “Blood of Elves”, een
spannend fantasieboek dat gaat over
een gemuteerde man die gevaarlijke
avonturen beleeft met zijn handlangers. Er is ook een serie van op
Netflix.

Wat mis jij het meest in deze tijd?
Het samen zijn met onze hele vriendengroep. We zitten met twaalf man
in de vriendengroep en hebben al
lang geen avond samen meer gehad
met zijn allen. Samen wat drinken
en soms wel eens uitgaan is wat ik
wel mis. Daarnaast mis ik ook dat de
sportscholen niet open zijn zodat ik
actief kan blijven.

Welke muziek luister jij vaak?
De muziek die ik luister kan echt
totaal verschillen van tijd tot tijd.
Mijn muzieksmaak is erg breed en
mijn ouders snappen er ook vaak
niks van hoe ik soms van Frank
Sinatra naar Eminem ga en dan weer
naar Avicii. Waar ik altijd naar blijf
luisteren is Linkin Park daar kan bij
mij echt niks mis mee zijn.

Hou je meer van de herfst of
juist meer van de lente? En
waarom?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Siem Janssen
18 jaar
Tussenjaar
Venray

Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Ik zou als ik kon vliegen meteen
naar Bali gaan. Ik ben zelf nog nooit
op Bali geweest en dat is ook een
reden waarom ik er graag naar
toe wil. Een wereld met allemaal
nieuwe dingen lijkt mij leuk om te
ontdekken.

Wat doe jij het liefste op een
vrijdagavond?
Het liefste zit ik met mijn vrienden bij elkaar op een vrijdagavond.
Gezellig wat drinken en spelletjes
spelen en praten over wat we de
afgelopen week hebben gedaan.
Hoewel ik het momenteel ook altijd
leuk vind om te werken bij mijn bijbaan op de vrijdagavond.

Wat is jouw droombaan?
Dit is een lastige vraag, want ik ben
eigenlijk nog niet helemaal erover

De lente, dit is ook mijn favoriete
seizoen. Het wordt dan weer langzaam warmer en om weer lekker die
winterjas in de kast te gooien vind ik
zeker geen probleem. Bij de herfst is
dit precies andersom en dat is altijd
wat somberder. In de lente zijn er
ook geen vervelende insecten, dus
in mijn ogen is de lente het beste
seizoen.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?
Dat ik voor mezelf moest gaan
opkomen, mijn zus heeft dit vroeger tegen mij gezegd toen ik nog op
de bassischool zat. Ik was vroeger
namelijk altijd erg stil, maar toen ik
meer zelfvertrouwen kreeg ben ik
socialer geworden en ben ik de persoon geworden die ik vandaag ben.

Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz.
tel. 06 19 07 69 59

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

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

Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.
GEZOCHT...koopwoning met Tuin of
huurwoning..of boerderijwoning.
71 en 58jaar.m.06 44840 927”
Belastingservice Horst biedt ook dit jaar
weer hulp bij de belastingaangifte,
binnen en buitenlandse, aan alle
particulieren, geen ZZP, ook zorg en
huurtoeslag. Bij overlijden het F en
de erfbelasting. info 077 398 47 88
of 06 12 44 60 49 of belastingservice.
horst@gmail.com

Heb je een verborgen talent?
Niet dat ik weet, ik zou het wel
graag willen weten als ik er een
had. Ik heb wel een redelijk balgevoel maar het is jammer genoeg niet
talentwaardig.

Wat is jou favoriete vakantiebestemming?
Ik heb eigenlijk geen favoriete
vakantiebestemming, ik ben de
laatste jaren niet vaak op vakantie
geweest, maar ik wil wel graag elke
keer naar een nieuwe plek gaan als
ik op vakantie ga.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
The Shawshank Redemption, de film
is gewoon echt geweldig. Morgan
Freeman en Tim Robbins spelen de rollen zo goed en hoe eruit
de gevangenis wordt ontsnapt is
gewoon geniaal.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
KitKats, ze zijn gewoon zo lekker.
Ik koop ze bijna nooit, anders zijn ze
in no time op en ze zijn ook niet echt
gezond (helaas).

