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Project Picknick succes
Project Picknick in het centrum van Venray is zondagmiddag 28 maart geslaagd. Vlak na het middaguur zochten honderden deelnemers met hun picknickkleedje een plekje in het
stadspark of op de Grote Markt en het Schouwburgplein. Twee toezichthouders van gemeente Venray moesten soms groepjes aanspreken omdat ze geen 1,5 meter afstand hielden.
Voorzitter Gijs Schapendonk van
de Venrayse afdeling Koninklijke
Horeca Nederland toonde zich
tevreden. “Dit is voor mij geen
verrassing. Ik wist dat dit zou
slagen. De 530 picknickpakket
ten waren binnen een dag alle
maal uitverkocht. We hadden er
nog veel meer kunnen verkopen.
Maar we wilden geen hoger aantal
zodat iedereen voldoende afstand
kan houden.”
In de gemeente Venray namen
23 horecaondernemers deel aan
het landelijke initiatief dat afkom
stig is van horecazaken uit Breda.
De picknick is een reactie op het
besluit van de regering om de ter
rassen voorlopig dicht te houden.
“We hebben laten zien dat we
zoiets goed kunnen organiseren.
En nu maar hopen dat we snel
onze terrassen mogen openen”,
zei Schapendonk.

Gemeenteraad Venray stemt tegen komst
industrieterrein De Spurkt
De gemeenteraad stemde met twintig tegen zeven het omstreden bedrijventerrein De Spurkt weg op dinsdag 30 maart. Naast afkeuring op de
handelswijze van wethouder Jan Loonen gaf de raad ook kritiek op de ‘dreigbrief’ van de directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo.
Alle nadelen over De Spurkt pas
seerden de revue zoals de aan
tasting van flora en fauna, de
geringe natuurcompensatie, de
vrees voor grootschalige hallen en
de juridische onzekerheid over de
grootte van de kavels en de komst
van alleen Venrayse bedrijven.
Toch was vrijwel iedereen het
erover eens dat er behoefte is aan
uitbreidingsmogelijkheden voor
Venrayse bedrijven. “Dit besluit is
het begin van een nieuwe ontwik
keling voor het Venrayse mkb”,

zei Bas Künen (VVD). “We moe
ten nu vooruitkijken”, stelde Tino
Zandbergen (Venray Lokaal). “De
wethouder moet met een voor
stel komen om 30 hectare te
bestemmen voor Venrayse bedrij
ven.” Dit hoeft geen aaneenge
sloten bedrijventerrein te zijn en
de kavels hoeven ook niet in één
keer te worden uitgegeven, vond
de raad. Jan Hendriks (SP) meende
dat er nog genoeg ruimte is op
de bestaande bedrijventerreinen.
Theo Mulders (Samenwerking

Venray) zei dat gemeente Venray
straks wel moet zorgen voor zeg
genschap over de invulling van
de kavels. “Want bij De Spurkt
had de gemeente geen inspraak.
Greenport Venlo kon doen en
laten wat ze wilde.”
Wethouder Jan Loonen zegde toe
aan de slag te gaan met een nieuw
plan. “De opdracht neem ik graag
aan om het te realiseren. Het is hel
der dat De Spurkt is weggestemd.
Ik ga ervoor zorgen dat het proces
nu wel goed gaat lopen.”

Motie van afkeuring
De motie van afkeuring tegen wet
houder Jan Loonen (CDA) haalde
geen meerderheid in de raadsverga
dering. ProVenray en PvdA dienden
de motie in omdat ze ontevreden
waren over de handelwijze van de
wethouder bij bedrijventerrein De
Spurkt. Alleen Samenwerking Venray
en SP steunden de motie die met
acht stemmen voor en negentien
tegen werd verworpen.
Lees verder op pagina 02

02

nieuws \ 0104

Dorpsraad Oostrum waakt voor veilige Sparrendreef
De dorpsraad van Oostrum wil de Sparrendreef als fietsroute naar het
sportpark en recreatiepark De Witte Vennen veilig houden. Daarom
verzet de dorpsraad zich tegen de nieuwe ontsluiting vanuit bedrijven
terrein Vennendreef.
Op de hoek van de Witte Vennenweg
en de Sparrendreef bestaat het plan
voor een bedrijfsverzamelgebouw.
Een inwoner van Oostrum maakte de

dorpsraad erop attent dat de weg
aansluiting op de Sparrendreef uitkomt.
Dit zou tegen de gemaakte afspraken
in zijn.

“Er ligt een bouwaanvraag voor een
bedrijfsverzamelgebouw terwijl hier
alleen een kantoorpand zou mogen
komen”, zei dorpsraadvoorzitter JanWillem Bruijsten onlangs in de verga
dering. Uit navraag bij de gemeente
bleek dat een ontsluiting op de Witte
Vennenweg niet mogelijk is. “Omdat
het verkeerstechnisch niet goed past

en omdat de gemeente geen bomen in
de groensingel wil kappen.” Daar was
dorpsraadlid Leo Lenssen het niet mee
eens. “Want er kan best een ontsluiting
komen op de Witte Vennenweg. Daar is
ruimte genoeg voor.”
De dorpsraad is van plan bezwaar
te maken tegen de vergunning. De
Sparrendreef wordt veel gebruikt door

fietsers en wandelaars die naar het
sportpark of recreatiepark gaan. De
dorpsraad wil daarom ook dat de snel
heid voor het autoverkeer omlaag gaat.
“Want er wordt veel te hard gereden”,
meende Jan-Willem Bruijsten. “Er is
nu 60 kilometer toegestaan maar de
maximumsnelheid zou naar 50 of zelfs
30 kilometer terug moeten.”

Venrayse kerkbesturen willen samen een kerkenvisie opstellen
Net als in de rest van het land, wordt ook in Venray de discussie over
de toekomst van kerkgebouwen gevoerd. In overleg met de deken heeft
het College van B&W gemeente Venray besloten om gebruik te maken
van een stimuleringssubsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed. De gemeente heeft een subsidie van 25.000 euro aangevraagd
waarmee de betrokken partijen samen een integrale lokale kerken
visie opstellen.
Kerkbesturen zien het bezoek terug
lopen en maken zich zorgen over
hoe zij hun gebouw in stand moeten
houden. Samen met deken Ed Smeets
en de pastoors vragen zij zich af hoe
realistisch het is dat in de toekomst in
Venray op vijftien plaatsen de ere

dienst wordt gevierd. Deken Smeets
geeft aan: “Met grote nuchterheid
moeten we onder ogen zien dat de
kerk in een te groot geworden jas
woont. Een fijnmazig netwerk van
overal grote parochiekerken met een
gevuld dienstenrooster zal op ter

mijn niet haalbaar zijn. Op initiatief
van wethouder Anne Thielen zijn
er enkele verkennende gesprekken
geweest. Ik ben blij met het aanbod
dat we in gezamenlijkheid gaan kij
ken welke kerkgebouwen mogelijk
voor een her- of medebestemming in
aanmerking kunnen komen.”
Ook wethouder Thielen is tevreden
dat ze voor dit nijpende vraagstuk
iets kan betekenen. “Vanuit mijn por
tefeuilles Leefbaarheid en Erfgoed
en Monumenten weet ik dat kerkbe
sturen, dorpsraden en inwoners zich
zorgen maken over de toekomst van

‘hun’ kerkgebouw. De aangevraagde
subsidie stimuleert deze partijen om
met elkaar in gesprek te gaan en tot
passende, integrale oplossingen te
komen.” Na ontvangst van de subsi
die gaan de kerkbesturen onder lei
ding van een externe adviseur aan de
slag met de geschetste problematiek.
In de gemeente Venray zijn al drie
kerkbesturen betrokken bij dorps
plannen voor het kerkgebouw. In
Vredepeel is het gebouw een paar
jaar geleden omgebouwd tot een
gemeenschapsaccommodatie inclu
sief een kleinere gebedsruimte. En

in Wanssum en Ysselsteyn zijn werk
groepen aan de slag met nieuwe
gebruiksmogelijkheden voor hun
centraal gelegen kerk.
In Nederland raken steeds meer
kerkgebouwen hun functie kwijt.
Om leegstand of afbraak van deze
vaak markante gebouwen te voor
komen en te stimuleren dat er op
tijd wordt nagedacht en samen
gewerkt heeft de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed een subsidie
regeling Integrale lokale kerkenvisies.
Alleen gemeenten kunnen gebruik
maken van de regeling.

Vervolg voorpagina

Gemeenteraad Venray stemt tegen komst industrieterrein De Spurkt
Andere partijen uitten wel stevige
kritiek maar ze vonden een motie
niet nodig. “Het proces is niet
goed gegaan”, zei Tino Zandbergen
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is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

die twijfelde. “Mogelijk is er
dossierblindheid opgetreden bij de
wethouder. Maar een motie van
afkeuring is een stap te ver.” Bas
Künen merkte op dat de raad op
het verkeerde been is gezet. “De
wethouder heeft er een potje van
gemaakt. Dit is dramatisch verlopen.
Een dikke onvoldoende”, oordeelde
Künen. Toch stemde de VVD tegen
de motie tot verbazing van Lizzy
Bruno (ProVenray). “Wat moet er dan

wel gebeuren om het vertrouwen
in de wethouder te verliezen?”,
vroeg ze zich af.
Martin Leenders (Samenwerking
Venray) wilde er niet lichtzinnig over
doen. “De wethouder krijgt nog één
kans en dit willen wij kracht bijzet
ten.” Guus Reintjes (CDA) nam zijn
wethouder in bescherming. Hij vond
dat de raad eens in de spiegel moest
kijken. “Deze motie is overtrokken.
Een erg zwaar middel“, zei de CDA’er.
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www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Om onze sterke internationale groei en hoge klanttevredenheid
te blijven waarborgen zijn wij op zoek naar (ervaren,)
enthousiaste collega’s met passie voor groentezaden.

Commercieel adviseurs

Wanneer je een nieuwe uitdaging zoekt en enthousiast

077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

bent om in teamverband onze innovatieve ideeën te
realiseren, kijk dan naar onderstaande vacatures op

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
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GROENTEZAADBEWERKING

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.

VERKOOPSPECIALIST GROENTEZADEN

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

Tekst: Henk Willemssen
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EEN LEUKE ATTENTIE
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EN BEL NAAR:
077 398 56 51 OF 06 12 21 70 61
Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur
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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.

“Dit belooft weinig goeds voor de
toekomst.” Tino Zandbergen haalde
aan dat Greenport Venlo maandenlang
niets van zich heeft laten horen.
“Vijf voor twaalf komt die brief
binnen. Het vertrouwen in Greenport
Venlo is ver weg.” Daan Janssen
(D66) reageerde ook afkeurend:
“Zo werkt het niet. We laten ons niet
intimideren.”

Graag tot ziens bij:

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur

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

Kritiek was er ook op de brief die
directeur Ruud van Heugten van
Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo
naar de raad stuurde. Greenport
Venlo zou de regie gaan voeren over
bedrijventerrein De Spurkt. In de brief
waarschuwt Van Heugten de raad
om geen afwijzend besluit te nemen.
“Het lijkt op een dreigement. De
directeur toont weinig respect voor
de raad”, vond Henk Bisschips (PvdA).

www.novisem.com/jobs

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

Dreigen

NEDERLAND

VERKOOPSPECIALIST GROENTEZADEN
SPANJE/ITALIË

Duurzaam groeien, samen bloeien.
Novisem BV | De Berckt 8 | 5991 PD Baarlo | 0031 (0) 77 203 0322 | hr@novisem.com

Hoe leuk is het om commercieel bezig te zijn?
Alimex Benelux B.V. (Venray) is op zoek naar een

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (minimaal 24 uur)
voor de binnendienst ter ondersteuning van het
sales team Benelux.
Interesse? Stuur een reactie naar info@alimex.nl
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Dorpsraad Oostrum
steunt nieuw natuurgebied
Gemeente Venray wil Oostrumsche Heide inrichten als recreatief
natuurgebied. Het terrein ligt tussen de visvijvers van
Wanssums Ven en recreatiepark De Witte Vennen in Oostrum.
De dorpsraad staat achter het plan maar vraagt zich af wat de
diepe grindput toevoegt aan het natuurgebied.
“We kunnen een nieuw natuurge
bied alleen maar aanmoedigen”,
zei voorzitter Jan-Willem Bruijsten
onlangs in de dorpsraadverga
dering. “Enkele bezorgde bewo
ners houden ons op de hoogte.
De grindput zou te diep zijn om te
gebruiken als visvijver. Dit zou ook
niets toevoegen aan het natuurge
bied.”
Gemeente Venray kocht een bos
van 20,4 hectare aan de zuidkant
van de Sparrendreef. Dit bos was
slecht onderhouden en jenever
besstruiken en stuifduinen dreig
den overwoekerd te raken.
Het bos maakt onderdeel uit van
het nieuwe recreatiegebied van
63,6 hectare. VVD-raadslid Bas
Künen uit Oostrum zei dat het eind

resultaat een mooi natuurterrein is
maar dit wel tien jaar gaat duren.
“Er zullen in die periode wel tien
duizend vrachtwagens af en aan rij
den. Dat kan overlast veroorzaken.
De dorpsraad zou er een themaavond aan kunnen wijden zodra er
meer bekend is over het plan.”
Om de financiering rond te krijgen,
wil de gemeente een deel van de
landbouwgrond laten ontgronden
voor zandwinning. Hierdoor
ontstaan twee waterplassen van
totaal 7,5 hectare.
De overige landbouwgrond wordt
verschraald en een halve meter
afgegraven. Daardoor keert de
heide terug en krijgt het terrein
dezelfde inrichting als een eeuw
geleden.

