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‘Het is nu of nooit’
Het projectteam van het Oirlose Gemeenschapshuis De Linde staat in de startblokken voor renovatie van het gemeenschapshuis. Met het verdwijnen van café-cafetaria D’n Terp
zal het gemeenschapshuis straks nog het enige ontmoetingspunt in Oirlo zijn voor jong en oud. Al vele jaren is het bestuur en nu het projectteam bezig met renovatieplannen om
het verouderde gebouw met veel achterstallig onderhoud toekomstbestendig te maken.
“Het is nu vijf voor twaalf,” vertelt voorzitter Paul Classens van
het projectteam. “We zijn nu zover
om die stap Oirlo ‘Schoon door de
Poort’ te zetten.” Dit traject maakt
het de besturen van de gemeenschapsaccommodaties mogelijk
hun nieuwe verantwoordelijkheid voor een zelfstandige, toekomstbestendige exploitatie waar
te maken. “Alle verenigingen en
dorpsbewoners zijn in januari 2020
middels een stemming akkoord
gegaan met het plan om De Linde
te renoveren. Nadat diverse mogelijkheden, zoals nieuwbouw op
andere locatie, ook zijn onderzocht is renovatie van het huidige
gebouw financieel de beste optie.
We hebben wel de plannen nog
aan moeten passen omdat de huidige eigenaren van café-cafetaria
D’n Terp aangaven ermee te gaan

stoppen.” Om dit in het plan in te passen is er een extra uitbreiding bijgekomen, namelijk ‘de huuskamer’ van
De Linde. “Er komt een extra ruimte
en een mooi buitenterras met café- en
cafetariafunctie. Zo kan straks iedereen blijven genieten van een drankje
of kopje koffie op het terras, en heeft
men de mogelijkheid om er iets te
eten of af te halen.” Het projectteam vindt het erg belangrijk voor de
leefbaarheid in het dorp dat dit blijft
behouden.

Noodzaak
Donderdag 20 mei heeft Paul Classens
het plan Oirlo, ‘Schoon door de Poort’
gepresenteerd aan de beoordelingscommissie. “Zij hebben de huidige
situatie in De Linde bekeken en zo een
goed beeld gekregen van de noodzaak van het renovatieplan. Na afloop
van de presentatie hebben ze nog

enkele kritische vragen gesteld en tips
meegegeven.” Het projectteam gaat
hiermee aan de slag, zodat binnenkort
het aangepaste plan ingediend kan
worden bij de gemeente.

We kijken
vol vertrouwen vooruit
“Oirlo kan rekenen op de steun van
veel inwoners en alle verenigingen
door de inzet van vele vrijwilligers op
allerlei gebieden. Er zijn verschillende
werkgroepen, zoals bouw, financieel,
pr, inrichting, maar ook de deskundige
hulp van Arcadis is ingeschakeld. Er
hebben zich al veel inwoners gemeld
maar alle extra hulp en handjes zijn
welkom! Theo Peeters van de financiële commissie legt dit verder uit.

“Door straks veel werkzaamheden zelf
ter hand te nemen wil men kosten
besparen, echter is er nog een tekort
op de begroting. Door middel van
sponsoring, acties door verenigingen
en de uitgifte van obligaties hopen
we dit tekort op te vangen”, aldus
Theo. “We hebben zojuist de piek van
de coronapandemie achter ons gelaten en kijken nu weer vol vertrouwen
vooruit, dat we weer kunnen samenkomen, netwerken, muziek kunnen
maken en uitgaan en weer vele supergezellige bijeenkomsten mogen gaan
beleven. Door corona hebben we deze
prachtige momenten ruim een jaar
moeten missen. Daardoor zijn spaarrekeningen flink opgelopen en daar
moet iets aan gedaan worden.”

gemeenschapshuis in de vorm van
obligaties, voor 100 euro per stuk.
“Hiermee kan men ons helpen
om ons gemeenschapshuis een
duurzame en mooie toekomst te
bieden. Het opgelopen tekort van
afgelopen jaar kan dan straks weer
ruimschoots ingelopen worden in
de nieuwe gerenoveerde De Linde.
Vanaf het jaar 2027 zal jaarlijks een
uitloting van de obligaties gaan
plaatsvinden. Dit wordt gepubliceerd
in dorpsblad ‘t Krentje en sociale
media. Er is dan één jaar de tijd
om de obligaties aan te bieden ter
uitbetaling.” Meer informatie en het
aanmeldformulier zijn te vinden op
www.delindeoirlo.nl/obligaties

Obligaties
Om extra geld in te zamelen
verkoopt het team stukjes van het

Tekst: Koen van Meijel
Beeld: Janssen Wuts Architecten
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Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