Van welk attractiepark zou jij een
abonnement van willen hebben?
Je had het wellicht al aan de paddenstoel gezien op de foto, maar het is
de Efteling. We gingen hier vroeger
als gezin elk jaar een keertje heen
en dat was toch wel het leukste uitstapje van het jaar. Ik probeer nog
elk jaar er een keer naar toe te gaan
als ik de kans heb.

Waar heb jij je beste vrienden
leren kennen?
Op de bassischool, de vrienden die ik
toen had zijn op de dag van vandaag
nog steeds om mij heen. De vriendengroep is door de jaren heen wel
groter geworden, maar dat is alleen
maar positief uitgepakt. We proberen
elke week wel twee keer met een
aantal vrienden bij elkaar te komen,
maar nu gaat dat alleen wat lastiger.

Wat is jou favoriete kledingstuk?
Hoodies, ze zijn lekker warm en
zacht. Ik kan ze bijna in elk seizoen
wel dragen en ze zitten echt fijn.
Tekst: Maud Rötjes

Hoi

Column

Lente

Het standaard begin van
vele gesprekken. “Lekker
weertje.” De afgelopen weken
was dat ook zo. Het was
heerlijk weer en het is nog
steeds heerlijk weer. De zon
schijnt, de temperatuur is
prima. Het is prima
Nederlands weer.
Zelf heb ik een studentenkamer op de begaande grond met
twee grote deuren die naar
de tuin gaan, die staan nu al
enkele dagen in de middag open.
Lekker met een boekje genieten van het mooie weer. Je kan
echt merkendat het weer lente
wordt. Ik heb het eerste lammetje al gezien en ik hoor constant de vogeltjes fluiten. Het is
prachtig weer. Ik krijg door het
weer zin om naar buiten te gaan
en dat zegt wat, want ik ga nooit
naar buiten. Dat is ondertussen
bij iedereen die ik ken al bekend.
Ik ben een ‘binnenmens’.
Wat doe ik dan binnen, ja eigenlijk niet zo veel. Ik let niet op
tijdens mijn lessen en scrol een
beetje door Instagram, Twitter en
TikTok. Wel ben ik steeds meer
aan het lezen. In havo 4 moesten
wij verplicht zo’n zeven boeken lezen voor Nederlands en
Engels. Mij iets verplichten werkt
altijd andersom, dus ik stopte
met boeken lezen en maakten
gebruik van heel veel samenvattingen, sorry. Ik kreeg ook thuis
een hekel aan lezen. De helft van
mijn boeken zijn nooit volledig
gelezen en vaak ben ik er ook
niet eens aan begonnen. Dat is
langzaam weer aan het veranderen, ik lees weer veel. Elke dag
als het kan en m
 instens 1,5 uur
als ik in de trein zit. Maar weer
terugkomend op de lente. Ik heb
dus een eigen plant op mijn
studentenkamer een klimopplantje die ik heb gekregen van
mijn oma. Mijn plantje is ondertussen al bijna twee keer zo
groot. Mijn planten gingen in
het verleden altijd dood, ik heb
zelfs twee cactussen dood laten
gaan, maar mijn huidige plantje
leeft nog steeds. Ze krijgt elke
week genoeg water en zonlicht
en ze heeft een naam g
 ekregen,
Noodle. Ik ben een trotse
plantenmama, nog even en dan
komen er weer nieuwe plantjes
bij. Can’t wait!