Vissers Plant Innovators is een modern en dynamisch internationaal
vollegrond- en tuinbouwbedrijf. Wij zijn gespecialiseerd in het grootschalig
vermeerderen van aardbei- en aspergeplanten.
Wij zoeken voor ons bedrijf in America (Lb) een:

LANDBOUWMECHANISATIE MONTEUR

M/V

(indien gewenst in combinatie met tractorchauffeur)

en een

TRACTORCHAUFFEUR M/V
Voor informatie kun je bellen met Bert de Vries, 06 14 48 97 40
Je sollicitatie kun je richten aan:

Vissers Plant Innovators
Midden Peelweg 10
5966 RE America
E: bert@vissers.com
www.vissers.com

Zorgen over kwaliteit
campings en vakantieparken
Campings en vakantieparken hebben het lastig in coronatijd.
Het College van B&W van Venray wil daarom extra inzetten op
versterking van de toeristische verblijfsector. Door bedrijven te
ondersteunen zodat ze weer economisch rendabel worden of juist
verouderde of slechtlopende parken en campings te saneren.
‘De sector heeft het zwaar tijdens
deze pandemie’, meldt burgemees
ter Luc Winants in een raadsinfor
matiebrief. ‘Alhoewel campings
en vakantieparken vorig jaar in de
zomer een redelijke bezetting had
den, kon het verlies in het voorjaar
niet meer goed worden gemaakt.
Ook zijn het roerige tijden voor
groepsaccommodaties en hotels.’
Provincie Limburg heeft al enkele
jaren geleden het beleid ingezet
om verouderde en verloederde
vakantieparken aan te pakken. Ook
met oog op onveiligheid en het
voorkomen van criminaliteit. Het
Roekenbosch in Blitterswijck viel
onder deze aanpak. Dit recreatie
park zit nu in een afbouwscenario
dat afloopt in 2029.

Vitaler
De gemeenten in Noord-Limburg
zijn bezig met het inventariseren
van hun ruim honderd campings
en bungalowparken. De gemeen
ten Venray en Peel en Maas zijn de
trekker van dit project. De recre
atiebedrijven worden sinds twee
jaar op vrijwillige basis gehol
pen om vitaler te worden. Frank
Verkoijen is hiervoor als vitaliteit
manager aangesteld. Hij is met
zo’n dertig bedrijven aan de slag
gegaan om ze meer toekomstbe
stendig te maken. Sommige bedrij
ven stoppen en worden gesaneerd
of ze krijgen een andere bestem
ming. In de gemeente Venray zijn
veertien bedrijven in beeld waar
van met twaalf is gesproken. Bij
vijf bedrijven is het traject inge
zet om de ondernemer vooruit te

helpen. Met hulp van experts en
het toetsen van de economische
haalbaarheid van het bedrijfsplan.
Ook is extra hulp aangeboden om
de promotie en marketing te ver
beteren.

Rode spoor
Frank Verkoijen trekt de conclu
sie dat enkele eigenaren geen
behoefte hebben aan ondersteu
ning. Ondanks dat hun bedrijf
in de problemen verkeert. Deze
bedrijven zijn in kaart gebracht
want de gemeente wil voor
komen dat ze verder afglijden.
Hiervoor is een meer dwingende
aanpak nodig die het ‘rode spoor’
wordt genoemd. Vakantieparken
en campings komen vaak in de
knel door permanente bewoning,
onveilige situaties, verloede
ring en overlast, huisvesting van
arbeidsmigranten en een gebruik
dat in strijd is met bet bestem
mingsplan. De gemeenten in
Noord-Limburg hebben Bureau
Ruimtemeesters in de arm geno
men om hiervoor een plan van
aanpak op te stellen. Van belang
is dat de burgemeesters op de
hoogte zijn van wat er speelt en
dat de afdeling handhaving en
openbare orde in staat is toezicht
te houden. De aanpak past binnen
het Regionale Actieprogramma
Vrijetijdseconomie Noord Limburg
2018-2025 om goede bedrijven
te laten excelleren en niet-vitale
bedrijven uit de markt te halen.
Daardoor ontstaat ruimte voor
nieuwe en kwalitatief betere
recreatieve bedrijven.

Operator Feed

(fulltime)

Ben jij die Operator die altijd het maximale uit het productieproces wil
halen? Ben je flexibel en servicegericht en wil je leren van de beste mensen
in het vak? Solliciteer dan naar deze functie!
Voor onze vooruitstrevende diervoederfabriek in Veulen (Venray) zijn we op
zoek naar een Operator Feed (38 uur per week in een drieploegendienst).
Wat ga je als Operator Feed doen?
• Je stelt de dagplanning vast en
bewaakt de voortgang. Daarnaast
houd je toezicht op het totale
productieproces.
• Je beoordeelt de kwaliteit van
grondstoffen en gereed product.
• Je voert klein technisch onderhoud
uit en verhelpt kleine storingen.
• Je zorgt voor een opgeruimde en
nette werkomgeving.
• Je werkt de benodigde
administratie correct en tijdig bij.

• Basiskennis PC is gewenst en/of
affiniteit met automatisering.
• Heftruckervaring.
• Je kunt samenwerken in een team.
• Woonachtig in de regio.

Dit staat op jou cv?
• MBO werk- en denkniveau.
• Relevante ervaring als operator in de
procesindustrie.
• Je bent flexibel en collegiaal.

Wil je graag iemand spreken?
Neem dan contact met Robert
Mossou. Je kunt Robert bereiken
op 0478-552906 of per email
r.mossou@nijsen.co.

Ben jij geïnteresseerd?
Kijk dan voor meer informatie
over deze functie en ons bedrijf
op www.nijsen.co.
Solliciteren kan via de website of
door je sollicitatie met cv te sturen
naar hr@nijsen.co.

NIJSEN.CO
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Bezuinigingen sociaal domein gaan door
De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 30 maart met een overgrote meerderheid (26 voor, 1 tegen)
ingestemd met de bezuinigingen in het sociaal domein. Met uitzondering van twee onderwerpen. Het afschaffen van het meedoenbudget voor kinderen en de versobering van de individuele inkomenstoeslag werden
teruggedraaid.
Alle partijen, behalve de VVD, vonden
deze twee maatregelen te ver gaan.
In de motie over het meedoenbudget
werd wethouder Anne Thielen opge
dragen om met een nieuw en een
voudiger voorstel te komen met een
bedrag van minimaal 100 euro per jaar.
Ze was er niet blij mee. “Dit maakt de
regeling niet makkelijker. Ik ontraad de
motie. Maar het is een politieke keuze.”
In de afgelopen maanden zijn er enkele
raadsavonden gehouden en kregen
de raadsleden een betere onderbou
wing van de negentien maatregelen.
Onduidelijkheid zorgde ervoor dat het
onderwerp in de raadsvergadering van
15 december nog van de agenda werd
gehaald. “Dit voorstel is een hele ver
betering ten opzichte van het vorige”,
vond Theo Francken (Venray Lokaal).

“Het is onacceptabel om te bezuinigen
op de meest kwetsbare inwoners”, zei
Joep Gielens (ProVenray). Jan Hendriks
(SP) pleitte voor behoud van de huis
houdelijke hulp. “Dit is voor veel oude
ren cruciaal. Het moet afgelopen zijn
met de bezuinigingen hierop.” De SP
vreest dat de armoede en ongelijkheid
zullen toenemen door de maatregelen
en stemde als enige partij tegen het
voorstel. “Want dit is een slecht plan”,
aldus Jan Hendriks.
CDA en VVD lieten een ander geluid
horen. “We zouden deze maatregelen
liever niet nemen maar we kunnen niet
anders”, meende Jac Derikx (CDA). “Het
moet beter en goedkoper maar we
weten niet of we de bezuinigingen ook
kunnen realiseren. Wellicht moeten we
in de komende jaren nog meer stappen

zetten.” Bas Künen (VVD) vond dat de
ingrepen op het juiste moment komen.
“Want deze rekening kunnen we niet
doorschuiven naar de toekomst. We
moeten nu aan de knoppen draaien
om het tij te keren. En ook toezien op
een betere inkoop en voorkomen dat
zorgcowboys er tonnen aan verdienen.”
PvdA en VVD haalden aan dat jaarlijks
70 miljoen euro omgaat in het soci
aal domein. “Het kost heel veel geld.
Het is 56 procent van onze begroting”,
stelde Henk Bisschops (PvdA). “Het is
lastig om grip te krijgen op de kosten.
Bezuinigen lijkt niet onlogisch. Er moet
wat gebeuren maar de armoede onder
kinderen neemt toe. Dit baart ons wel
zorgen.”
Tekst: Henk Willemssen

Ook Oostrum krijgt een duofiets
Oostrum krijgt binnenkort de beschikking over een duofiets. De financiering is vrijwel rond en de bestelling is al de
deur uitgegaan. Dat meldde voorzitter Jan-Willem Bruijsten in de dorpsraadvergadering van donderdag 18 maart.
In dorpen als Castenray, Leunen, Merselo
en Oirlo rijdt al langer een duofiets.
Het rijwiel is bedoeld voor dorpsbewo
ners die niet meer zelfstandig kunnen
fietsen. Met behulp van een vrijwil
liger als bestuurder kunnen ze toch
een tochtje door de omgeving maken.

“Er is behoefte aan in Oostrum”, zei
Jan-Willem Bruijsten. “Er komen nu al
aanvragen binnen en ook vrijwilligers
melden zich aan. Een teken dat het leeft
in het dorp.”
Vanwege de coronamaatregelen moet
de duofiets van een extra scherm wor

den voorzien. Omdat bestuurder en
bijrijder naast elkaar zitten en geen
1,5 meter afstand kunnen houden. De
duofiets kost bijna 10.000 euro. De
dorpsraad zoekt nog naar een geschikte
locatie waar de fiets veilig gestald kan
worden.

Kempen creëert

lokale verbinding

#kempencreëert

Venray en Streetwise werken
samen aan versterking centrum
Gemeente Venray gaat met stichting Streetwise samenwerken om
het centrum naar de toekomst toe verder te versterken en vernieuwend ondernemerschap ruimte te geven. Zowel starters als ervaren ondernemers die hun onderneming willen vestigen,
verplaatsen of uitbreiden, kunnen gratis gebruikmaken van de
ondersteuning van Streetwise.
In de Centrumvisie uit 2016 werd
afgesproken dat de inzet zou
komen op een compact, compleet
en comfortabel kernwinkelge
bied, met daar omheen aange
name aanloopstraten met meer
diverse functies zoals ook wonen.
Het Aanjaagteam, bestaande uit
vertegenwoordigers namens cen
trumondernemers, vastgoedeige
naren en de gemeente, helpt mee
om dat kernwinkelgebied verder te
versterken. Alle deelnemende par
tijen in het Aanjaagteam hebben
aangegeven de toevoeging van
Streetwise te ondersteunen.
Streetwise helpt ondernemers met
vernieuwende ideeën, ze bege

leiden ondernemers en ze zetten
ook in op het vestigen van nieuw
ondernemerschap in het kernwin
kelgebied. Denk hierbij aan sparren
over het bedrijfsplan, het vinden
van een geschikte locatie met
passende huurvoorwaarden, het
onderzoeken van financieringsmo
gelijkheden en voorbereiden van
vergunningaanvragen. “We hebben
deze weg al eerder ingezet, maar
we vinden het belangrijk om juist
in de huidige coronacrisis verder
in te zetten op het begeleiden van
ondernemers met goede ideeën”,
legt wethouder Jan Loonen uit, die
aangeeft blij te zijn met de samen
werking.

‘Windpark leeft niet erg
in Oostrum’
De mogelijke komst van drie of vier windmolens lijkt de inwoners
van Oostrum niet echt te verontrusten, ondanks dat de beste
zoeklocatie ligt bij het golfterrein in Geijsteren op zo’n kilometer
afstand van de Oostrumse dorpskern. De dorpsraad neemt een
neutraal standpunt in maar houdt de vinger aan de pols. Dat bleek
in de dorpsraadvergadering van donderdag 18 maart.
Geijsteren, Wanssum, Oostrum,
Oirlo en Castenray liggen in het
zoekgebied van Windpark Venray.
Van deze vijf dorpen telde Oostrum
de minste deelnemers aan de
enquête. Slechts 74 dorpsbewo
ners vulden de vragenlijst in.
Opvallend was ook dat de meeste
voorstanders uit Oostrum kwamen.
“De deelname aan de enquête was
bedroevend laag”, zei dorpsraad
voorzitter Jan-Willem Bruijsten.
“Het windmolenpark leeft niet
in het dorp. Terwijl er toch vaak
genoeg over is gepubliceerd in
het dorpsblad.” Dorpsbewoner
Paul Custers meende daarom dat
de dorpsraad zich actiever moet
opstellen. “Want het blijft zo stil
in Oostrum. De mensen zijn onwe
tend. De dorpsraad zou meer moe
ten informeren want dadelijk zijn
we te laat.”
Esther de Jong heeft als dorpsraad
lid zitting in de werkgroep uit het
dorpsradenoverleg. Ze vertelde
dat de minimale afstandsgrens
tot de huizen 300 meter is. “Er is
een sterke tegenactie. Dat blijkt
ook uit de uitslag van de enquête.
De afstand van 300 meter accep
teert niemand. Als we uitgaan
van 450 meter dan liggen nog
20 woningen in het gebied.” Math
Laurense, inwoner van Oostrum,
stelde dat de hoogte van de wind
molens de afstand tot de huizen
zou moeten bepalen. De Grote
Kerk is met 80 meter het hoogste
gebouw in gemeente Venray. De
windmolens reiken tot een tip
hoogte van 260 meter. “Ze worden
dus wel drie keer zo hoog, terwijl

hier geen rekening mee wordt
gehouden bij de afstand tot de
woningen. We zouden voor een
minder hoog alternatief moeten
gaan.”
Jan-Willem Bruijsten vertelde dat
vier windmolens in theorie zouden
passen in het zoekgebied tussen
Geijsteren en Oostrum. “Dit is de
meeste ideale locatie. De vraag is
of er draagvlak is voor het oprich
ten van een coöperatie. Als dat
niet zo is dan kan een commerciële
partij grondeigenaren gaan bena
deren. Dan hebben wij niets meer
te zeggen. We moeten ons ervan
bewust zijn dat een nee geen defi
nitief nee is.” Esther de Jong haalde
aan dat de overheid de energie
doelen wil halen. “We kunnen nu
nog invloed uitoefenen, zoals over
de hoogte en het geluid van de
windmolens. Ook als je nee zegt,
blijft het risico dat ze er komen.
Maar we moeten geen situatie krij
gen zoals bij Greenport in Venlo.”
De gemeenteraad bespreekt nog
voor de zomervakantie het rapport
dat verkenner Frank van Bussel
van Windpark Venray half mei zal
afronden. Oud-dorpsraadvoorzitter
Bas Künen is raadslid voor de VVD.
Ook hij waarschuwde in de dorps
raadvergadering dat een nee van
de gemeenteraad niet betekent
dat het windpark is afgeblazen.
“De overheid kan dit van hoger
hand opleggen om de doelen te
halen. Dan kunnen er windmolens
komen op plekken waar wij het
niet willen”, opperde Künen.
Tekst: Henk Willemssen
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Herinrichting duurt te lang

Oostrum wil aan de slag
met dorpsplein
De dorpsraad van Oostrum vraagt aan gemeente Venray om eerder te mogen beginnen met de herinrichting
van het dorpsplein. Het ontwerp is klaar maar de uitvoering is gekoppeld aan het vernieuwen van de
riolering in een deel van de Mgr. Hanssenstraat. De leden van de dorpsraad spraken in de vergadering van
donderdag 18 maart uit dat dit te lang duurt. Ze willen sneller aan de slag door het dorpsplein los te koppelen
van de riolering.