Jacky
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van
een windpark
De gemeenteraad van Venray heeft haar toekomstig energiebeleid vastgelegd in KODE, waarbij de overgang naar vergroening van energie
opwekking een haalbare ambitie moet zijn. Een onderdeel van die zogenoemde transitie is de toepassing van windmolens.
De gemeente Venray heeft van de provincie
de opdracht gekregen om te bekijken of ook
energieopwekking door windmolens binnen
de gemeente tot de mogelijkheden behoort.
Daartoe is Windpark Venray opgericht, er is een
website voor gemaakt, er is een digitale enquête
geweest en zijn digitale informatiebijeenkomsten georganiseerd.
Door de aangestelde kwartiermaker Frank
van Bussel is onderzocht welke locaties in de
gemeente Venray in aanmerking zouden kunnen komen voor plaatsing van windmolens.
Uit die verkenning bleek al een groot deel van
de gemeente ongeschikt vanwege de locatie
van de start en landingsbanen van de vliegbasis Vredepeel en vanwege verstoring door de

daar aanwezige radarantennes. Het centrum van
Venray is ongeschikt vanwege de noodzakelijke
afstand van minimaal 450 meter tot zo’n windmolen. Daarom blijft alleen het oostelijk deel van
de gemeente over als zoekgebied. Als dan ook de
minimale afstand van 1.000 meter tot aan de kern
van een kerkdorp wordt gehanteerd, blijven er maar
enkele mogelijk geschikte locaties over. Die locaties
zijn in kaart gebracht en liggen in de omgeving van
de dorpen Geijsteren, Wanssum, Oostrum, Oirlo en
Castenray.
Inwoners van die dorpen, verenigd in een belangenen actiegroep, hebben vanwege uiteenlopende
argumenten laten blijken dat men de komst van
windmolens niet zien zitten. Geluidhinder, omgevingsvervuiling en gering rendement in vergelij-

king met windmolens aan de kust voeren daarbij
de boventoon. De gemeenteraad beslist uiteindelijk
nog vóór de zomer of de plaatsing van een aantal
windmolens in de diverse zoekgebieden al dan niet
wordt gerealiseerd.
De stichting Burgers van Venray wil vooruitlopend daarop de mening van de inwoners van de
gehele gemeente Venray peilen met de stelling van
de maand maart. De stelling is: De regio Venray
is ongeschikt voor de locatie van een windpark.
U kunt gedurende de hele maand maart op de website www.burgersvanvenray.nl aangeven of u het
eens of oneens bent met deze stelling.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray februari

Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de
communicatie tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren
Gedurende de maand februari hebben inwoners van de gemeente Venray gereageerd op de stelling van de website Burgers van Venray.
De stelling was: Voor een optimale zorgverlening aan de patiënt dient de communicatie tussen de verschillende zorgverleners te verbeteren.
Van de respondenten was 80 procent het eens met deze stelling.
Dat de aangekondigde sluiting van de HAP
nog steeds een heet hangijzer is, blijkt ook
uit de reacties daarover op deze stelling.
Venray Lokaal presenteerde een voorstel om
digitaal met de HAP te gaan beeldbellen en de
huisartsenorganisatie Cohesie heeft inmiddels
dat idee overgenomen. Als dit systeem
binnenkort operationeel is, kan met een app op
een mobiele telefoon met de arts van de HAP
of van de spoedeisende hulp contact worden
opgenomen. De noodzakelijke onderlinge
communicatie tussen huisarts, specialist,
fysiotherapeut of de thuiszorg was een van de
redenen waarom de betreffende stelling aan
de inwoners was voorgelegd. Het is aan te
bevelen als dit initiatief van Venray Lokaal en
Cohesie door deze zorgverleners kan worden
overgenomen.
Uit een aantal reacties die op de website staan
vermeld, blijkt dat enkele personen minder prettige ervaringen met onderlinge communicatie

Venray Lokaal

tussen zorgverleners hebben gehad. Bij het overzicht van vorige stellingen op de website zijn die
ervaringen nog na te lezen. Enkele opvallende reacties worden hierna vermeld.
Corrie Kok is het eens met de stelling en schrijft
omdat de HAP verdwijnt in Venray dat al een teken
is van de miscommunicatie. “Zoveel hoofden zoveel
zinnen, maar wie is er mee gebaat? De zieke mens
niet, hij/zij moet maar zien op welke manier in
het ziekenhuis te komen bij nacht en ontij. Kritisch
zijn kost teveel energie. Steek die energie maar in
de communicatie onderling. Beter voorkomen dan
genezen.”
René Lenards vindt dat een goede communicatie
een complex systeem is dat zowel binnen als
buiten het ziekenhuis naadloos in elkaar moet
grijpen. “De medische zorg moet zo dicht mogelijk
bij de patiënt worden geleverd met daarbij de
huisarts in de regierol. De regierol kost tijd en
energie, dus moet er meer geld komen voor de
huisartsenzorg. De politiek heeft inmiddels wel

besloten dat er minder regeldruk moet komen,
zodat de behandelaar meer tijd gaat krijgen voor
de patiënt. De huisarts moet de regierol nemen
die hij ook heeft. Als de huisarts meer naar zijn
patiënt luistert kost dat meer tijd dan nu. Hij moet
dan meer tijd nemen om de juiste keuze voor
behandeling te maken. Hij verwijst hierdoor minder
mensen naar het ziekenhuis en bespaart zo ook
meer geld. Een huisarts in Afferden heeft daar
goede resultaten mee. Maar werd teruggefloten
vanwege zijn aanpak omdat het ziekenhuis minder
snel wordt ingeschakeld. Ziekenhuizen leven van
de verwijzingen. Dus geld gaat voor goede zorg
en dat is het grootste probleem voor een goed
zorgsysteem.”

Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website:
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Samen iets creëren, dat brengt zingeving
In Venray gebeuren hele mooie dingen. Onlangs ging Venray Lokaal
op werkbezoek bij Voedselbosrand Venray West-Midden, liggend in de
hoek Gerbrandystraat-Westsingel-Kruitweg. Opgezet door een
aantal inwoners die elkaar vinden in hun passie voor (herstel van) de
natuur en uitbreiding van biodiversiteit.
Hele enthousiaste mensen die de
natuur een handje op weg willen
helpen en daar de buurtbewoners
actief bij te betrekken. Tijdens de
uitleg van Evelyn van Geenen, die
als een ware schooljuf met bord en
aanwijsstok de uitleg verzorgde,
zagen we verderop een betrokken
buurtbewoner een emmer water
legen om de nieuwe aanplant van
inheemse bloemen van water te

voorzien. Bij onze vraag wat hen
inspireerde om dit project gezamenlijk op te zetten was het antwoord
duidelijk: samen buiten bezig zijn
en een bijdrage leveren om Venray
nog mooier maar vooral groener te
maken. En daarbij anderen inspireren mee te doen. Een groene golf,
dwars door Venray van Odapark tot
Annapark, is een ultieme droom.
De kartrekkers zitten vol ideeën,

zoals de singelwandelingen dóór
het voedselbos en over een poos
jam maken met de kinderen bijvoorbeeld. Als je op de grotendeels kale
vlakte nog, de verhalen aanhoort
wordt je helemaal meegenomen
in de plannen. Ga eens een kijkje
nemen, ze vertellen je er graag meer
over.
Iets voor elkaar en daarmee voor
de gemeenschap kunnen betekenen. Samen iets creëren, dat brengt
zingeving. Dáár wordt een mens blij
van. De Venrayse gemeenschap, dat
zijn wij samen.
Harold Stevens, commissielid