Voorman Teelt
gezocht!
Altijd al op een innovatief teeltbedrijf willen
werken, waar ook nog eens een diversiteit aan
zachtfruitgewassen staat? Dan ben jij vast de
collega die we bij het nieuwe Delphy Innovative
Soft Fruit Centre (Delphy ISFC) in Horst zoeken.
Als Voorman Teelt werk je mee aan de teelt- en
gewaswerkzaamheden. Het betreft alle voorkomende
teeltwerkzaamheden aan alle zachtfruitgewassen
als Aardbei, Braam, Framboos, Blauwe Bes, etc.

Wie is Delphy?
Delphy is met ruim 250 teeltexperts hét kennisbedrijf voor
ondernemers in de tuinbouw. Blijvend kennis ontwikkelen
en toepasbaar maken voor opdrachtgevers en telers is
wat wij bij Delphy ISFC doen. Onze teeltexperts dragen
met een deskundig en onafhankelijk advies bij aan het
resultaat van telers. De kennisontwikkeling voor de
zachtfruit gebeurt bij het Delphy ISFC in Horst. In deze
state-of-the-art onderzoeksfaciliteit wordt innovatief
onderzoek uitgevoerd.

De dorpsraad hield in december 2019
een thema-avond over het dorps
plein. Daarin presenteerde inwoner
Bert Linskens een plan voor de her
inrichting. “We vinden het dorpsplein
momenteel niet mooi”, zei voorzitter
Jan-Willem Bruijsten. “Veel stenen
en de betonplaten gaan eruit. Daar
komen gras, grastegels, verhoogde
bloembakken, parkeerplaatsen en

een voetpad voor terug. Het ver
nieuwde plein wordt een regenwater
buffer die klimaatbestendig is.”
De dorpsraad heeft al flink gespaard
voor de herinrichting. Zowel in 2020
als in 2021 is 20.000 euro opzijgezet.
Dorpsraden mogen van de gemeente
niet te veel geld oppotten. “Met het
gevaar dat we het gereserveerde
geld een andere bestemming moeten

geven of dat de gemeente de subsi
die stopzet”, zei de dorpsraadvoorzit
ter. Door de coronacrisis zijn er ook
weinig aanvragen van dorpsbewo
ners of verenigingen die een project
willen uitvoeren met een bijdrage uit
het leefbaarheidfonds van de dorps
raad.
Tekst: Henk Willemssen
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Wat ga je doen?
Binnen het team van onderzoekers ben jij degene
die gewaswerkzaamheden in de onderzoeksprojecten
uitvoert. Daarnaast ben je, samen met de bedrijfsleider,
verantwoordelijk voor het beheer van de locatie.
Het zorgvuldig uitvoeren en bewaken van de kwaliteit zijn
belangrijk, evenals het geheel dat met gewasgezondheid
en hygiëne samenhangt. Je bent de rechterhand van
de bedrijfsleider, ondersteunend in de teeltsturing en
je draait mee in de weekend- en storingsdiensten.
De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd, maar
het kan voorkomen dat een enkele keer ’s avonds of in
het weekend gewerkt moet worden.

Wij bieden
• De mogelijkheid om te werken in een innovatieve en
uitdagende omgeving;
• Een veelzijdige functie, geen dag is hetzelfde en je
werkt met planten en collega’s;
• Grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
binnen het team;
• Alle mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling,
omdat we dit belangrijk vinden;
• Uitstekende arbeidsvoorwaarden met uitzicht op een
vast dienstverband.
Ben jij gemotiveerd en leergierig en heb je een MBO of
HBO opleiding (tuinbouw gerelateerd) afgerond?
Solliciteer dan nu en stuur je CV met korte motivatie naar
t.vanrhee@delphy.nl

Het verhaal van Ewelina Chudzinska
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Ewelina
Chudzinska. De uit Polen afkomstige Ewelina kwam drie jaar geleden via gemeente Horst aan de Maas in
beeld bĳ NLW Groep en deed op verschillende externe locaties werkervaring op. Toen Werkgeversservicepunt
Midden-Limburg haar bĳ Raedts in Venray voorstelde voor de functie van facilitair medewerkster, twĳfelde
ze geen moment en zei enthousiast ‘ja’. Mede dankzĳ haar enthousiasme stroomde Ewelina vanuit een ontwikkeltraject bĳ NLW door naar een reguliere baan bĳ Raedts. Ewelina: “Bĳ Raedts werd ik hartelĳk welkom
geheten en zĳ doen er alles aan om de integratie zo goed mogelĳk te laten verlopen”. Nieuwsgierig? Lees het
hele verhaal op www.nlw.nl. / Tekst en beeld: NLW Groep

Voor meer informatie kan je ook met Bart Jongenelen,
manager Delphy ISFC contact opnemen: 06 53 15 14 12.

Expeditiestraat 16A, 5961 PX Horst

www.delphy.nl
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“Houd d’er de moed maar in “

Na vele jaren van zorg om haar zijn wij erg verdrietig om nu,
zo plotseling, afscheid te moeten nemen van ‘ôs Mam’,
schoonmoeder en onze lieve oma

Jo Hofmans – Huberts

HALLO Venray heeft het
grootste lezersbereik in de gemeente
Uit onderzoek van gemeente Venray is gebleken dat HALLO Venray van alle kranten in de gemeente het grootste
lezersbereik heeft. Van de respondenten gaf 69 procent aan het nieuwsblad te ontvangen.
Volgens de landelijke tendens wor
den nieuwsbladen voornamelijk door
60 plussers gelezen. Dit is ook te her
leiden bij HALLO Venray. 74 p
 rocent
van de 66-plussers geeft aan de

HALLO te ontvangen. Echter, opval
lend is dat in de leeftijdscategorie 18
tot en met 30 jaar de HALLO Venray
een bereik heeft van 36 procent en in
de leeftijdscategorie 31 tot en met 40

jaar een bereik van 56 procent. Het
nieuwsblad valt dus bij alle leeftijds
categorieën in de bus. 92 procent van
de lezers geeft aan het nieuwsblad op
papier te lezen.

Joke

echtgenote van

Toon Hofmans † 2001
* Horst, 25 augustus 1940

† Horst, 27 maart 2021

Mirjam en Jan
Dennis en Hélène
Tom en Amber
Desireé en Ger, Mark †
Tiemko
Teun

Correspondentieadres;
Kanakker 40, 5866 BC Swolgen
Op woensdag 31 maart hebben wij in besloten kring
afscheid genomen van ôs Mam tijdens een afscheidsdienst
in Graaf ter Horst waarna wij haar te ruste hebben gelegd
bij ôzze Pap op het R.K. Kerkhof te Blitterswijck.
Een hartelijk woord van dank aan allen die ôs Mam
de laatste jaren met liefdevolle zorg omringd hebben,
in het bijzonder aan team 4 van Hof te Berkel.

Bewoners Oostrum
bezorgd om verloedering
voormalig klooster Paschalis
“Het lijkt soms wel op een autosloperij bij Paschalis”, zie Bas Künen
in de dorpsraadvergadering van Oostrum op donderdag 18 maart.
Het VVD-raadslid is oud-voorzitter van de dorpsraad en hij vroeg
zich af of er geen onveilige situatie ontstaat rondom het voormalige kloostergebouw.
Het leegstaande pand wordt
bewoond door antikraak. De dorps
raad kreeg al enkele meldingen
van dorpsbewoners die zich zorgen
maken over de verloedering bij
Paschalis. “We hebben de klachten
doorgegeven aan de gemeente”,
zei dorpsraadvoorzitter Jan-Willem
Bruijsten. “De afdeling handhaving
is gaan kijken en heeft ook gespro
ken met de bewoners. Het rond
slingerende afval en de tenten zijn
inmiddels opgeruimd. Wel ziet het
er nog rommelig uit omdat bomen
en struiken niet meer worden bij
gehouden en er een oude auto
staat die van niemand is.”
Paschalis is een gemeentelijk
monument dat tot eind 2012 dienst
deed als verslavingskliniek. JanWillem Bruijsten haalde aan dat er
al veel plannen zijn geweest voor
het gebouw zoals huisvesting van

arbeidsmigranten, een hotel en
nu een wooncomplex. European
Management Hotel Group heeft
bij gemeente Venray een principe
verzoek ingediend voor een ver
bouwing tot 53 appartementen, 23
op de begane grond en 30 op de
eerste verdieping. De gemeente
wil medewerking verlenen aan het
verzoek. “Er zijn al diverse onder
zoeken gedaan en nog voor de
zomer worden alle plannen bij de
gemeente ingediend”, zei Bruijsten,
die vertelde dat ook woongroep
Herenboeren zich wil vestigen bij
het pand. “Dit zijn mensen die
gezamenlijk gaan wonen in een
kleinschalige boerderij met een
moestuin en een kas. De eigenaar
omarmt dit idee.”

Tekst: Henk Willemssen

Z.I.N. richt zich op behoefte van het kind

Vier onderwijsprofessionals
willen nieuwe leeromgeving
realiseren in Venray
Corina Engelke, Lisan Strijbosch, Hay Freriks en Paul Delnooz zijn bezig zijn met het realiseren van Z.I.N.,
een nieuwe leeromgeving voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar uit Venray en omgeving. In
verband met de startkwalificatie zijn leerlingen ouder dan 16 ook welkom. Deze leeromgeving richt zich op
kinderen die zelf aangeven waar hun interesses liggen en wat ze willen leren. Volgens de initiatiefnemers
blijft kennis daardoor langer in het brein en gaat het leren diepgaander.
In november 2019 ontmoetten Hay
Freriks en Paul Delnooz elkaar in Ede
tijdens een mbo-onderwijsdag, waar
Paul een kennisdeling verzorgde
over de Creatieve Actie Methodologie
(CAM), een manier van interac
tief leren die aansluit bij de natuur
lijke werking van de hersenen en
de onderzoekende houding van de
mens. Hay verzorgde een kennisdeling
over ‘hoe geef ik de student positie’.
Vanuit daar ontstaat het idee om een
nieuwe leeromgeving voor kinderen
te realiseren. In januari 2020 vormde
een groep van veertien mensen uit
het hele land de ‘Leerluchthaven’, de
naam voor de nieuwe leeromgeving.
Echter ontstond er een radiostilte door
de komst van corona. In augustus
dat jaar werd het idee in afgeslankte
vorm weer opgepakt. “Het idee ‘de
Leerluchthaven’ was te grootscha
lig”, legt Hay Freriks uit. Samen met
Corina Engelke, Lisan Strijbosch en
Paul Delnooz wil hij nu Z.I.N oprichten
in Venray.

Natuurlijke houding
In eerste instantie richt Z.I.N., dat
staat voor zelfsturend, intrinsiek en
natuurlijk, zich op kinderen die niet
meer gemotiveerd zijn om te leren
en hierdoor vaak thuis komen te zit
ten, evenals kinderen die een timeout nodig hebben omdat zij door
bepaalde omstandigheden niet tot
leren komen. In deze situaties is
vaak sprake van een hoge urgentie.
“Echter, Z.I.N. wil een school zijn waar
alle kinderen met plezier mogen
komen leren. Het ritme van een dag
binnen Z.I.N. richt zich op de leerbe
hoeftes van kinderen en sluit aan bij
de natuurlijke houding van kinderen:
ondernemend, kritisch en creatief. Dit
verbinden we met de zeven bouwste
nen van HILL (High Impact Learning
that Lasts van Filip Dochy). Dat wil
zeggen dat het kind zelf aangeeft wat
het wilt leren. Door de benadering
‘teach what you learn’ en het geven
en ontvangen van feedback, blijft de
opgedane kennis langer in het brein”,
legt Hay uit. “Kinderen leren in onze
nieuwe leeromgeving Z.I.N. dat ze

in staat zijn om een soort co-teacher
te zijn. Kinderen zijn van nature rijke
leermeesters.”
Volgens de initiatiefnemers blijkt uit
tientallen wetenschappelijke stu
dies dat kinderen van nature kritisch,
creatief en ondernemend zijn. Paul:
“Met deze houding komt het kind
niet alleen steeds meer te weten,
maar oefent het ook voortdurend,
vaak ongemerkt, met vakken als taal,
rekenen en wereldoriëntatie. Door
als leerkracht hierbij aan te sluiten
neemt het plezier in leren toe en
verbeteren leerprestaties en welbe
vinden. Reden voor ons om CAM als
uitgangspunt voor Z.I.N. te nemen.”