Willy’s Wereld

Column

Stemmen
We mogen weer naar de stembus. Het zal voelen als een uitje
omdat we eindelijk wel ergens
naar toe mogen. Nog steeds
zitten we volop in de restricties
die de coronacrisis ons oplegt.
Dat baart me voor de verkiezingsuitslag zorgen.
Ik zit de laatste tijd in dubio over
de maatregelen om van het virus
af te komen. Een jaar geleden
begon de ellende en toen hadden
we nog goede hoop. We klapten
voor zorgmedewerkers, hielden
afstand en we beseften én accepteerden dat het even klaar was
met feesten. Gelukkig hadden we
carnaval net achter de rug.
Toen de versoepeling kwam waren
we reuzeblij. De zon scheen, we
mochten het terras op en het leek
alsof die ‘goede, oude tijd’ terugkwam. Groot was de teleurstelling
toen de tweede golf zich aandiende. Na een week van ‘horrorwinter’ diende zich ineens het
voorjaar aan. We hebben zelfs in
de tuin koffie gedronken en dat
in februari. Met de komst van de
lente komt ook hoop. De wens
om weer een biertje te drinken bij
Goesting, om je tanden te zetten in
zo’n pint Guinness bij de Uitmarkt.
Ik ben ervan overtuigd dat de
horeca het goed kan regelen, dat
hebben ze vorig jaar laten zien.
Maar ik ken mezelf tijdens lenteweer, zes Guinness en drie porties
bitterballen. Ik ben overigens niet
de enige die dan het liefst zingt
en springt “as enne jonge mök”.
En dat is dan volgens mij weer de
opmaat naar de derde golf. Hoe
graag ik het ook anders zou willen zien.
Even terug naar de stembus. Er zijn
in ons land bewegingen die beweren dat de regering angst zaait.
Vanuit die ‘gezaaide angst’ creëren die bewegingen nieuwe
angst die straks mogelijk bepalen op welke plek het rode potlood terecht komt. Laat je niet gek
maken. Onze overheid maakt fouten in een niet voorspelbare, zeer
moeilijke situatie. Maar partijen
die over de rug van de coronacrisis de macht willen nemen zullen
nog lange tijd harder voelbaar zijn
dan Covid-19. Met ratio en door
overleg komen we door deze crisis heen. Niet door iemand die in
een tijd van lockdown flyert op het
Schouwburgplein.
Hou vol!

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.

Willy
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Boek met gedichten voor senioren
De ouderen in de gemeente Venray, die lid zijn va neen ouderenvereniging, hebben in het weekend van 27 en 28
februari bij het ouderenblad De Schakel, een boek ontvangen. Het is een gift van de Centrale van
Ouderenverenigingen Venray. Het werd samengesteld door de redactie van het ouderenblad.
Het boek ‘Deugende en ondeugende
gedichten en verhalen’ bevat een
groot aantal gedichten dat ooit in het
ouderenblad is gepubliceerd, maar
daarnaast ook een reeks nooit gepu-

bliceerde rijmsels. Daarnaast bevat
het enkele verhalen, columns van
Jonathan en het Haantje van de Toren
en foto’s van activiteiten uit de laatste
tien jaar. Senioren, die geen lid zijn

en dus geen boek hebben ontvangen
kunnen contact opnemen met secretaris Henk Classens, 0478 57 18 71 of per
mail hjm.classens@gmail.com

Twee voorleeskampioenen in Venray
In de gemeente Venray zijn Jesse Nijssen van de Petrus Bandenschool in Venray en Dean Spil van de Meulebeek
in Oostrum voorleeskampioen geworden. Zij gaan door naar de regionale ronde in Venray op dinsdag 9 maart.
In totaal hebben er 24 schoolkampioenen meegedaan in 4 lokale
rondes. Vanwege de coronamaatregelen was het dit jaar geen groots
live event met publiek, maar heb-

ben de kandidaten voorleesfilmpjes
ingestuurd. Veel scholen hebben hun
klasgenootje online aangemoedigd
in een ‘juichfilmpje’. Op maandag 22
februari zijn de filmpjes live beoor-

Priklocatie in Venray
maandag open
De vaccinatielocatie in Venray gaat op maandag 8 maart open.
Er kunnen dagelijks 350 mensen worden ingeënt met het Pfizervaccin. Dat laat een woordvoerder van GGD Limburg-Noord weten.
De priklocatie is in het voormalige bedrijfspand van Art.Com
aan De Voorde waar sinds begin
december ook de teststraat
geopend is. De coronalocatie in
Venray is al enkele weken ingericht
om te kunnen vaccineren. De GGD
begon in Venray niet eerder met
prikken omdat er nog niet vol-

doende vaccins beschikbaar waren.
Die zijn nu volgens de GGD genoeg
voorhanden waardoor het aantal
priklocaties kan worden uitgebreid.
Inwoners uit Venray en omgeving
konden voor een vaccinatie tegen
het coronavirus tot nu toe terecht
op de locatie op het kazerneterrein
in Blerick.

deeld door een jury. De leerlingen
en leerkrachten konden de voorleeswedstrijd volgen middels een
livestream.

Bonus €5.000,- netto*
Onderhoudsmonteur
Ben jij een ervaren onderhoudsmonteur en op zoek naar een leuke
baan binnen de productie? Wil je graag een bonus van € 5.000,- netto
ontvangen? Dan is Nelipak in Venray op zoek naar jou!

Je bent onder andere
verantwoordelijk voor:
• Het oplossen van storingen, analyseren
van onderhoud/storingen en het maken
van verbetervoorstellen;
• Preventief onderhoud, veiligheidsinspecties, reparatie en/of aanpassingen
aan alle voorkomende (productie)
machines, gereedschappen en gebouwen;
• Overleg met machinestellers m.b.t
storingen, onderhoud, proefdraaien en
veiligstellen van machines;
• Onderhouden van contacten met machineleveranciers;
• Administratief verwerken van storingsgegevens en onderhoudsdocumenten;
• Machine aanpassingen uitvoeren en
eventueel assisteren bij machinebouw;
• Voorraadbewaking.
Ben jij de professional die we zoeken?
Jij beschikt over een afgeronde MBO
technische opleiding (elektrotechniek,
mechatronica of werktuigbouwkunde).
Daarnaast heb je ervaring met meet- en
regeltechniek, pneumatiek, besturingstechniek
(PLC), NEN 3140 en onderhoudstechniek.
Het is belangrijk dat je een echte
probleemoplosser bent en zaken voor

elkaar krijgt. Je steekt graag de handen uit
de mouwen en kunt snel schakelen in een
dynamische werkomgeving. Je bent bereid
om te werken in een 2 ploegendienst en
consignatiedienst.
Wat biedt Nelipak?
Naast een goed salaris, minimaal
36 verlofdagen, winstuitkering, bedrijfsfysiotherapie, leuke personeelsactiviteiten en
een goed pensioen bieden wij volop ruimte
voor ontwikkeling. Bij Nelipak vind je een
mensgerichte, inspirerende werkomgeving
met een positieve, informele bedrijfscultuur
waarin trots, vertrouwen en plezier centraal
staat. Meer informatie over ons vind je op
www.nelipak.com.
* Bonus
Je ontvangt de bonus van € 5.000,- netto
na het succesvol doorlopen van je proeftijd
en het ondertekenen van de gerelateerde
bonusovereenkomst.
Solliciteren? Stuur je motivatie en CV naar
jobs@nelipak.com t.a.v. Herman Hendrix,
Facilitair Manager.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

www.nelipak.com

2.750 pakken koffie voor
de Voedselbank Venray
De Douwe Egberts-koffiepunten en Pickwick-theepunten die in
december en januari zijn gedoneerd in de verzameldozen bij Albert
Heijn, Jan Linders en PLUS van Dijck, Jumbo De Bleek en Gamma zijn
geteld. Dit initiatief, bedacht door Lions Club Venray Peelparel, heeft
dit jaar 1.389.018 punten opgeleverd voor de voedselbank in Venray.
Die punten zijn goed voor 2.750 pakken koffie.
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Geplukt