Talenten
Corina en Lisan, beiden werkzaam in
het basisonderwijs in de gemeente
Venray, geloven vanuit hun prak
tijkervaring in het nieuwe project.
Corina: “Helaas zien wij nu in de
praktijk te veel kinderen hun leer
motivatie verliezen, met als gevolg
dat talenten en kwaliteiten van kin
deren niet optimaal benut worden en
soms zelfs verloren gaan. Wij willen
kinderen stimuleren en uitdagen om
met een creatieve, kritische blik op
zoek te gaan naar hun oplossingen
voor alles wat er op hun pad komt.
Dat vraagt ook voor leerkrachten
een herinrichting van hun mindset
en dat is best lastig. Ook ik merk dat
als leerkracht. Daar gaan Hay en Paul
de leerkrachten in coachen.” Lisan
vult aan: “Het wordt tijd dat niet het
systeem bepalend is en blijft voor de
inhoud van ons onderwijs, maar de
leerbehoefte van het kind. Waardoor
de leerkracht weer in zijn leer-kracht
komt te staan.”
Paul Delnooz, onderwijswetenschap
per en adviseur, heeft vertrouwen in
het nieuwe concept. In de omgeving
van zijn woonplaats Breda wordt
CAM op experimentele basis al in de
praktijk toegepast. “En met succes.
We hebben nu zo’n 25 experimen
ten achter de rug en de resultaten
zijn bijzonder goed. Kinderen leren
significant beter en hebben meer zin
om naar school te gaan. Het leidt tot

een stijging van het niveau en ver
groot de motivatie. Kinderen leren
spelend, zijn creatief en leergierig en
mogen (vooral ook) fouten maken.
Er is meer keuzevrijheid als het gaat
om denken.”
Z.I.N. richt zich dus niet nadrukke
lijk op niveaus. Toch is het nodig om
een diploma te hebben om een ver
volgopleiding te kunnen beginnen.
Dat geldt dus ook voor leerlingen
van Z.I.N. Hay: “We brengen samen
met de leerlingen in kaart waar hun
ambities liggen en daar begeleiden
we hen naar toe. Iemand met bij
voorbeeld havo-potentie heeft alle
ruimte om zich voor te bereiden voor
een havo-examen. We regisseren
maatwerk. Als de leerling bijvoor
beeld in vier jaar tijd al klaar is voor
een havo-examen, dan is dat moge
lijk.”

Groene locatie
De initiatiefnemers zetten in om zo
spoedig mogelijk te starten met de
nieuwe leeromgeving. “Uitgaande
van wet- en regelgeving gaan we
voor de eerst haalbare datum, hope
lijk 1 januari 2022. Wethouder Jan
Jenneskens is in kennis gesteld van
ons initiatief. We zijn in gesprek met
de gemeente.” Over de locatie is
nog onzekerheid. De initiatiefnemers
geven hun voorkeur aan een rustge
vende, groene plek in Venray. Corina:
“Naast HILL en CAM hechten we aan
een gezonde leefstijl van kinderen,
met thema’s als gezonde voeding en
beweging. Vandaar dat we opzoek
zijn naar een locatie die deze leefstijl
stimuleert.”
Via een livestream op Teams geeft
Paul Delnooz uitleg over de CAM
benadering op 26 april van 20.00
tot 21.00 uur. Indien de corona
maatregelen het toelaten, staat er
op maandag 17 mei een informa
tiebijeenkomst in de BOL-zaal van
Schouwburg Venray gepland. Bij
belangstelling kan voorafgaand een
enquête worden ingevuld via de link
https://forms.gle/YyTSCorJbvqsqsn97
Tekst: Jeanine Hendriks
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Reddingspoging

Peter Engels, Filiaalleider Tummers Tegelen:

Venray Lokaal geeft
postkantoor niet op

‘De manier waarop Tummers met mensen
omgaat, past mij als een maatpak’

Venray Lokaal legt zich nog niet neer bij de sloop van het oude
postkantoor in Venray.

“Ik werk inmiddels veertien jaar bĳ Tummers, waarvan dertien jaar als fi liaalleider. In Tegelen
bestaat het team uit zo’n vĳf collega’s. De lĳnen zĳn kort, er is veel persoonlĳk contact met klanten.
Misschien wel de belangrĳkste reden dat ik al zoveel jaar met veel plezier voor Tummers werk,
is de manier waarop het bedrĳf met mensen omgaat. Dat past mĳ als een maatpak!

Geen beschermde status
Venray Monumentaal krijgt dan ook
het advies contact op te nemen met
eigenaar Karel Janssen. Die ontving
tien jaar geleden al een sloopver
gunning van de gemeente. De eige
naar heeft een concreet plan voor
de bouw van een appartementen
complex op de hoek PatersstraatPoststraat. Het college wil hieraan
meewerken ondanks dat het ver

Tekst: Henk Willemssen

Kunstmanifestatie Het Laatste
Avondmaal bij Odapark
Odapark Venray organiseert van 3 april tot en met 1 juni de kunstmanifestatie Het Laatste Avondmaal. Die bestaat uit een aantal
‘kijkvensters’ op diverse locaties in het centrum van Venray. Eén
van de deelnemers is Horstenaar Wim Moorman. Zijn bijdrage in
de etalage van Schoolstraat 26, het voormalige pand van Primera,
gaat over boodschappenbriefjes.
Wim Moorman brengt een eer
betoon aan het Venrayse bood
schappenbriefje. In de etalage
van Schoolstraat 26 is tot en met
1 juni een wekelijks wisselende
keur aan Venrayse boodschap
penbriefjes te zien. Onder het
motto ‘Toon me uw boodschap
penbriefje en ik zeg u wie u bent’
voorziet Moorman de briefjes van
zijn interpretaties en commentaar.
Ook doet hij gedurende de expo
sitie onderzoek naar het Venrayse
boodschappenbriefje. Hoe multi
culti is dat bijvoorbeeld? En weer
spiegelt de vegantrend zich in het
Venrayse boodschappenbriefje?
Leeft het Venrayse dialect nog

op het Venrayse boodschappen
briefje? Klopt de veronderstelling
dat bier en wijn de meest voorko
mende producten op boodschap
penbriefjes zijn? Bestaan er ook
boodschappenbriefjes die wél
leesbaar zijn? Dit alles zal uit
eindelijk eind mei leiden tot een
typologie van het Venrayse bood
schappenbriefje. De afgelopen tijd
heeft Moorman al een behoorlijke
collectie Venrayse boodschappen
briefjes opgebouwd. Om er nog
meer te verzamelen heeft hij in
vier Venrayse supermarkten een
‘Boodschappenbriefjesbrievenbus’
geplaatst.

Tummers

We zijn blij dat we onze klanten weer,
weliswaar op afspraak, in onze winkels

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!

Jeroen

cm

STELD
VÓÓR 14.00 BE
VERD!
= VANDAAG GELE
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Tino Zandbergen van Venray Lokaal
meldt dat met de eigenaar valt te
praten over een goed en passend
alternatief. Hij vraagt het college in
gesprek te gaan met de eigenaar,
Venray Monumentaal en Amateur
Kunst Venray Beeldend (AKVB) van
Kees Moerkerk om een herbestem
ming te bespreken. Het college
wil hierin geen rol meer spelen
maar zegt wel dat het alternatief
een passende invulling zou kun
nen zijn voor het postkantoor. “Een
dergelijke culturele invulling kan in
theorie passend zijn in zowel het
pand als het centrum van Venray”,
aldus het college dat herhaalt dat
aankoop van het pand door de
gemeente geen optie is. Als sloop
toch onomkeerbaar is, dan pleit
Venray Lokaal voor het verwerken
van karakteristieke delen in de
nieuwbouw. Dit bleek eerder juri
disch en financieel niet haalbaar.

16

Passende invulling

mogen ontvangen! Ben je op zoek naar
een nieuwe televisie, wasmachine of
een ander product uit ons assortiment
en wil je graag persoonlijk geadviseerd
worden in onze winkels? Dat is vanaf
nu weer mogelijk! Wij nemen
graag de tijd voor je en geven
deskundig en persoonlijk advies.
Maak een afspraak voor een
privébezoek in één van onze
winkels. Plan eenvoudig je bezoek
in via www.eptummers.nl/
winkelen-op-afspraak of neem
telefonisch contact op.

➞

Een dergelijke
culturele invulling
kan in theorie
passend zijn in zowel
het pand als het
centrum van Venray

Wat ik daarmee bedoel? De persoonlijke
benadering en het hoge service- en
dienstenniveau van Tummers zorgen voor een
prettige werksfeer. Zo leveren wij bijvoorbeeld
niet alleen een televisie af en lopen dan
de deur weer uit. We denken graag met
de klant mee. Veel mensen, zeker
van de oudere generatie, koesteren
nog oude video-opnames, die ze af
en toe willen bekijken. Maar een
videorecorder kun je niet meer
rechtstreeks op de apparatuur
van nu aansluiten. Daar bestaan
wel speciale voorzieningen voor.
Wij zoeken uit wat de klant in dat
geval nodig heeft en zorgen ervoor
dat alles correct wordt aangesloten.
We zijn pas tevreden als de klant
tevreden is.”

8

’’

dwijnen van het markante pand uit
de wederopbouwperiode gevoelig
ligt. Het postkantoor heeft geen
monumentale of beschermde status
waardoor sloop niet te voorkomen
zou zijn.

65

De lokale partij heeft opnieuw vra
gen gesteld aan het College van
B&W. Het draait om een plan van
Venraynaar Kees Moerkerk om het
pand in te richten als expositie
ruimte en centrum voor beeldende
kunstenaars.
Het college laat weten geen oordeel
te willen uitspreken over het alter
natieve plan dat de steun heeft van
Venray Monumentaal. Deze lokale
erfgoedstichting trok begin dit jaar
aan de bel bij de gemeenteraad en
het college. Dat gebeurde enkele
weken nadat in de raadsvergade
ring van dinsdag 15 december het
doek definitief leek gevallen voor
het postkantoor. Een motie van SP
en Venray Lokaal voor een reddings
poging kreeg toen net niet genoeg
steun (dertien voor en veertien
tegen) in de gemeenteraad.
Het college geeft in een reactie
aan dat de gemeente geen eige
naar is van het pand. Bovendien is
het alternatieve plan erg summier
en ontbreekt een financiële onder
bouwing. Ook haalt het college aan
dat de gemeenteraad op 15 decem
ber de motie heeft verworpen om
verder onderzoek te doen naar de
mogelijkheden voor behoud van
het pand.

KG

1400
T/PM

849,-

INCL. 5 JAAR
GARANTIE

1399,-

*

649,-

4K

ULTRA HD

QLED

SMART

999,-

WETTE NOG !! bestaat 10 jaar bij Omroep Venray
* Na 11000 ccaashback vviia SSaamsung
Geldig tt//m 77--3-320221

Wasmachine WW80T734AWH/S2

4K TV QE65Q67TASXXN

• A+++ • 8 KG • 1400 tpm • EcoBubble • AutoDose

• 65 inch (165 cm) • 4K Ultra HD • Quantum HDR • Ultra Viewing Angle

www.eptummers.nl
Wette NOG !! is hét programma dat de luisteraar al 10 jaar mee terug neemt
in de tijd.
Elke zondagochtend van 11 tot 12 uur, halen Geert en Leo herinneringen
naar
boven over
Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
veelal lokale onderwerpen.
45%
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Vaak komen er gasten langs waarmee wordt teruggekeken naar hun muzikale carrière.
Het hele programma zit boordevol met oude hits vanaf de jaren 50. Jong en oud wordt vaak
opgeroepen om de studio te bellen en live deel te nemen aan de uitzending.
In april 2016 vierde Wette Nog!! zijn eerste lustrum vanuit het Venrayse centrum. Zodra het weer
kan komen we ook met het 2e lustrum weer naar de luisteraar toe, om dit samen te vieren.
Wilt u reageren? Hebt u een speciaal verzoek? Stuur dit dan naar wettenog@omroepvenray.nl

Kerk-TV uitzendingen in Goede Week en Pasen
Het bisdom heeft gelovigen in deze corona tijd dringend ontraden om eucharistievieringen bij te
wonen. Dit op aanbeveling van het RIVM om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Het bijwonen van vieringen in de Goede Week en Pasen is dan ook niet mogelijk. Maar de
extra vieringen tijdens de katholieke feestdagen zijn wel live te volgen op Omroep Venray TV.
Omroep Venray zendt de eucharistieviering elke zondagochtend vanaf 09:30 uur rechtstreeks
uit op ons tv kanaal. Vanwege de Goede Week en Pasen zijn op Omroep Venray TV extra
vieringen te volgen vanuit de Sint Petrus Bandenkerk. De uitzendtijden van deze extra live TVuitzendingen zijn als volgt:
Donderdag 1 april: Witte Donderdag 19.15 uur: H.Mis met aansluitend stil
gebed tot 20.30 uur.
Vrijdag 2 april: Goede Vrijdag 19.15 uur: Plechtige herdenking van het
lijden en sterven van de Heer
Stille Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.15 uur Grote Kerk
1e Paasdag Op 1e Paasdag wordt de Mis in Grote Kerk uitgezonden .