Evelyn van Geenen Venray
Nadat haar leven een omkeer maakte, is Evelyn zich gaan verdiepen in de natuur. Inmiddels is ze samen met haar man imker en hamert ze erop
dat er meer biodiversiteit in Venray komt. Evelyn heeft één grote wens en dat is dat de wijk waarin ze woont wordt vergroend. Daarom is ze
initiatiefnemer van een voedselbos in Venray Centrum West en wil ze anderen stimuleren om ook de groene vingers te gebruiken. Deze week
wordt Evelyn van Geenen (47) uit Venray geplukt.

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat

Evelyn werd geboren in Arcen,
waar ze in het buitengebied
woonde. Ze ging als kind graag
het avontuur tegemoet en koos er
dan ook voor om bij de Marine te
gaan. “Daar had ik een functie in
de communicatie. Ik heb tijdens de
Perzische Golfoorlog daar gevaren, ik ben negen maanden in het
Caribisch gebied geweest; ik heb
in die jaren veel kunnen zien.”
Aan boord leerde Evelyn ook haar
man Jan-Willem kennen. “Dat was
de kok aan boord en met zijn kookkunsten heeft hij me gevangen.
Hij kwam uit Vught en omdat ik
Venray al kende als leuke kleine
stad, zijn we hier gaan wonen.”
Na de Marine zou ze als carrièrevrouw fulltime blijven werken en
Jan-Willem parttime. Maar doordat
Evelyn in 2003 een zwaar treinongeluk kreeg, veranderde het

leven van het stel. “Ik was destijds
20 weken zwanger van ons eerste kindje toen ik op de trein in Oss
stapte. De deuren gingen plotseling
dicht terwijl ik instapte, waardoor
mijn voet tussen de deur kwam te
zitten. De trein begon te rijden en ik
ben ruim 200 meter over het perron
en 300 meter langs het spoor meegesleurd. De trein is niet gestopt, omdat
de conducteur mij niet heeft gezien.
Ook was de beveiliging van de deuren
kapot. Omstanders hebben mij gered.”

Hersenletsel
Wat volgde was een lange revalidatie. “In mijn gezicht en voeten was
veel gebroken, heel het lijf was afgeschaafd. Ik moest opnieuw leren lopen
en bewegen. Onze dochter is met
42 weken gezond geboren en heeft
niets aan het ongeluk overgehouden. Maar mijn man heeft een andere

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende keer
in de HALLO.

vrouw teruggekregen. Door het ongeluk heb ik niet-aangeboren hersenletsel, waardoor ik moeite heb om dingen
te onthouden. Dus ik ben snel moe en
heb weinig energie en concentratie.
Maar mijn man en ik hebben het ‘rouwproces’ samen opgepakt en zijn er sterker uitgekomen. Door het ongeval heb
ik heel bewust het opgroeien van onze
drie dochters meegemaakt, prachtig.”
Omdat integreren in het werkleven
niet meer mogelijk is, zocht Evelyn
een manier om toch wat voor de
maatschappij te betekenen: ze is
actief op school en nu voor de wijkraad. Met de schadevergoeding die ze
van de NS kreeg, kocht ze in 2014 een
klein stukje bos. “In eerste instantie
bedoeld voor onze kinderen. We hebben een kleine achtertuin en in dit
privébos konden ze spelen en hutten bouwen. Als imker zie je pas
hoe slecht het gaat met de insecten.
We zijn veel drachtplanten gaan aanplanten. En uiteindelijk is het door
alle aanplant een soort voedselbos
geworden. We verkopen soms honing
en voedselbosproducten vanuit huis.
Als gezin planten we elk jaar meer
en meer planten en bomen aan, op
particuliere grond en nu ook op openbare grond. Volgende week halen we
vijfhonderd jonge boompjes op, wie
mee wil helpen met planten mag zich
melden.”

Vergroenen

Oplossing vorige keer:
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Evelyn is van mening dat het land
en zeker Venray moet vergroenen.
“In mijn ogen hebben we de aarde te
leen. Maar omdat de mens de overhand heeft gekregen zijn er veel diersoorten en vooral insecten al (bijna)
uitgestorven. Nederlanders hebben
het ‘netheidsyndroom’, wat wil zeggen alles opgeruimd is in tuinen en
plantsoenen. Kijk maar rond in je wijk,
er zijn geen rommelhoekjes meer en
veel beplanting is vervangen door

verharding. Gevolgen zijn hittestress,
meer wateroverlast bij hoosbuien,
minder biodiversiteit. Door deze ontwikkeling sterft veel uit.”

Smeltkroes
In Venray West-Midden gaan de
bewoners hier samen iets aan doen.
In 2019 zijn ze door Wonen Limburg
en de gemeente uitgedaagd en is
het idee ontstaan om een voedselbos aan te leggen in de wijk om de
biodiversiteit en de cohesie te verbeteren. “Van een arbeiderswijk veranderde deze wijk in een smeltkroes.
De basisschool en andere voorzieningen zijn al jaren weg. Samen met
Fieke Janssen en Gerard Dussée zijn
honderden handtekeningen van sympathisanten voor het voedselbosplan
opgehaald. We zijn begonnen met
25 vierkante meter en inmiddels hebben we goedkeuring gekregen voor
een groot voedselbos aan de Kruitweg
van 3.000 vierkante meter. Educatie is
belangrijk, en vanaf het begin komen
Raayland jongeren voor het vak O&O
(Onderzoeken en Ontwerpen) naar dit
voedselbos om te leren. We nodigen
ook basisscholen uit om zich te verbinden aan ons project.”
Onlangs is 200 vierkante meter asfalt
verwijderd en heeft de wijkraad de
eerste bloemenzaden geplant gesponsord door natuurkenner Ed van der
Zwet. “Voor de overige uitgaven zoals
fruitbomen, informatieborden, lesmateriaal en waterput gaan we binnenkort een crowdfundingsactie starten.
Dit is een Kern met pit-project en
iedereen is welkom”, legt Evelyn uit.
“Mijn doel is om anderen te inspireren
en bewust te maken van het feit dat
we de natuur nodig hebben. Als we
straks samen het eerste openbare
voedselbos hebben gerealiseerd, ben
ik heel trots.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Tummers
daar word ik vrolijk van
Altijd deskundig
advies op maat.

24
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SHOP ONLINE

Voor al je vragen en bestellingen kun je bij ons terecht
via online chat, videoshopping of telefoon.
Voor 14.00 uur besteld?
Vandaag nog geleverd!
Liever winkelen op afspraak of afhalen?
Maak een afspraak!

WINKELEN
OP AFSPRAAK

GRATIS
THUISBEZORGD

Peter

GRATIS
BEZORGD!

185,3
CM

59,5
CM

228 L
KOELEN

’’
➞

RB34T670DWW/EF
• A++
• NoFrost
• All Around Cooling
• SpaceMax-technologie
• Power Cool + Power Freeze
• Inhoud: 340 liter (228l koelen / 112l vriezen)
• Digital Inverter Compressor met 10 jaar garantie

50

KOEL-VRIESCOMBI

12

7

cm

NO FROST

4K

ULTRA HD

595,-

112L
VRIEZEN
GRATIS
BEZORGD!

599,-

489,-

799,-

4K UHD LED TV
50PUS8535/12
• 50 inch (127cm) • Driezijdig Ambilight • Dolby Vision en Dolby Atmos
• Belangrijkste HDR-formaten ondersteund
• P5 Perfect Picture Engine • Smart Android TV / AI-spraakbediening

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl