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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‘Ik heb mijn school nog geen moment
‘up-and-running’ gezien’
Al maanden zijn scholen genoodzaakt online lessen aan te bieden en
continu aanpassingen in het onderwijs door te voeren. Rector Bas van
Rooijen kwam midden in het hectische jaar bij het Raayland College in
Venray terecht. Hij vertelt hoe hij de afgelopen tijd heeft ervaren.
Voor rector Bas van Rooijen was
het een gekke situatie om midden
in de coronacrisis aan de slag te
gaan. “Ik heb mijn school nog geen
moment up-and-running gezien”,
vertelt Bas van Rooijen, die in juni
2020 is benoemd tot rector van het
Raayland College. “Sommige col
lega’s heb ik nog nooit in levende
lijven gezien.”
Niet alleen de rector, maar ook
de leerlingen dienden zich aan de
veranderende coronamaatregelen
aan te passen. “Voor de leerlingen
is het steeds aanpassen geweest.
De ene keer mochten ze wel naar
school, dan niet, dan de helft, dan
online. Wij hebben er een lijn in
getrokken en ze kunnen dus altijd
alle lessen online volgen. Hier op
school hebben we als het ware een
crisisteam ingericht, een groep van
de schoolleiding die snel kan scha

kelen en maatregelen kan toepassen.
Dat gaat van het plakken van stic
kers voor eenrichtingsverkeer tot het
testen van de online systemen. Nu na
een jaar is de school qua organisatie
zo ingericht dat we er heel flexibel in
kunnen handelen.”
Voor veel leerlingen werkt het
constante digitale onderwijs ech
ter minder goed dan het fysieke.
“Bij leren is het heel belangrijk om
dingen samen te doen. Dat is het
grootste gemis geweest van de afge
lopen periode. Je ziet de motivatie van
leerlingen teruglopen. Het is aan de
andere kant ook fijn om te horen als
leerlingen aangeven blij te zijn dat ze
naar school mogen. Dat zei ik vroe
ger nooit”, zegt de rector lachend.
“Na school blijven leerlingen soms ook
langer hangen omdat het hier mag,
op afstand natuurlijk. Daar hebben ze
zo’n behoefte aan.”

De digitale, online versie van het
onderwijs is iets waar het Raayland
toekomstmuziek in ziet, ook na
corona. “Er is in Nederland een
tekort aan docenten klassieke talen.
We k ijken met het Dendron en het
Bouwens of we een docent aan kun

nen nemen die tussen de scholen
roteert en dan online overal tegelij
kertijd de les aanbiedt. Ook als een
docent bijvoorbeeld met een gebroken
been thuiszit, dan kan die met behulp
van een onderwijsassistent in de klas
toch vanuit thuis les blijven geven.”

Hoelang het nog zal duren voordat
alles weer normaal is? “Voorlopig zal
er nog niet veel veranderen maar de
vaccinaties in de zomer komen eraan,
dus we hopen na de zomervakantie
weer helemaal open te kunnen.”

Een eigen thuis
midden in de wijk!
PSW opent in oktober van dit jaar in Sevenum woonbegeleidingscentrum (WBC) Korenhuys. Een
prachtig nieuw WBC voor mensen met een verstandelijke beperking (of ook bijkomende
lichamelijke beperking). Het WBC biedt plaats aan 24 bewoners en ligt midden in de wijk. Dat
past bij de visie van PSW: wij geven mensen een volwaardige plaats in de samenleving en kijken
naar hun mogelijkheden in plaats van beperkingen.

Een eigen thuis

Iedere bewoner heeft een eigen ruime studio met daarin een woon/-eetkamer, slaapkamer,
badkamer en berging. Elke studio is van alle gemakken voorzien en heeft grote ramen met veel
lichtinval en screens. De bewoner richt zijn/haar studio in naar eigen inzicht en smaak: zo wordt
het écht ‘een eigen thuis’! WBC Korenhuys is duurzaam gebouwd: het is een ‘Bijna Energie Neutraal
Gebouw (BENG)’ met warmtepompen, gezonde luchtventilatie en een dak vol zonnepanelen.
De studio’s zijn verdeeld over drie woongroepen. Elke woongroep heeft een grote woonkamer met
leefkeuken en aansluitend een terras met tuin. De bewoners kunnen dus zowel samen dingen
ondernemen als in volle privacy in hun eigen studio vertoeven. WBC Korenhuys heeft ook enkele
maatwerk-studio's en zorgkamers voor bewoners die extra zorgfaciliteiten nodig hebben.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het nieuwe woonbegeleidingscentrum of over de mogelijkheden?
Of wilt u weten hoe het is om in een woonbegeleidingscentrum van PSW te wonen? Dan kunt
u de sfeer komen proeven in een vergelijkbaar woonbegeleidingscentrum van PSW. Neem
hiervoor vrijblijvend contact op met Lonneke Inderhees via l.inderhees@psw.nl of 06 53 15 33 96.

Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

Onze passie kent geen beperkingen
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Gevolgen coronacrisis volgens economiewethouder
lastig in te schatten
Een jaar geleden noemde Jan Loonen, economiewethouder van Venray, 2020 een verloren jaar vanwege de
coronacrisis. Hij temperde de verwachtingen over een inhaalslag in de laatste maanden van het jaar en ook
die bleef uit. Volgens hem is het nog altijd lastig in te schatten wat daadwerkelijk de gevolgen van de coronacrisis voor Venray zullen zijn.
Het aantal faillissementen en werk
lozen in de gemeente Venray vallen
dit jaar lager uit dan normaal. Het
aantal starters is zelfs toegenomen.
Volgens Jan Loonen is de coronacrisis
dus daar niet aan af te leiden. “Maar
ik heb het gevoel dat bedrijven hun
adem inhouden. De financiële pro
blemen worden nu nog verbloemd
door de steunmaatregelen van het
Rijk. De echte gevolgen komen pas
later, maar het is afwachten wanneer.
Ik vergelijk de coronacrisis met een
tsunami: de zee heeft zich terugge
trokken, maar het is afwachten hoe
ver ze terug gaat komen.”
Landelijk gezien is er momenteel een
economische krimp van 3 tot 4 pro
cent. Dat is volgens de economiewet
houder in Venray ook te zien. Maar de
gevolgen van de coronacrisis is niet in
elke branche hetzelfde. “Waar sec
toren als de maakindustrie en logis
tiek goed draaien, wordt bijvoorbeeld

in de recreatieve sector gigantisch
geteerd op de reserves. Ook bij de
MKB knijpen ze hem erg, daar zit veel
leed. ‘Overall’ kunnen we stellen dat
gemeente Venray geen rampverhaal
is, maar op individueel gebied gaat
het her en der heel slecht. Echter,
daar zijn de harde cijfers nog niet
van bekend. De verwachting is dat
in het derde kwartaal van het jaar
alle sectoren weer aan gaan trekken.
Bedrijven die dit jaar nog omvallen,
denk daarbij aan horecazaken, wor
den waarschijnlijk goedkoop over
genomen door iemand anders. Juist
omdat horeca nooit zal verdwijnen.
Maar wij als gemeente doen er alles
aan om bedrijven in stand te houden.
Het Rijk is daar gelukkig ook ruimden
kend in en heeft flink geïnvesteerd
in de economie. Toch denk ik dat de
impact van de coronacrisis nog jaren
voelbaar is.” Of de wethouder met
kennis van nu een jaar eerder andere

besluiten had genomen? “Dan was
de gemeente pro-actiever geweest.
Door de onzekerheid liepen we vaak
achter de feiten aan met het verlen
gen van maatregelen. We hadden de
ondernemers meer vertrouwen kun
nen geven.”

Ik vergelijk de
coronacrisis met een
tsunami

Momenteel werkt de gemeente aan
een strategie die zich richt op de
invulling van evenementen. “We zijn
in gesprek over de invulling van bij
voorbeeld de kermissen. We denken
na of en hoe ze door kunnen gaan.
Ook de vraag of er standgeld wordt
gevraagd ligt nog ter discussie.”

Venray voor iedereen
Deze prent hoort bij de campagne
‘Venray voor iedereen’, een
samenwerking tussen de gemeente
Venray, RespectOn Venray, Stichting
ComingInn, Venray Dementievriendelijk
en het Gehandicaptenplatform
Venray. Samen met onze inwoners
willen wij verder bouwen aan een
inclusieve samenleving. Aan een
plek waar verschillende leefstijlen en
geloofsvormen elkaar aanvullen. Aan
een Venray voor iedereen.

Een helpende hand
Het komt weleens voor dat mensen in een winkel, restaurant of op straat verward

Twijfels? Bel met het Meldpunt Signaal

of onbegrepen gedrag laten zien. Dat kan allerlei redenen hebben: misschien

De centrumondersteuner is er alleen voor de ondernemers. Maar wat kunt u

zijn ze ziek, dement of hebben ze hun medicijnen niet ingenomen. Een helpende

doen als u een persoon tegenkomt die onbegrepen gedrag vertoont? Gewoon

hand kan dan heel welkom zijn. In het centrum van Venray zijn daarom al

aanspreken? Dat kan. Als dat voor u goed en veilig voelt. Twijfelt u? Vraag dan

centrumondersteuners aan het werk. Ondernemers kunnen een beroep doen op

om advies bij het Meldpunt Signaal via 0900 - 0116. De medewerkers van het

deze professionals die dan binnen een paar minuten te hulp schieten. Dat is fijn

Meldpunt zijn iedere dag en iedere nacht, 24 uur per dag bereikbaar. Ze bekijken

voor degene met verward gedrag. En ook voor de centrumondernemers en hun

samen met u de situatie en schatten in wat de juiste vervolgacties zijn. Bij

klanten.

spoed belt u uiteraard altijd 112.

Venray, focus op mensen

www.venray.nl/venray-voor-iedereen
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‘Tegen beter weten in blijf je hopen op een wonder’
In Ysselsteyn was het afgelopen juni akelig stil. Waar normaal de grote namen uit de
wereld van punk, hardcore en metal afreizen naar het pittoreske dorpje, bleven in 2020
de lichten van het Jera On Air-festival uit. Ook voor de editie van 2021 ziet het er niet
optimistisch uit.
“Het was afgelopen jaar vrij rustig”,
vertelt Jera On Air-voorzitter Sjoerd Ewals.
“We dachten nog best lang dat het wel
goed zou komen, want het was nog ver
weg en we wilden niet te negatief zijn.
Half Nederland dacht er toen zo over, denk
ik. Dan blijf je tegen beter weten in hopen
op een wonder, maar dat is er helaas niet
van gekomen. In plaats van het festival
hebben we toen een online Jera On Air
TV-uitzending gedaan, wat eigenlijk best
wel een succes was. Het was leuk voor
een keer, maar het is natuurlijk geen
festival.”

We dachten nog
dat het goed zou komen
Veel festivals en concertzalen zitten
door het coronavirus financieel in de
knoop, maar Jera On Air is nog sterk en
gezond, legt Sjoerd uit. “Er zijn gelukkig
best veel regelingen geweest en veel

schuiven en veel bands staan dan ook al twee
jaar te wachten, dus waarschijnlijk hebben

mensen hebben ons geholpen. We draaien
op vrijwilligers, dus in tegenstelling tot
andere, grotere festivals hebben we geen
salariskosten. Onze bezoekers konden ook
meteen hun geld terugkrijgen, we hoefden
geen gekke regelingen te bedenken.” Voor
de cultuursector is er een garantiefonds
beschikbaar gekomen, maar die is voor Jera
On Air niet interessant. “Ze dekken er geen
kosten van bands mee, en personeelskosten
hebben we geen. Gelukkig hebben de
provincie en de gemeente ons niet laten
vallen en staan we nog sterk.”
Hoewel de kans op een 2021-editie er steeds
kleiner uitziet, houden ze hun opties open.
“Zolang er nog geen officieel besluit is, staan
wij nog on hold. Maar tenzij er een wonder
gebeurt met vaccineren moeten we dit jaar
weer overslaan. Het is ook moeilijk voor
te stellen dat bands uit Amerika nu willen
of mogen komen, maar misschien kunnen
we dit jaar een mini-NL of EU-editie doen.”
Ondertussen werken ze achter de schermen
aan een extra grote 2022-editie. “We zorgen
ervoor dat onze bezoekers niet voor niets
hebben gewacht. Veel bands willen ook

Camping ’t Karrewiel is een recreatiepark gelegen
in het Noord-Limburgse landschap, welke zich kenmerkt door de
rust en vrijheid die men als gast kan ervaren.

Plantaz is een boomkwekerij te Swolgen die in de afgelopen tien jaar is uitgegroeid tot dé leverancier
van een breed assortiment solitairplanten in containers. Plantaz heeft in de afgelopen jaren een
innovatief bedrijf opgezet met een afzet in meer dan 25 landen in Europa en West-Azië. Onze productlocaties bevinden zich in Swolgen, Ooijen, Blitterswijck, Broekhuizenvorst en Broekhuizen.

Voor uitbreiding van ons team zoeken wij een

Bij Camping ’t Karrewiel staat gastvrijheid, collegialiteit, loyaliteit en
kwaliteit bewustheid voorop. Camping ’t Karrewiel kenmerkt zich door de
persoonlijke benadering van gasten, orde en netheid op het park en de
mogelijkheid tot 12 maanden recreatie per jaar.
Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Medewerker receptie M/V
Het betreft hier een parttimefunctie (gemiddeld 20 uur per week).
In de toekomst behoort een vast contract tot de mogelijkheden.
Werken bij Camping ’t Karrewiel biedt naast werken met leuke collega’s,
het geven van een onbezorgde vakantie aan recreanten, nog een aantal
voordelen. Allereerst profiteer je van een prima arbeidsvoorwaardenpakket, en bestaat er de mogelijkheid om je te ontplooien tot teamleider
bij afwezigheid van de directie, bij gebleken geschiktheid.
Heb jij:
• Goede contactuele eigenschappen
• Ervaring als receptionist
• Taal ervaring met Nederlands,
Duits en Engels in woord en
schrift
• Bereidheid tot werken in het
weekend in een roulerend rooster
• Bereidheid tot het werken van
meer uren in de vakantieperiodes
die dan gecompenseerd worden
in de rustige periodes

we dan ook meer keuze. We zien de toekomst
wel positief tegemoet.”

Ben jij:
• Stress bestendig
• Accuraat in doen en laten
• Loyaal, vriendelijk en behulpzaam
• Gastvrij en flexibel
• Het visitekaartje van ons bedrijf
Dan bieden wij jou:
• Een prettige, informele werksfeer
• Marktconforme salariëring
• Doorgroeimogelijkheden naar
een teamleider en een vast
contract

Ben jij geïnteresseerd in de boven omschreven functie?
Stuur dan je Curriculum Vitae met foto voor 15 april 2021 aan:
info@karrewiel.eu t.a.v. de heer J.W. Sibering en mevrouw M. Sibering
Camping ’t Karrewiel, Peschweg 8, 5864 CZ meerlo

Functieprofiel
Wij zijn we op zoek naar een medewerker boomkwekerij die de ambitie heeft om door te groeien.
Een flexibele instelling, hands on mentaliteit en gevoel voor de groene sector is hierbij erg belangrijk.
In de functie van medewerker boomkwekerij verricht je zowel zelfstanding als in teamverband alle
voorkomende werkzaamheden binnen ons bedrijf.
Wat verwachten wij van jou?

•
•
•
•
•
•

MBO werk- en denkniveau
Affiniteit met de boomkwekerij/tuinbouw
Je bent een teamspeler, je bent zelfstandig, denkt in oplossingen en hebt een positieve houding
Je moet om kunnen gaan met machines en heftrucks
Geen 9 tot 5 mentaliteit
Goede communicatieve vaardigheden

Wat bieden wij?

•
•
•
•

Een uitdagende fulltime functie bij een groeiend bedrijf
Vast dienstverband bij gebleken geschiktheid
Prima arbeidsvoorwaarden CAO Boomkwekerij
Ontwikkelingsmogelijkheden

Interesse gewekt?
Stuur dan vóór d.d. 14 -04 -2021 je CV met motivatie naar vacature@plantaz.nl t.a.v. Dhr. Bas van Dijk
Mocht je nog verdere vragen hebben betreft deze functie dan kun je contact opnemen met
Bart van Leeuwen 06 - 823 27 968.

www.plantaz.nl

Legert 4 a, 5866 CG Swolgen
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‘Ik vraag me af of dingen ooit nog normaal worden
op ic-gebied’
Door het coronavirus draait de zorg al een jaar op volle toeren. Tijdens het afgelopen jaar
zag de intensivecareafdeling van elk ziekenhuis een continue aanwas van patiënten.
Ic-verpleegkundige Maudie Mandemaker uit Merselo vertelt hoe ze een jaar later naar de
situatie kijkt.
“We hebben in het hele jaar maar één periode
gehad waarin het wat rustiger was, dat was
in de zomer”, vertelt Maudie Mandemaker, icverpleegkundige bij VieCuri. “Maar die peri
ode was zo kort dat ik het me bijna niet meer
kan herinneren. Het werk gaat continu door
en sinds eind vorig jaar merken we dat we in
opperste paraatheid werken. Geestelijk gezien
kan ik het wel allemaal op een rij zetten, ook
al zitten er in deze derde golf weer verschrik
kelijke casussen tussen. Fysiek is het wel pit
tig. Sinds december werken we in 12-uurs
diensten en je merkt dat het wel zijn tol eist.
Je werkt veel nachtdiensten dus sla je gemid
deld wekelijks een nacht over.”
Tijdens deze lange diensten zijn de verpleeg
kundigen constant bezig met het verzorgen
van de patiënten, zoals het geven van medi
cijnen, maar ook met familiebegeleiding.
“Volgens de richtlijnen mag er één keer per
dag kort één familielid langskomen. Buiten dat
bezoekje proberen we ook patiënten te hel
pen met beeldbellen en appen.” Het herstel
proces van coronapatiënten kan soms onwijs

lang duren, legt Maudie uit. “Patiënten die
herstellende zijn hebben veel aandacht nodig.
Ze leveren zoveel spierkracht in en we laten
hen aan de beademing weer langzaam mobili
seren, spreken of proberen te slikken. Het kost
zoveel tijd om weer te revalideren voordat ze
klaar zijn om naar de gewone zorgafdeling te
gaan. In de extreemste gevallen liggen ze hier
enkele weken tot wel maanden.”
De aandacht voor de zorg lijkt soms af te
nemen, maar ziekenhuizen werken nog steeds
ruim boven de normale bezettingen. “We zijn
allemaal coronamoe. Mijn collega’s en ik
zouden ook het liefst allemaal op een terrasje
gaan zitten, maar dat zit er ook niet in. Ik hoop
dat de drukte op de ic’s langzaam af gaan
nemen doordat mensen gevaccineerd worden.”
Desondanks zal het nog wel even duren
voordat alles weer als vanouds is, verwacht
Maudie. “Ik vraag me af of dingen ooit nog
normaal worden op ic-gebied. Ik denk dat als
we fors gaan vaccineren, we tegen de zomer
maatregelen terug kunnen dringen. Dan wordt
het weer een beetje normaler.”

I

I

Lenssen Vul- en Sluittechniek B.V. te Sevenum is een
modern bedrijf met een internationale klantenkring,
dat nieuwe en second-life machines levert voornamelijk
bestemd voor de voedingsmiddelenindustrie.

I

I

Wij zijn op zoek naar een
Begeleider Maatwerktrajecten

Ben jij of ken jij een gedreven en ervaren begeleider voor onze maatwerktrajecten
(onderwijs- en praktijkgericht) voor jongeren en jongvolwassenen?

Voor uitbreiding en aanvulling voor ons team en
werkplaats zoeken wij de volgende medewerkers:

Meer info: bijbiezonder.nl/vacatures

MONTAGE- EN PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V
Tevens inkoop van onderdelen en klantcontact
in verband met service en reparaties

CONSTRUCTEUR
MACHINEBOUW M/V

Wij zijn een kleinschalige zorgorganisatie die inmiddels zes jaar bestaat en gevestigd is in Sevenum.
Ons veelzijdige en professionele team (ongeveer 10 personen) biedt zorg aan kinderen, jongeren en
jongvolwassenen.

Ervaring met Solid Works

ASSEMBLAGE en/of
REVISIETECHNICUS

Wie zijn wij?

M/V

Zowel op onze locatie als bij klanten

Redelijke beheersing van de Engelse en Duitse taal
is gewenst en in het bezit van rijbewijs.
cao metaalbewerkingsbedrijf is van toepassing.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact
opnemen met Mart Lenssen 06 53 21 68 87.
Solliciteren kan per email op: m.lenssen@lvs-bv.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Berghemweg 23, 5975 RJ Sevenum
T +31(0)77-467 2157 I www.lvs-bv.nl

Wat houdt de functie in?

Wat verwachten we van jou?

Als begeleider maatwerktrajecten werk je met
jongeren die vastgelopen zijn in het regulier of
speciaal onderwijs. Door middel van individuele
trajecten op maat pakken we het onderwijs weer
op. Bij jongeren waar onderwijs (nog) geen optie
is richten we ons naast persoonlijke en sociale
ontwikkeling op het toewerken naar arbeid en
zelfredzaamheid.

- meerdere jaren relevante werkervaring
- een relevante (bij voorkeur HBO) opleiding
- een SKJ-registratie of de mogelijkheid om
die aan te vragen (eventueel evc-traject)
- minimaal 3 dagen per week inzetbaar
- een doenersmentaliteit (aanpakken en
doorpakken)

Begeleiding, jeugdhulp & onderwijs
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VVD Venray

Tijd voor een nieuw gemeentebestuur
In Venray groeit en bloeit een frisse lokale liberale partij: VVD Venray.
Steeds meer inwoners van Venray hebben zich de afgelopen jaren bij
ons aangesloten. Van 18 tot 80 jaar met verschillende achtergronden.
Bijvoorbeeld uit de zorg, de industrie, de horeca en nog veel meer. Een
groot, sterk en gevarieerd team helpt om goede en verstandige dingen
voor Venray te doen. Om te luisteren naar de inwoners en lokale
ondernemers over wat er speelt en wat er goed gaat en wat niet.
Wij zijn een lokale Venrayse partij
en gaan niet over landelijke politiek.
Centraal staat juist het leven, wonen,
werken en ondernemen in de
kerkdorpen en Venray. Veilig en met

Venray Lokaal

voldoende voorzieningen voor jong
en oud. Met oog voor de natuur én
de werkgelegenheid. Je weet altijd
waar je aan toe bent bij VVD Venray
omdat we werken vanuit de liberale

kernwaarden. Daarnaast hebben
we lijntjes met de provincie en Den
Haag voor wanneer we als gemeente
ergens niet zelf over gaan, maar het
ons wel raakt. Wel zo handig.
Het is de hoogste tijd voor een
nieuw gemeentebestuur in
Venray. Luisterend en dienstbaar,
maar ook doortastend,
verantwoordelijk en transparant.
Daar gaan we volgend jaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen voor
zorgen. Wij zijn er klaar voor. We

hebben de mensen en de energie om
in Venray de boel eens flink te gaan
aanpakken. Wij zijn momenteel druk
bezig met ons verkiezingsprogramma
en een aansprekende en
representatieve kandidatenlijst. Als
je ook ideeën hebt, of mee wil doen,
ben je van harte welkom.

kind per jaar, heeft als doel de partici
patie van deze armoededoelgroep te
bevorderen.
Het argument om dit budget te
schrappen omdat we in Venray al veel
besteden aan kinderen in armoede,
vinden wij niet passend. Dit gaat
namelijk bijvoorbeeld om sport, kunst
en cultuur. Het meedoenbudget is
voor bijvoorbeeld een bibliotheeklid
maatschap of een keer naar een
zwembad, wat anders financieel niet
zou kunnen.
Tijdens de raadsvergadering vroegen

we de wethouder om een eenvoudi
gere regeling die minder administra
tieve rompslomp met zich meebrengt.
Denk hierbij aan een stadspas, zoals
bijvoorbeeld in Venlo. Het bedrag
zou teruggebracht kunnen worden
naar 100 euro. Daarmee denken we
dat kinderen toch nog mee kunnen
blijven doen. Er zouden wat Venray
Lokaal betreft in Venray geen kinde
ren in armoede mogen opgroeien.

Wim De Schryver

Grip op het sociaal domein
Er moet 1,7 miljoen euro bespaart worden in het sociaal domein.
De eerste stap wordt gezet. In het collegevoorstel ‘Grip op het sociaal
domein’ staan negentien actiepunten waarmee men denkt de oplopende kosten te kunnen afvlakken. Met veel van die actiepunten, die
een andere of efficiëntere manier van werken voorstellen, zijn wij
akkoord. Voor twee actiepunten hebben wij een tegenvoorstel gedaan.
Het college wil de inkomensgrens
voor de individuele inkomenstoeslag
verlagen van maximaal 110 procent
naar 102 procent van de bijstands
norm. Dit is een belastingvrije toe
slag die bedoeld is voor inwoners met
een minimuminkomen die al drie jaar

geen inkomensverbetering hebben
weten te realiseren. Venray Lokaal wil
deze 110 procent laten staan, wij wil
len niet bezuinigen op onze financieel
allerzwakste inwoners. Ook wil men
het Meedoenbudget voor kinderen
volledig afschaffen. Deze 150 euro per

Theo Francken, raadslid

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.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Te koop gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
kieper mesttank hark schudder
spitmachine bloter tractor enz
tel 06 19 07 69 59
Te koop gevraagd
Ganze eieren
06-86862058

Voor het schuren, lakken of een
andere kleur of vermaken van tafels,
stoelen. j.derikx 06 10 95 42 20
Gezondheid
Luxe voet reflexzone behandeling.
www.praktijkmayproosten.nl
Eerlijk Heerlijk vlees van de Boerderij
Stel je vlees pakket samen van
Varkensvlees en Rundvlees We hebben
ook BBQ pakketten Klomp America tel
077 464 13 80 / 06 17 21 89 33

Hortensia’s (veel srt.), vinderstruik
e.a. heesters (ook groenblijvend en
op stam), vaste pl., grassen, taxus,
buxusvervangers enz. Open do.-vrij.
na tel. afspraak, za. van 9.30-16.30 uur.
info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(Naast 13a) Maasbree
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

Word jij onze nieuwe collega?
www.poetszorg.nl

085 076 11 00

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY CENTRUM
VENRAY SINT ANTONIUSVELD
VENRAY VELTUM
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl
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13

Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Venray lijkt te klein voor een zelfstandig
professioneel museum
Op het Mgr. Goumansplein staat sinds enkele jaren een imposant nieuw gebouw dat de naam De Borggraaf draagt. Door een projectontwikkelaar zijn daar een aantal woningen en appartementen gebouwd met op de begane grond een zogenoemde multifunctionele ruimte. Daarin moest
onder meer het Venrays Museum worden gehuisvest dat voorheen in het Freulekeshuus onderdak vond.
Op de begane grond zijn enkele kantoortjes
ingericht die echter door het digitale platform
Rooynet als niet gebruiksvriendelijk worden
afgekeurd. Het Historisch Platform Venray (HPV)
gebruikt de aula als vergaderruimte voor de bij
haar aangesloten organisaties uit met name de
kerkdorpen. Het bestuur van het HPV heeft een
conflict met het bestuur van het museum over
allerlei zaken. Het VVV-kantoor heeft aangege
ven te willen vertrekken uit het pand omdat men
de locatie niet geschikt acht. Kortom, reden voor

wethouder Anne Thielen om een extern bureau in
te schakelen om het een en ander te onderzoeken
en een advies uit te brengen hoe De Borggraaf in
de toekomst met HPV en het Venrays Museum zou
moeten gaan functioneren. Een kwartiermaker krijgt
de taak dat te gaan voorbereiden.
Inmiddels is er reuring ontstaan bij het bestuur
en vrijwilligers van het Venrays Museum en over
de rapportage van de externe adviseur over de
toekomstige invulling van activiteiten binnen het
gebouw. Rooynet zou moeten worden ontkoppeld

van het museum en is vooralsnog door het College
van B&W in het gemeentehuis ondergebracht.
Gelet op al deze perikelen wil de Stichting Burgers
van Venray het standpunt van de inwoners
van Venray peilen over deze ontwikkelingen.
Gedurende de maand april kan iedereen reageren
op de website www.burgersvanvenray.nl op de
stelling: Venray lijkt te klein voor een zelfstandig
professioneel museum.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray maart

De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark
In de maand maart hebben de inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen geven op de stelling van de website van Burgers van
Venray. De stelling was: De regio Venray is ongeschikt voor de locatie van een windpark. De respons op deze stelling was enorm. Uit de reacties
blijkt dat 83 procent het eens is met de stelling. Die groep personen reageert met nogal wat tegenwind en dat steken ze niet onder stoelen of
banken.
Hoewel vaak dezelfde argumenten worden
gebruikt, is het toch zinvol om te verwijzen naar
enkele in het oog springende reacties. Alle ove
rige en nogal uiteenlopende reacties zijn na te
lezen op de website onder de groep ‘vorige stel
lingen’.
John Brugman formuleert zijn standpunt kort en
krachtig. “Om verschillende redenen is de regio
Venray ongeschikt in een windpark te plaatsen.
Venray voldoet al aan de energiedoelstelling van
2030, er zijn betere alternatieven voor wind
energie, de gezondheidsrisico’s van windmolens
zijn onvoldoende bekend en het gebied wordt
gekenmerkt door rust en natuur: stiltegebieden,
bossen, natuur die te lijden zou gaan hebben
onder het windpark.”
Rob vestigt de aandacht op alternatieven in

plaats van windenergie. “Deze gesubsidieerde
vogelverslinders, horizon- en geluidsvervuilers
moeten we nergens willen. Investeer in
kernenergie en oplossingen om het afval veilig te
stellen. Ook stoppen met biomassa en alle linkse
hobbyprojecten.”
Johan van de Velde geeft aan dat hij voorstander
is om iets te doen aan energievoorziening.
“Echter, niet de manier waarop alles zonder goede
onderbouwing en slechte tussentijdse berichtgeving
omtrent de gewenste balans in de energieproductie
die middels burgerinitiatieven nagestreefd
wordt. Zonnepanelen op daken hoe onooglijk
vaak, nemen in een snel tempo in aantal toe. De
industrie begint nu met bijvoorbeeld regelgeving
in bouwverordeningen ook te plaatsen. Als we
een paar jaar verder zijn gaan we ontdekken dat

de berekende windmolens in hun huidige vorm
zeker niet meer nodig zijn. De infrastructuur van
het net is er niet op ingesteld. Het wordt straks
zo erg dat het productieoverschot van de door
particulier aangelegde zonnepanelen niet verwerkt
kan worden. Men maakt in Brussel beleid, gooit het
over de nationale heg, vervolgens gaat het over
provinciale heg waarop daarna het via de lokale
heg bij de burger gedeponeerd wordt. Het komt
straks zo ver dat de burgers de infrastructuur van de
overbodige windmolenparken betaald hebben.”

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

Oh, zit dat zo!

Letselschade en het UWV
Veel mensen die letsel oplopen krijgen vroeg of laat te maken met het UWV. Zeker als de klachten lang aanhouden gaat het UWV een steeds
grotere rol spelen. Dat leidt soms tot misverstanden.
jaren je loon geheel of gedeeltelijk doorbetalen. Bij een tijdelijk contract moet de werkgever
gedurende de contractduur het
loon doorbetalen waarna je
aanspraak kunt maken op een
Ziektewetuitkering.

Arbeidsongeschikt

Als werknemer ben je verzekerd
voor de zogenaamde werknemersverzekeringen zoals de
WW, de ziektewet en de WIA.
Als je arbeidsongeschikt raakt
als gevolg van een ongeval
terwijl je in loondienst bent,
dan moet, bij een contract voor
onbepaalde tijd, de werkgever
in ieder geval gedurende twee

Ben je een jaar arbeidsongeschikt dan moet, op grond van
de Wet Poortwachter, gekeken
worden of er andere functies
zijn die je nog wel zou kunnen
doen, zowel bij de eigen werkgever als bij andere werkgevers.
Lukt dat niet en blijf je twee
jaar arbeidsongeschikt dan zal
er een WIA-keuring moeten
plaatsvinden. Het UWV beoordeelt dan wat je beperkingen
zijn en wat je in theorie met die
beperkingen nog zou kunnen
verdienen. Is het verschil met je
laatste loon kleiner dan 35 pro-

cent dan krijg je geen uitkering.
Is het verschil groter dan krijg je
wel een uitkering.

WIA-keuring
De WIA-keuring speelt vanzelfsprekend wel een rol bij
de afwikkeling van een letselschadezaak maar is daarin
niet allesbepalend. Het kan
zijn dat het UWV van mening is
dat je niet arbeidsongeschikt
bent terwijl er bij de afwikkeling van de letselschadezaak
weldegelijk vanuit gegaan
wordt dat je niet meer kunt
werken. Ook het spiegelbeeld
komt voor. Het UWV vindt je
arbeidsongeschikt terwijl de
verzekeraar daar niet van overtuigd is. Dat komt doordat er
andere toetsingskaders zijn bij
de afwikkeling van de letselschadezaak en de beoordeling
of je in aanmerking komt voor

een WIA-uitkering. Dat maakt
het allemaal niet eenvoudiger.
Zoek dan ook tijdig hulp als je
als gevolg van een ongeval of
medische fout letsel hebt opgelopen.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl

Willy’s Wereld

Column

Blokkade
Het zal niemand ontgaan zijn
dat er een bootje dwars lag op
een kanaal. Duidelijk werd hoe
afhankelijk we zijn van een
vaarroute die door de jaren
heen steeds verder is uitgebreid. Na corona en Brexit
kwam er een probleem bij dat
sterke invloed heeft op verkrijgbaarheid van producten en
schadelijke gevolgen voor de
economie veroorzaakt.
De blokkade door de Ever Given
leverde pittige discussies op. Hebben
we niet te veel op één paard gewed
met het kanaal? Hadden we dat
kunnen zien aankomen? Legt deze
situatie precies bloot hoe ver ons
consumentisme is doorgedraafd?
We zien in elk geval dat we veel
voor lief nemen en dat als een kapi
tein een stuurfout maakt ons leven
bijna op de kop staat. Beslissingen
over infrastructuur zijn moeilijk. In
vroegere tijden kon men nauwe
lijks voorzien hoe de wereldecono
mie er in de toekomst uit zou zien.
Om een idee te geven: in 1869 bij
de opening was het kanaal 8 meter
diep. Inmiddels is dit 24 meter en
kunnen er schepen doorheen die
48 keer meer lading kunnen bevat
ten. In Nederland plannen we ook
veel op het gebeid van infrastruc
tuur. Een bijkomend nadeel in ons
land is dat we dit doen op ver
schillende bestuursniveaus. Er zijn
wegen die onder landelijk beheer
vallen. Sommige stukken weg
dek vallen onder de provincie en
andere binnenwegen worden door
de gemeente beheerd. Enkele jaren
geleden kwam er een dimensie
bij. Plan was om het viaduct over
de Leunseweg te vervangen door
een rotonde. Dit als onderdeel van
Via Venray. Voor fietsers zou er een
fietstunnel komen. Als een Ever
Given ging de dorpsraad van Leunen
voor de plannen liggen. Met name
het argument dat een tunnel onvei
lig was werd aangedragen. In mijn
beleving is een tunnel een in de
grond gezakt viaduct en niet onvei
lig, maar goed. Hiermee kwam er
dus een nieuwe bestuurslaag die
invloed had op de infrastructuur. In
Oostrum, slechts een paar kilometer
verder, denkt men daar anders over.
Daar wil men nu graag een vei
lige fietstunnel onder diezelfde Via
Venray. Ik vraag me dan toch af wie
er nu een visie heeft over tunnels en
wie er last heeft van tunnelvisie…
Hou vol!
Willy
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15-vragen aan

Bart Hebben Maastricht/Venray
naar nieuwe muziek, dus wie weet
zou ik de volgende maand iemand
anders genoemd hebben.

Hou je meer van de herfst of juist
meer van de lente? En waarom?
Ik hou meer van de lente, omdat het
in de lente eindelijk weer warm begint
te worden. Ik hou sowieso meer van
warm weer dan van het koude, dus
dan krijgen de warmere maanden al
gauw de voorkeur bij mij. Daarnaast
vind ik het in de lente ook een stuk
mooier buiten, met alle bloemen en
bomen die in de bloei staan. Ook zijn
er in de lente een stuk meer feesten
om naartoe te gaan.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Bart Hebben
18 jaar
Maastricht University
Maastricht/Venray

Als je kon vliegen, waar zou je als
eerste naartoe gaan?
Als ik moest kiezen zou ik voor de
top van de Mount Everest gaan. Ik
wil nog naar heel veel plaatsen in de
wereld heen, ik wil zo veel mogelijk
zien, maar het uitzicht op deze plek is
natuurlijk niet te evenaren. Daarbij is
het hoogste punt ter wereld een plek
waar je normaal nooit kunt komen,
dus zou het een unieke kans zijn om
hierheen te kunnen vliegen.

Wat doe jij het liefst op een vrijdagavond?
Op vrijdag ga ik het liefste borrelen
met mijn vrienden en naar feestjes.
Helaas kan dit nu niet, dus blijft het
vooral bij een biertje doen met elkaar
en bijpraten. Binnen mijn vrienden
groep is iedereen na de middel
bare een andere richting op gegaan,
maar ondanks het feit dat de een in
Enschede studeert en de ander in
Maastricht, proberen we toch elke
week nog bij elkaar te komen. Er is
natuurlijk niets leuker dan gezellig
borrelen met elkaar op de vrijdag
avond.

Wat is jouw droombaan?
Als ik deze vraag krijg, denk ik altijd
dat ik iets moet antwoorden als ‘prof
voetballer’ of ‘Hollywoodacteur’, maar
mijn echte droombaan ligt denk ik
toch ergens anders. Ik doe een vrij
brede studie met veel keuzevrijheid,
maar ik focus me vooral op vakken
rondom duurzaamheid en beleid.
Mijn droombaan ligt dan ook ergens
in deze sector. Ik zou graag bedrij
ven helpen om te verduurzamen, om
zo mijn steentje bij te dragen aan de
samenleving en het gevoel te kunnen
hebben dat ik mijn uiterste best heb
gedaan om de klimaatcrisis te stop

pen. Als we het hebben over een wat
echte ‘droombaan’ zou ik daarnaast
astronaut willen zijn. Dit is vooral
omdat mij het uitzicht vanaf de ruimte
op de aarde het mooiste lijkt wat er is.

Welk boek heb je voor het laatst
gelezen?
Ik ben op dit moment ‘Sapiens’ van
Yuval Noah Harari aan het lezen. Dit
is een boek dat gaat over de geschie
denis van de mensheid, vanaf de
landbouwrevolutie tot de technolo
gische revolutie. De schrijver heeft
een enorm interessante kijk op de
geschiedenis en is zowel kritisch als
verhelderend. De quote ‘History is
something that very few people have
been doing while everyone else was
ploughing fields and carrying water
buckets’ is iets wat me erg is bijgeble
ven. Het laatste boek wat ik volledig
uit heb gelezen is de Harry Potterserie.
Dit omdat ik een groot fan ben van dit
soort fantasieverhalen waar een hele
wereld wordt gecreëerd door de schrij
ver met enorm detail en complexe
achtergrondverhalen van karakters.

Wat mis jij het meest in deze tijd?
Ik mis het uitgaan absoluut het meest.
Ik zit in Maastricht bij een studenten
vereniging en een dispuut en ook in
Venray zelf ging ik elke week uit. Met
uitgaan zie je veel verschillende men
sen en gebeuren er altijd weer dingen
die je van tevoren niet had verwacht.
In Maastricht ben ik überhaupt nog
niet écht uitgegaan, dus hier valt nog
veel te ontdekken.

Welk soort muziek luister jij vaak?
Ik luister eigenlijk van alles en nog
wat, maar het hoofdgenre is wel
dancemuziek. Op dit moment luister
ik veel naar Bakermat. Hij draait veel
opwekkende muziek, wat wel helpt
als je weer eens de hele dag op je
kamer in je eentje zit te studeren. Zijn
muziek geeft weer een beetje hoop
op een feestje. Ik ben altijd op zoek

Een specifiek advies zou ik niet echt
kunnen noemen, maar ik denk dat de
algemene boodschap die mijn ouders
me altijd hebben meegegeven dan
het dichtstbij komt. Dit is namelijk het
advies om vooral altijd te doen waar
jezelf gelukkig van wordt en dat er
meer in het leven is dan alleen veel
geld verdienen. Dit is altijd leidend
geweest in de keuzes die ik gemaakt
heb. Binnen de beperkingen van het
mogelijke heb ik altijd geprobeerd
zoveel mogelijk gebruik te maken
van de kansen die mij geboden wer
den. Ik ben op zoveel mogelijk reizen
mee geweest op de middelbare, heb
meegedaan aan het Model European
Parliament (MEP) en ben van plan om
ook van mijn studententijd optimaal te
benutten. Natuurlijk moet je een goed
toekomstplan hebben, maar genieten
van het moment is ook belangrijk.

Heb je een verborgen talent?
Ik zou het niet per se een verborgen
talent willen noemen, maar ik denk
dat ik altijd wel organisatorisch sterk
ben geweest. Of het nou een vrien
denvakantie is of een groot evene
ment zoals de Student Take-Over in
2020, ik heb altijd wel dingen georga
niseerd. Op dit moment zit ik ook in
de commissie binnen mijn studenten
vereniging, SV KoKo, die de Inkom (de
introductieweek van Maastricht) orga
niseert. Ik ben wel goed in het gro
tere plaatje overzien en met nieuwe,
creatieve ideeën komen. In hoeverre
dit ‘verborgen’ is durf ik ook niet te
zeggen.

Wat is jouw favoriete vakantiebestemming?
Ik denk dat ik Toscane tot nu toe
de mooiste streek vind waar ik ben
geweest. De historie die te vinden is
in dit gebied, met steden als Florence
en Pisa, gecombineerd met de prach
tige natuur en Italiaanse dorpjes
maken dat ik deze streek echt prachtig
vind. Ik ben er maar één keer geweest
maar ik zou graag nog een keer willen
teruggaan.

Welke film zou iedereen volgens
jou gezien moeten hebben?
‘A Life on Our Planet’ van David
Attenborough. Ik heb veel films gezien
waarvan ik denk dat iedereen ze wel
eens zou moeten zien. Ik ben bijvoor
beeld groot fan van de ‘Lord of the

Rings’ trilogie. Ik zou echter de film
van Attenborough aanraden omdat
ik denk dat het erg belangrijk is dat
mensen deze beelden zien. De film
beschrijft de veranderingen in het
klimaat en de biodiversiteit die bio
loog en documentairemaker David
Attenborough (de stem achter de alom
bekende National Geographic docu’s)
in zijn 93-jaar lange leven heeft mee
gemaakt. De film combineert heftige
beelden met confronterende cijfers
en anekdotes van Attenborough. Ik
was hier zelf erg door geraakt en ben
ervan overtuigd dat deze film men
sen de noodzaak kan laten inzien van
de crisis waarin we ons bevinden.
Daarnaast is het ook een enorm mooie
film die prachtige beelden van de
natuur laat zien en ons ook uitlegt wat
allemaal wél kan.

Van welke snack krijg jij nooit
genoeg?
Alles wat hartig is. Ik ben niet zo’n
zoetekauw, maar hou wel van chips of
borrelnootjes. Een specifieke snack zou
ik zo niet kunnen noemen. Als we het
hebben over een snack uit de frituur,
zou ik kiezen voor de viandel speciaal.
Dit is de verbeterde versie van de fri
kandel speciaal en gaat er vooral in na
een avondje stappen.

Van welk attractiepark zou jij
graag een abonnement van willen
hebben?
Europapark in Rust. Dit is een van de
grootste attractieparken van Europa
en het vetste park waar ik tot nu toe
ben geweest. Ik ben er nu drie keer
geweest en heb er nog zeker niet
genoeg van. Het is de perfecte combi
natie tussen aankleding en attracties.
Persoonlijk ga ik vooral voor de attrac
ties en daarin is Europapark ongeëve
naard. Ik vind het bijvoorbeeld leuker
dan Disneyland Parijs.

Waar heb jij je beste vrienden leren
kennen?
Ik heb het grootste deel van mijn
vrienden op de middelbare leren ken
nen, met een enkeling waarmee ik al
vanaf de basisschool bevriend ben.
De een zat al vanaf de eerste in mijn
klas, de ander is er later bij gekomen
via andere vrienden. Mijn vrienden
groep bestaat uit veertien man, van
verschillende opleidingsniveaus en
met verschillende interesses, dus we
zijn vooral ook een bij elkaar geraapt
zooitje. Toch zijn we enorm hecht met
zijn allen.

Wat is jouw favoriete kledingstuk?
Ik draag het liefste een trainingsbroek
met een fijne hoodie of sweater. Dit is
mijn ultieme ‘chill outfit’, dus ik voel
me hier ook erg comfortabel in. Het
liefste loop ik de hele dag rond in deze
outfit, maar helaas moet je er soms
ook een beetje fatsoenlijk uitzien. Het
enige voordeel van de coronacrisis is
wel dat ik minder naar buiten hoef en
dus tegenwoordig wel de hele dag in
deze outfit kan spenderen.

Hoi

Column

Roze

Als je mij vraagt wat mijn
favoriete kleur is, dan zal ik
altijd roze zeggen. Ik hou van
de kleur roze. Het maakt mij
ook niet uit of het gaat om
oudroze, lichtroze, neon roze,
of gewoon roze. Ik vind roze de
mooiste kleur die er is.
Nu kan je dat meestal ook wel
merken, bijna al mijn spullen zijn
roze. Van tassen, schoenen, kle
ding, tot mokken en nog heel veel
meer. Er is alleen een ding dat
nog nooit roze is geweest en dat
is de kleur van mijn haar. Dat is
nog nooit geverfd en daar komt 31
maart verandering in, dus wan
neer je dit leest is mijn haar roze.
Ik kan niet wachten. Ik zeg al zo’n
drie jaar dat ik mijn haar roze wil
verven, maar dan moest ik kapper
zelf gaan betalen. Nu ik op kamers
zit en de kapper ook echt zelf ben
gaan betalen, wordt het roze. Ik
kan niet wachten, gewoon iets
anders dan dat saaie bruin. Veel
mensen hebben mij al gestoord
genoemd, maar dat maakt mij
niet zoveel uit. Ik heb wel vaker
rare ideeën, so why not this. Een
nieuwe kleur voor de lente, ik kan
niet wachten. Veel mensen hoe
ven tegenwoordig ook niet meer te
vragen wat mijn lievelingskleur is,
het valt wel op. Hopelijk valt het na
aankomende woensdag nog meer
op. Nu snap ik best dat je bent
nieuwsgierig kan zijn naar de kleur
van mijn haar. Dus via Instagram
kunt u op mijn account x_jackyger
ritsen vanaf woensdag het resul
taat zien. Nu zeg ik ook al een jaar
dat ik een tattoo wil laten zetten,
dus misschien gebeurt dat ook
wel over drie jaar. Ik heb er super
veel zin in, om gewoon even wat
anders te doen. Ik ben klaar voor
een heel nieuw avontuur, met roze
haar. Het enige jammere is dat er
een lockdown is, want nu kan bijna
niemand mijn nieuwe haar zien.
Niemand op school, of als ik uitga.
Alleen mijn vriendinnen, familie
en iedereen die bij de coop werkt
of boodschappen doet. Ik kan niet
wachten, ik krijg roze haar.

Ik ben klaar
voor een heel nieuw
avontuur

Tekst: Maud Rötjes
Jacky
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Geplukt

Erwin Janssen Vredepeel
Erwin Janssen is één van de ruim 240 inwoners van Vredepeel. Hij zet zich al jaren in om de leefbaarheid
in het dorp te vergroten door onze andere plaats te nemen in de dorpsraad. Maar ook in diverse
werkgroepen heeft hij in het bestuur zitting genomen. Deze week wordt Erwin (49) geplukt.

maanden stilgelegen. Onlangs heeft
de eerste vergadering na tijden digi
taal plaats gevonden. “Maar de inter
actie onderling mis je. Het gevaar is
dat we het straks normaal vinden om
niet meer fysiek bij elkaar te komen,
omdat mensen het niet meer missen.
Ik denk dat de impact van corona nog
jaren voelbaar is.”
Maar volgens Erwin hebben de coro
namaatregelen weinig invloed op
de inwoners van Vredepeel. “We zijn
gewend om buitenaf te wonen en
aangewezen te zijn op ons gezin. Toch
zijn we een hecht dorp. Er is aan
spraak genoeg en we ondersteunen
elkaar. En ik denk niet dat hier men
sen wonen die eenzaam zijn. Ouderen
verhuizen namelijk wanneer ze zorg
nodig hebben, omdat hier de voor
zieningen niet meer zijn. Als je in
Vredepeel woont, ben je verplicht een
auto te hebben, er is geen openbaar
vervoer.”

Hobby
Naast al het vrijwilligerswerk, maakt
Erwin ook tijd vrij voor zijn hobby bad
minton, die vanwege de corona helaas
stil ligt. Maar zijn grootste hobby
noemt hij zijn werk. Al ruim twin
tig jaar werkt hij bij Donne Draad in

Wanneer Erwin aan de keukenta
fel begint te praten, verklapt zijn
Brabantse accent al snel dat hij niet
geboren is in Limburg. Zijn wieg
stond in Vierlingsbeek. Maar 23
jaar geleden verhuisde hij samen
met zijn vrouw en zijn schoonou
ders naar Vredepeel. “We wilden
buitenaf wonen. In Vredepeel
kregen we die ruimte. Voordat we
hier kwamen wonen hadden we
nog nooit van Vredepeel gehoord.
Pas later zie je dat er in het dorp
weinig voorzieningen zijn. Maar wij
vinden het hier heel fijn wonen.”
Volgens Erwin duurde het wel even
voordat ze geïntegreerd waren,
maar dat kwam zeker niet door
de dorpsbewoners, stelt hij. “Het
heeft vier jaar geduurd voordat het
grootste gedeelte van de verbou

wing van ons huis klaar was. Daardoor
hebben wij in die tijd niet actief mee
gedaan met activiteiten in het dorp.
Nadat de verbouwing grotendeels
klaar was kwamen wij steeds meer
onder de mensen, het was heel mak
kelijk om te integreren. Toen is het
balletje echt gaan rollen.”

Wij vinden het hier
heel fijn wonen
Dat heeft ook met gezinsuitbreiding te
maken, legt Erwin uit. “Destijds was
de basisschool Regina Pacis nog in het
dorp en daar kwam je in contact met
andere ouders. In 2011 ben ik dan ook
door één van de ouders benaderd om

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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Nieuw Bergen. “Mijn werk zie ik nog
steeds als mijn hobby. Ik ga altijd met
plezier naar mijn werk.”
Erwins carrière begon in zijn jongere
jaren als winkelmedewerker bij de
familie Verbeeten nu de Plus. Daarna
volgde militaire dienst en ging hij aan
de slag bij de technische dienst van
Leo van Schaijk in Cuijk. “Als klanten
vragen hadden over defecte appara
tuur bijvoorbeeld strijkijzers of was
machines kwamen ze bij mij terecht.
Uiteindelijk kwam ik via een collega
terecht bij Donne Draad. Doordat ik bij
mijn vorige werkgever van 08.00 tot
18.00 werkte, stond het gezinsleven
op een lager pitje. Ik kwam thuis als
de kinderen sliepen. Daarom ben ik
uiteindelijk van baan gewisseld.”
In de loop der jaren is Erwin binnen
het bedrijf doorgegroeid tot commer
cieel medewerker binnen- en buiten
dienst. Of hij ooit nog verandert van
baan, sluit hij niet uit. “Ik heb wel de
ambitie om ooit leiding te geven aan
een team. Maar het moet op mijn pad
komen. Ik weet niet wat de toekomst
brengt. Maar ik sta in elk geval open
voor nieuwe dingen.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Procesoperator en (Electro)monteur m/v

in de medezeggenschapsraad van de
school zitting te nemen. Samen met
hem en natuurlijk in overleg met de
andere ouders, heb ik de sluiting van
de school in goede banen geleid en
de fusering met de school in Merselo
goed begeleid.”

Voor onze locaties in Horst en Blitterwijck zijn we op zoek naar nieuwe collega’s
voor de functies Procesoperator en (Electro)monteur. Daarnaast zoeken we
voor de weekenden en vakanties ook diverse oproepkrachten.

Dorpsraad

Meer informatie over Walkro kun je
vinden op onze website: www.walkro.eu

Vanwege zijn bijdrage in het
fusietraject werd Erwin in 2011
ook benaderd door de dorpsraad.
De toenmalige secretaris Theo Kooter
vroeg of Erwin in de dorpsraad zitting
wilde nemen. De dorpsraad was nog
op zoek naar nieuwe bestuursleden.
“Gelijk bij de eerste vergadering werd
ik gevraagd om secretaris te worden
zodat Theo Kooter doorschoof naar
de voorzittersfunctie. Inmiddels ben
ik al aan mijn derde termijn bezig.
Mijn taak is om de agenda samen
te stellen voor de vergaderingen en
alle schriftelijke afhandelingen te
doen. Dorpsbewoners informeren wat
er speelt in ons dorp en eventueel
overleggen met de gemeente.
Daarnaast ben ik als dorpsraadlid
benaderd voor de werkgroep
Vredepeel Nieuwe Balans en de
huidige stichting Regina Pacis
Vredepeel. Ik denk dat ons dorp trots
mag zijn op wat er al is gerealiseerd
maar als dorp hebben wij altijd
wensen en daar blijven wij aan
bouwen. De dorpsbewoners zijn altijd
bereid zich vrijwillig in te zetten voor
het dorp en daarom krijgen we ook
veel voor elkaar. Waar een klein dorp,
groot in kan zijn.”
Vanuit de dorpsraad van Vredepeel
schuift Erwin ook al tien jaar aan als
lid van het dorpsradenoverleg. De
laatste vier jaar heeft hij zitting geno
men in het dagelijks bestuur, hier
vervult hij ook de taak als secreta
ris. De vergaderingen hebben enkele

Bij interesse kun je contact opnemen via:
hrm@walkro.eu

Wij zijn op zoek naar een

dakdekker / timmerman /
leerling-dakdekker
Interesse? Stuur een mail naar
sollicitatie@thdak.nl of bel 077-3981420
Noordsingel 11 Horst

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
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Wasmachine
WW80T734AWH/S2

7

SHOP ONLINE

• Quickdrive: tot 2 keer zo snel wassen
• EcoBubble: krachtig wassen, zelfs op lage
temperaturen
• Autodose doseert automatisch de juiste hoeveelheid
wasmiddel en wasverzachter
• Digital Inverter Motor
met 10 jaar garantie

24%

849,-

GRATIS
BEZORGD!

INRUILKORTING

-/-

200,-

549,-

GRATIS
BEZORGD!

23%

*

*NA € 100,- Cashback
OF gratis fiets

Ron
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649,INRUILKORTING

1400
T/PM

-/-

Warmtepompdroger
DV70TA000TH/EN

t/m week 18 2021

Scan en bekijk
alle aanbiedingen

150,-

499,-

• A++-efficiëntie met
warmtepomptechnologie
• Optimal Dry-technologie
• Anti-Kreuk voorkomt kreukels
• Eenvoudig in onderhoud met de 2-in-1-filter

7 65
KG

dB

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085-105 4444