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

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden gemeld.
Bij verzuim komen kosten voor rekening van de
aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht
voor conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de
Auteurswet als het databankrecht.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door
de redactie, kan het voorkomen dat door actuele
omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Windmolenpark lijkt kansloos in Venray
De komst van een windmolenpark in de gemeente Venray lijkt van de baan. Kwartiermaker Frank van Bussel van Windpark Venray heeft zijn verkenningsonderzoek afgerond. Hij komt tot de conclusie dat het vrijwel onmogelijk is om windmolens in het zoekgebied aan de oostkant van de gemeente te
plaatsen. De meest geschikte locatie tussen Geijsteren en Oostrum is afgevallen omdat grondeigenaar Landgoed Geijsteren niet wil meewerken.
Het rapport van Windpark Venray is naar
de gemeenteraad gestuurd. Wethouder
Jan Jenneskens (D66) zegt dat de
gemeenteraad de knoop doorhakt en
bepaalt wat de vervolgstappen zijn.
Frank van Bussel werd in februari 2020
als kwartiermaker aangesteld. Een
maand later brak de coronacrisis uit
en lag de verkenning een hele tijd stil.
Eind vorig jaar werd de draad weer
opgepakt met digitale bijeenkomsten.
Op de valreep konden onlangs in de
eerste week van mei nog kleinschalige
fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in
Oostrum, Geijsteren, Wanssum, Oirlo en
Castenray.
Bewoners stelden kritische vragen en
vroegen zich af waarom de gemeente
‘die lelijke dingen in onze mooie omgeving’ wil. Ook wilden inwoners weten of
alle alternatieven goed onderzocht zijn.
En er waren twijfels of er wel echt naar

de burgers is geluisterd.
Van de vier zoeklocaties vielen buurtschap Klein Oirlo bij Castenray en de
westkant van Wanssum af omdat daar
slechts ruimte is voor hooguit twee
windmolens. Tussen het golfterrein in
Geijsteren en de Wanssumseweg (N270)
is plaats voor drie of vier windmolens.
Die zouden mogelijk gecombineerd
kunnen worden met de zoeklocatie aan
de overkant van de N270 in Oostrum. In
het gebied tussen de visvijvers en recreatiepark De Witte Vennen zouden twee
windmolens geplaatst kunnen worden.
Windpark Venray dacht aan een lijnopstelling van zes turbines. De weigering
van de grootste grondeigenaar in het
gebied zette een streep door deze optie.
Wethouder Jan Jenneskens meldt in
een toelichting bij het rapport dat een
windpark grote impact heeft op de leefomgeving. ‘Veel mensen vinden ze niet

mooi, ze maken geluid en geven bewegende schaduw. Sommigen maken zich
grote zorgen over de gevolgen voor de
volksgezondheid’. De wethouder erkent
dat er felle discussies zijn geweest. ‘In
een aantal dorpen heeft de verkenning
geleid tot emotionele discussies tussen
voor- en tegenstanders. Er bestaat zelfs
het risico dat dit blijvende gevolgen
heeft voor het gemeenschapsgevoel in
deze dorpen.’
Net als Windpark Venray trekt ook Jan
Jenneskens de conclusie dat veel inwoners bezwaren hebben tegen een windpark. Dat kwam in februari al aan het
licht toen Frank van Bussel de uitkomst
van de enquête bekendmaakte. Daaruit
bleek dat 68,6 procent van de deelnemers tegenstander was. Het verzet was
het grootst in Oirlo (77 procent). Ook de
meeste inwoners van Castenray (71 procent), Geijsteren (67 procent), Wanssum

(66 procent) en Oostrum (53 procent)
zagen windmolens niet zitten.
Jan Jenneskens vindt het opvallend dat
50-plussers het meest actief waren
tijdens het verkenningsonderzoek.
Deze leeftijdgroep roerde zich ook het
vaakst bij de informatiebijeenkomsten.
“De jonge generatie die straks te
maken krijgt met de gevolgen van
klimaatverandering, was beperkt
aanwezig en hun menig is onvoldoende
gehoord”, vindt de wethouder. Daarom
stelt hij voor om na de zomer een
breder dialoog te houden. “Tussen alle
inwoners van Venray, jong en oud, over
verduurzaming, ambities en concrete
acties op korte en lange termijn.”
Daarbij stelt de gemeente drie vragen
centraal: Waarom doen we dit? Wat
willen we? Hoe gaan we dit bereiken?
Tekst: Henk Willemssen

Volledige raad steunt zonnepark Solarfield
De gemeenteraad van Venray heeft unaniem ingestemd met de komst van het zonnepark van Solarfields tussen Leunen en Oirlo. Het plan kwam
ook als beste uit de bus bij de tender die de gemeente uitschreef.
Solarfields gaat in de hoek
Beemdweg-A73 een zonneweide aanleggen van 24,6 hectare. Wethouder
Jan Jenneskens (D66) antwoordde op
vragen van raadsleden dat Solarfields
nog geen zekerheid heeft over de aansluiting op het elektriciteitstation in
Venray. “Ze moeten afwachten totdat
ze een plek krijgen op het netwerk.”
De beperkte netwerkcapaciteit verhindert ook dat daken kunnen worden vol gelegd met zonnepanelen.
Zon op dak heeft voor veel partijen

de voorkeur boven zonneparken op
landbouwgrond. “Heel jammer dat de
toename van zonnepanelen op daken
wordt geblokkeerd”, zei Theo Mulders
(Samenwerking Venray). Theo Zegers
(D66) zei dat ook voor hem zon op
dak de eerste wens is. “Maar daarmee
halen we onze doelen niet. We hebben ook een groter zonnepark nodig
om vooruit te komen.”

Voldoende steun
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van grootschalige zonneparken. Toch
stemden beide partijen ermee in.
“We willen ons steentje bijdragen om
de doelen van het klimaatakkoord
te halen”, zei Jan Hendriks (SP).
Bas Künen (VVD) haalde aan dat dit de
allereerste zonneweide wordt op het
grondgebied van gemeente Venray.
“We zijn blij dat er eindelijk een
plan is dat voldoende steun krijgt.”
Dat vond ook Henk Bisschops (PvdA):
“Eindelijk is er een plan dat uitgevoerd
kan worden.”
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BESTEL NU JOUW SEIZOENKAART!

Toon Kerkhoff (Venray Lokaal) zette
vraagtekens bij de participatie van
omwonenden. “We vragen ons
af of dit wel goed is geregeld.”
Jan Jenneskens reageerde dat
Solarfields hierin samenwerkt
met de lokale energiecoöperatie
Beepower. “Samen hebben ze een
overeenkomst gesloten. Ik houd
een vinger aan de pols”, zegde de
wethouder toe.
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Bestuur waterschap kritisch
over gronddeal Loobeekdal
De gronddeal die Waterschap Peel en Maasvallei in 2016 sloot met de Venrayse wethouder Jan Loonen als
privépersoon en zijn familie verliep binnen de toen geldende regels. Maar in moreel opzicht deugt deze
transactie niet. Dat was de conclusie tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap
Limburg op woensdag 12 mei.
Arnold Jansen, lid van het dagelijks
bestuur, kon zich grotendeels vinden
in de afkeuring die de partijen uitspraken. De kritiek spitste zich toe
op de rol van waarnemend dijkgraaf
Ger Driessen die op eigen houtje de
overeenkomst zou hebben gesloten.
Recherchebureau Hoffmann onderzocht in opdracht van Waterschap
Limburg de feiten van de gronddeal
van het beekherstelproject in het
Loobeekdal. De onafhankelijke integriteitcommissie van het waterschap
bracht een advies uit.

Niet uit te leggen
“Deze grondtransactie was niet integer, niet transparant en niet professioneel. Dit had zo niet moeten kunnen”,
erkende Arnold Jansen. “Met de kennis van nu zouden we dit nooit meer
doen.” Hij zei ook dat deze kwestie
niet losstaat van de actuele discussie
over de bestuurscultuur in Limburg.
“Die conclusie kunnen we wel trekken.” Op de vraag hoe het waterschap
deze gronddeal naar de buitenwacht
kan uitleggen, antwoordde hij: “Dit is
niet uit te leggen. Het was een incident waarbij moreel gezien niet integer is gehandeld.”
De onderhandelingen tussen het
waterschap en familie Loonen liepen al vanaf 2011. Ger Driessen trok
eind 2016, vlak voor de Limburgse
waterschapfusie, de zaak vlot. Hij
krijgt ook van de integriteitcommissie het verwijt dat hij het afrondende
gesprek voerde zonder ambtelijke
ondersteuning. De integriteitcommissie meent dat het bestuur en de
leiding van het waterschap alerter
hadden moeten zijn op mogelijke

belangenverstrengeling of bevoordeling. Binnen de ambtelijke organisatie zou de onderhandelingswijze van
Driessen als ongebruikelijk zijn ervaren en een medewerker nam afstand
van de overeenkomst. Jan Loonen is
niet ondervraagd door Hoffmann en
wil niet reageren. “Ik ben niet betrokken geweest bij dit onderzoek. Ik kan
pas een reactie geven zodra de uitkomst van het onderzoek bekend is
dat in opdracht van gemeente Venray
wordt uitgevoerd.” De uitkomst van
het integriteitonderzoek door bureau
Berenschot wordt in juni verwacht.
Het voorstel van enkele waterschappartijen om een meer diepgravend
onderzoek te doen, haalde geen
meerderheid. De VVD-fractie was hier
een groot voorstander van omdat de
bedrijfseconomische gevolgen niet
duidelijk genoeg zouden zijn. Jeroen
Achten (VVD) haalde aan dat buiten de
grondruil en de bijbehorende betalingen om er nog meer zaken speelden.
“Allerlei aanvullende voorwaarden
rond de gronddeal zijn nog niet in
beeld. Een belangrijk deel van de puzzel ontbreekt. We missen het totaalbeeld.”

Vooruit kijken
Diverse fracties meenden dat de
gronddeal voordelig uitviel voor Jan
Loonen en zijn familie die een melkveebedrijf runt in het Loobeekdal.
Als compensatie voor ingeleverde
of afgewaardeerde percelen zou het
waterschap te veel grond verkocht
hebben aan Loonen. “Agrariërs moeten gelijkwaardig worden behandeld.
Dat is hier niet gebeurd”, zei Jacques
Arntz van 50Plus. “Het waterschap

moet de andere agrariërs compenseren. Anders zouden ze naar de rechter
kunnen stappen om ons te dwingen
de compensatie alsnog uit te betalen.” Arnold Jansen reageerde dat
hij hier niets voor voelde. “We gaan
gesloten deals niet openbreken. Het
zou ook ten laste van de belastingbetaler gaan als er nog meer geld
naar het Loobeekdal gaat.” Enkele
fracties vroegen zich ook af waarom
het nieuwe bestuur van Waterschap
Limburg, dat op 1 januari 2017 aantrad, de overeenkomst met Loonen
niet heeft ontbonden. Daar was volgens hen tijd genoeg voor omdat
de aktes pas bij de notaris passeerden op 12 juni 2020. “We konden
niet ingrijpen”, reageerde Arnold
Jansen. “We hadden onze handtekening onder de overeenkomst gezet.
Die was geldig en daaraan was het
waterschap gebonden. We hadden
geen titel om te ontbinden.”
Andere partijen wilden juist vooruitkijken om dit soort kwesties te voorkomen. Het dagelijks bestuur onder
leiding van dijkgraaf Patrick van der
Broeck onderschrijft de conclusies
van de integriteitcommissie. “Hier
kunnen we mee uit de voeten om in
de toekomst beter ons werk te doen”,
aldus Arnold Jansen. Patrick van der
Broeck gaat als dijkgraaf over integriteit maar hij heeft dit onderdeel
uit zijn portefeuille tijdelijk neergelegd. Omdat hij als voormalig gedeputeerde van Limburg betrokken is
bij de IKL-affaire. Deze kwestie leidde
tot het aftreden van het voltallige
provinciebestuur. Er loopt nog een
provinciaal onderzoek waarin ook Van
der Broeck wordt gehoord.

Venray tekent verklaring
Energielandgoed Wells Meer
Dat gemeente Venray gaat investeren in Energielandgoed Wells Meer in gemeente Bergen is een stap
dichterbij gekomen. Het College van B&W ondertekent binnenkort een intentieverklaring om mede-eigenaar te worden van het grootste zonnepark van Nederland.
De verwachting is dat het om een
investering gaat van 3 tot 4 miljoen
euro. Het energielandgoed bestaat
uit 265 hectare zonnevelden en vier
windmolens. Het complex wordt
gebouwd bij het dorp Well tussen
Nationaal Park De Maasduinen en
de Duitse grens.
Het college van Venray vindt het
investeren in dit energielandgoed in
buurgemeente Bergen een goede
oplossing. Omdat grootschalige
duurzame energieopwekking in
gemeente Venray moeizaam van
de grond komt. ‘Er zijn genoeg initiatieven maar het draagvlak en
acceptatie bij de inwoners zijn laag.
Meedoen aan een energielandschap in een andere gemeente kan
waarschijnlijk op meer draagvlak
rekenen’, zegt het college in de
raadsinformatiebrief.

Gemeente Bergen wil andere
gemeenten in Noord- en MiddenLimburg betrekken bij het energielandgoed. Gennep en Mook en
Middelaar hebben al toegezegd.
Venray is er toch al bij betrokken.
Omdat het energielandgoed wordt
aangesloten op het hoogspanningsstation in Venray dat de grootste
aansluitcapaciteit op het elektriciteitsnet van de regio heeft.
Vanuit Wells Meer wordt een ondergronds kabeltracé aangelegd naar
het elektriciteitsstation in Venray.
Door de beperkte ruimte in de
bodem moet het laatste deel van
de bekabeling bovengronds komen.
Dit is het stuk vanaf de A73 tot aan
het elektriciteitsstation. De kosten bedragen ongeveer 1 miljoen
euro en voor eind dit jaar moet de
gemeente een besluit nemen.

De ondergrondse kabelstrook is 12,5
meter breed en komt op 1,80 meter
diepte te liggen. Grondeigenaren
ontvangen hiervoor een vergoeding.
Het college wil ook bekijken of de
grondeigenaren kunnen participeren
in het energielandgoed.
Het college wil met de ondertekening van de intentieverklaring
alleen zijn interesse uitspreken maar
zich nog niet definitief binden aan
het energieproject. Want daarvoor
zijn er nog te veel onzekerheden.
De planning is dat voor Wells Meer
SDE-subsidie wordt aangevraagd bij
de najaarsronde in 2022. Door een
andere verdeling door het Rijk van
SDE-gelden blijft er minder subsidie
over voor wind- en zonprojecten.
Ook de transportschaarste op het
elektriciteitsnet vormt volgens het
college een risico.

v ac

atu
c
r
vor eatieref
kem

pen

mge
ver

cr e

e er

t . nl
/va
c

atu
r

e

Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman Productie
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
Een uitdagende baan met een moderne geautomatiseerde
productielijn welke is voorzien van de nieuwste technieken.
Eigen initiatief en ﬂexibiliteit in hoge mate op prijs gesteld wordt.
Daar waar nodig kunnen cursussen gevolgd worden. Een vast
dienst verband hoort ook tot de mogelijkheid. Het salaris (incl.
ploegentoeslag) en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de
zwaarte van de geboden functie.
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo-opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken met de productielijn.
Tevens draag je zorg voor de productieregistratie aan de hand van
het digitale registratie systeem. Het aansturen van de productie
medewerkers ( totaal 3) behoort ook tot de taken. Werkzaamheden
vinden plaats in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.

Assistent Bedrijfsleider
(m/v - fulltime)

Het doel van de functie
• Ingangscontrole verse champignons
• Dagelijks maken van productie planning
• Personeelsplanning
• Afstemmen orders met de verkoopafdeling
• Het beheren van het kwaliteitssysteem
• Documentatie beheer IFS
• Aansturen van de order afdeling.
• Orders verzendklaar maken
• Transport documenten
• Verder de dagelijkse gang van zaken organiseren
Het proﬁel
Je beschikt over een mbo/hbo opleiding en denkniveau. Na een
inwerkperiode zul je zelfstandig kunnen werken en beslissingen
kunnen nemen. Je beheerst Engels in woord en geschrift. Je hebt
aﬃniteit met techniek en je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5
mentaliteit ). Ervaring met champignons is een pre.
Aanbod:
Een uitdagende en afwisselende baan binnen een kleine organisatie.
Toekomstige doorgroeimogelijkheden naar bedrijfsleider. Het salaris
en de arbeidsvoorwaarden zijn evenredig aan de zwaarte van de
geboden functie
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Wijkraad wil meepraten over bouwplan
terrein ziekenhuis
Wijkraad Vlakwater wil graag betrokken worden bij het nieuwbouwplan op de ziekenhuislocatie aan de
Merseloseweg in Venray. Dat schrijft de wijkraad in een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad. De plannen voor de invulling van het ziekenhuisterrein worden binnenkort gepresenteerd.
VieCuri gaat een nieuw en compacter ziekenhuis bouwen naast
medisch centrum Wieënhof op
sportpark De Wieën aan de zuidkant van Venray. Op de bestaande
locatie aan de Merseloseweg zal
na de sloop van het ziekenhuis een
nieuwe en groene woonwijk verrijzen.
Wijkraad Vlakwater heeft een werkgroep opgericht die betrokken wil
worden bij het nieuwbouwproject.
In het woonprogramma van de
gemeente is sprake van tweehon-

derd woningen. De ziekenhuislocatie leent zich volgens de gemeente
prima voor de ontwikkeling van een
groene woonwijk. Door de ligging
dicht bij het centrum van Venray is
de locatie geschikt voor senioren.
Ook zullen er goedkopere huurwoningen komen. Daarover is VieCuri in
gesprek met Wonen Limburg.
De wijkraad hield een enquête en
uit de reacties blijkt dat er zorgen
zijn over het verdwijnen van groen
en het kappen van een stukje bos.
Ook vrezen wijkbewoners voor min-

der rust en ruimte, een minder mooi
uitzicht door hoogbouw en het grote
aantal woningen en verkeersproblemen op de Hoenderstraat. Er waren
ook positieve reacties zoals de
mogelijkheid voor ouderen om in de
eigen wijk te kunnen blijven wonen.
In Vlakwater wonen veel senioren in vaak een grote woning. De
nieuwbouw van kleinere huizen of
appartementen voor senioren wordt
daarom toegejuicht. Daardoor kunnen de bestaande woningen vrijkomen voor jongere bewoners.

Prijzen winnen met de HALLO EK voetbalpoule
Het EK voetbal komt eraan. Onze oranjemannen bereiden zich momenteel voor. Om toch dat extra
spannend voetbaltintje toe te voegen aan het EK, komt de HALLO met een eigen EK voetbalpoule.
Iedereen mag zich aanmelden
voor het voetbalpouletoernooi.
De EK poule wordt gedaan onder
alle lezers van de edities HALLO
Horst aan de Maas, Venray en Peel
en Maas. Inschrijven kan via de volgende link www.hallopool.nl

Dus ben jij een echte voetbalkenner
of ken je er geen snars van? Het
maakt niet uit, want poulen kan
iedereen. Volgende week worden in
de HALLO de prijzen bekendgemaakt
die onder de winnaars worden
verloot. Tijdens het EK houdt de

HALLO iedereen op de hoogte van
het voetbalgeweld via een speciale
EK-pagina in dit nieuwsblad.
Hierop zijn de tussenstanden,
een echte EK-column en andere
nieuwtjes te vinden.

We ontvangen u graag,
maar we kunnen ook
bezorgen. Zo kunt u ons
het best bereiken:

Gemeente onderzoekt
mogelijkheden voor
kermis Venray
Kan de Venrayse kermis in 2021 wél doorgaan? Die vraag stelt de gemeente
Venray zichzelf. Om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn, worden er
verschillende scenario’s onderzocht: een ruimer opgezette centrumkermis
en een afgesloten kermis op de Wetteling. Eind mei of begin juni wil het
College van B&W na uitvoerig overleg met betrokkenen tot een uitspraak
komen, mits de coronamaatregelen dat toestaan natuurlijk.
“De kermis is belangrijk voor Venray.
Het is een evenement waar onze
inwoners en ondernemers een jaar
lang naar uitkijken. En nu we hoopvolle signalen uit Den Haag krijgen,
willen we goed voorbereid de zomer
in”, zegt wethouder Jan Loonen.
“Tegelijkertijd moeten we het alleen
doen als het veilig en verantwoord
kan.”

Anders dan anders
In alle gevallen wordt het een andere
kermis dan gebruikelijk. Als de kermis op de Wetteling en de Zuidsingel
plaatsvindt, dan is het voordeel dat er
beter aan crowd control kan worden
gedaan en het relatief eenvoudig is
om de geldende coronamaatregelen
te handhaven. Het voorkeursscenario
is en blijft echter een centrumkermis.
“We hopen natuurlijk dat we in het
centrum terecht kunnen. Dat zou ook
goed zijn voor onze centrumondernemers die het toch al zwaar hebben
na een jaar coronamaatregelen”, zegt
Loonen. “Maar ook een centrumkermis
wordt anders dan anders: we houden
rekening met een verplichte looproute, met meer afstand tussen attracties en een strakke handhaving op de
coronaregels en het aantal bezoekers.
We verwachten dat het sowieso eenmalig is en dat we in 2022 weer een
‘normale’ kermis kunnen organiseren.”

Kinderkermis bij Jerusalem

Heenweg

Terugweg

Omdat de kermis ruimer moet
worden opgezet en het Gouden
Leeuwplein op het moment vergroend
wordt, komt daarom voor 2021 het
grasveld achter Jerusalem in beeld,
net als de Raadhuisstraat. “Dat kan

Afgesloten

natuurlijk wennen zijn, als er opeens
kermisattracties in de buurt van je
woning staan, terwijl dat andere
jaren niet het geval was”, zegt
Loonen daarover. “Daar houden we
rekening mee in het scenario dat het
gebied achter Jerusalem bij de kermis
betrokken wordt. We hebben de
kermismeester de opdracht gegeven
om in dat scenario in dit gebied te
kiezen voor enkel een aantal rustige
attracties met weinig beweging en
weinig lawaai, zoals de kinderkermis.
Als inwoners van het gebied zich
echter zorgen maken, wil ik ze vooral
oproepen om die zorgen met ons
te delen, dan gaan we samen in
gesprek.”

Het is even wennen
Overleg met alle betrokkenen
De gemeente overlegt over de scenario’s met alle betrokkenen, zoals de
hulpdiensten en de wijkraad en met
de exploitanten, Venray Centraal en de
Venrayse horeca. “Iedereen snakt naar
een mooie kermis, maar iedereen
weet ook dat het alleen maar veilig
en verantwoord kan, met ook nadrukkelijk oog voor de omwonenden. Dat
is ook de reden waarom we nu al alle
omwonenden van beide locaties een
brief hebben gestuurd om ze op de
hoogte te stellen van deze ontwikkelingen”, benadrukt Loonen. Eind mei,
begin juni besluit het College van B&W
of de pogingen een kermis te organiseren worden voortgezet en zo ja, op
welke locatie.

Maatregelen college

Voordeel minima bij nieuwe
zorgverzekering
Het afschaffen van de collectieve zorgverzekering door gemeente
Venray heeft positief uitgepakt voor de minima. De overstap naar een
nieuwe en meer passende zorgverzekering leverde gemiddeld een voordeel op van 284 euro per jaar.
70
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Apotheek MC WIEENHOF
De Wieenhof 1, 5802 EZ Venray
tel. 0478-760007
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 8.00 - 19.00 uur
zaterdag 9.00-14.00 uur
zon-en feestdagen gesloten.

Wilt u liever dat we vanwege de
wegwerkzaamheden bij u bezorgen?
Stuur dan een mail naar
assistenten@apotheekwieenhof.nl

www.apotheekwieenhof.nl

De collectieve ziektekostenverzekering
voor minima is op 1 januari 2021
afgeschaft. Het was een van de
maatregelen die het College van B&W
nam in het sociaal domein. Van de
841 deelnemers zijn 711 inwoners via
Zorgverzekering op Maat overgestapt
naar een nieuwe zorgverzekering. De
overstap betekende per persoon een
gemiddelde besparing van 284,10 euro
per jaar. Volgens de gemeente toont
dit aan dat de afschaffing een goede
zet was. De collectieve verzekering
bleek voor veel minima niet passend
te zijn. Zorgverzekering op Maat
is een vergelijkingstool waarmee
inwoners een zorgverzekering kunnen

samenstellen die het beste past bij
de eigen zorgbehoefte. 119 minima
kregen hierbij ondersteuning van
vrijwilligers of adviseurs tijdens
het overstapseizoen dat liep van 16
november 2020 tot en met 31 januari
2021. Het financieel voordeel ontstaat
doordat voortaan alleen wordt betaald
voor zorg die nodig is.
Omdat de zorgpremie vaak een
hoge kostenpost is, is het volgens de
gemeente voor minima extra belangrijk dat ze een passende zorgverzekering hebben. Het is een eigen keuze
om over te stappen want iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor zijn
zorgverzekering, aldus de gemeente
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Gemeente kiest aardgasvrije buurten
In de loop van dit jaar wordt bekend welke wijken in gemeente Venray
als eerste van het gas afgaan. Het landelijk doel is dat 20 procent van
alle huizen in 2030 aardgasvrij is. In 2050 mag geen enkele woning nog
op het aardgasnet zijn aangesloten.
Alle gemeenten moeten voor eind dit
jaar het plan Transitievisie Warmte
opstellen dat door de gemeenteraad
is goedgekeurd. Het is een verplichting uit het landelijke klimaatakkoord.

In gemeente Venray moeten 3.800
woningen in de komende acht jaar van
het gas af. Het College van B&W heeft
besloten geen afwachtende rol aan te
nemen. Het aardgasvrij maken draagt

bij aan het doel van een energieneutrale gemeente. Uit onderzoek blijkt
dat de inwoners van Venray terughoudend zijn als het om duurzaamheid
gaat. ‘Het ligt daarom voor de hand
als gemeente een sturende rol in te
nemen’, meldt het college.
Om het warmteplan te laten slagen
is het van belang een positief beeld
te scheppen over duurzaamheid en

de voordelen die het brengt voor de
bewoners. Draagvlak is nodig omdat de
maatregelen vooral achter de voordeur
plaatsvinden.
Het warmteplan geeft stapsgewijs aan
welke alternatieve energievoorzieningen kansrijk zijn om de cv-ketel te
vervangen. Voor gemeenteraadsleden
is hierover een themasessie op donderdag 3 juni.

CDA-Statenlid Emma Palmen uit
Oostrum stelde onlangs vragen aan het
provinciebestuur over de hoge kosten
van het gasvrij maken van huizen. Uit
een berekening van het Economisch
Instituut voor de Bouw blijkt dat de
kosten per woning kunnen oplopen tot
40.000 euro. Dit bedrag zou door de
bewoners niet terug te verdienen zijn
door een lager energieverbruik.

Venray stelt ambitieuze
omgevingsvisie op
Toekomstige inwoners van Venray moeten in een groene, natuurlijke en gezonde omgeving kunnen opgroeien en kunnen genieten
van een bruisend stedelijk centrum. Dat staat te lezen in de ontwerp-omgevingsvisie die het College van B&W heeft vastgesteld.
De omgevingsvisie ligt nu ter inzage voor inwoners, waarna er
door de gemeenteraad over wordt besloten.
“Groen, natuurlijk, gezond en bruisend: het zijn de vier pijlers waarop
onze omgevingsvisie is gestoeld”,
vertelt wethouder Jan Jenneskens.
Een omgevingsvisie geeft aan
wat de gemeente belangrijk vindt
in de fysieke leefomgeving, van
natuur tot ruimtelijke ordening en
van wonen tot verkeer en vervoer.
“Traditioneel werkt een gemeente
vanuit verschillende sectoren”,
zegt Jenneskens daarover. “Met
een omgevingsvisie willen we juist
de kwaliteiten van een gebied
centraal zetten. Dat zorgt ervoor
dat we beter kunnen sturen op
gewenste ontwikkelingen.”

Veel hulp uit Venray
Als voorbereiding op deze omgevingsvisie is het afgelopen jaar
veel input opgehaald bij onze
inwoners, ondernemers en verenigingen. “Met enquêtes, in bijeenkomsten, zowel digitaal als fysiek,
en met een prijsvraag onder de
jongste van onze inwoners, heb-

ben we heel veel ideeën weten op
te halen. Ik wil al die Venraynaren
die hebben meegedacht en meegeholpen danken voor de inzet.
De omgeving is van ons allemaal,
dus het is belangrijk om daar met
zijn allen zorg voor te dragen”,
aldus Jenneskens.

Ter inzage
De ontwerp omgevingsvisie ligt
van 26 mei tot en met 6 juli 2021
ter inzage en in deze periode kunnen nog reacties worden ingediend. Samen met de ontwerp visie
ligt ook de bijbehorende ontwerp
omgevingseffectrapportage (OER)
ter inzage. In deze OER worden de
mogelijke milieueffecten van de
omgevingsvisie op de fysieke leefomgeving beschreven. De bedoeling
is om de definitieve omgevingsvisie
en OER in het najaar vast te stellen. De huidige omgevingsvisie is
digitaal toegankelijk gemaakt via
omgevingsvisie.venray.nl

WIJ ZOEKEN JOU!
SUPPLY CHAIN ENGINEER
MONTEUR
BUSINESS CONTROLLER

Vragen over opruimen
zwerfafval
Samenwerking Venray vraagt naar een oplossing voor inwoners
die zwerfafval op straat willen opruimen. Raadslid Martin
Leenders vindt dat van opruimers niet verwacht mag worden dat
ze het opgeraapte afval in de eigen container werpen.
“Het kan toch niet de bedoeling
zijn dat mensen moeten betalen
voor het afval van anderen”, stelt
Martin Leenders die vragen heeft
gesteld aan het College van B&W.
Samenwerking Venray zegt steeds
vaker meldingen te krijgen over
zwerfafval. Niet alleen over afval
in bermen of in de natuur maar ook
rond de openbare prullenbakken.
Volgens Leenders worden de meldingen in de buitenbeheerapp niet
direct door de gemeente opgepakt.
“De rotzooi blijft dus liggen. Vogels
trekken het uit elkaar en de troep
wordt groter en het aanzicht steeds
minder fraai.”

Afval van anderen
Er zijn inwoners die het zwerfafval best willen opruimen, weet

Samenwerking Venray. “Papier,
blik en plastic kunnen ze kwijt in
de daarvoor bestemde containers.
Maar het andere afval niet”, aldus
Martin Leenders die zegt de reactie
te begrijpen dat mensen niet willen opdraaien voor het afval van
anderen. “Is er een oplossing om
mensen die ons willen helpen om
Venray fraai en aantrekkelijk te houden niet financieel te straffen voor
hun hulp”, vraagt hij aan het college
dat nog niet heeft geantwoord.
De dorpsraad van Leunen is zelf
actief op zoek naar afvalprikkers
die willen meehelpen het dorp
schoon te houden. In een oproep
op Facebook en LVH Courant meldt
de dorpsraad dat de gemeente
materialen beschikbaar stelt en ook
het verzamelde vuilnis ophaalt.

I’M NOT A ROBOT

Met ons unieke V² model verbinden wij productontwikkeling
met productie. Zo ontwikkelen en produceren wij seriematig
high-tech mechatronische systemen.
Om dit te realiseren hebben we nieuwe collega's nodig die
aandacht hebben voor elkaar en werelden kunnen verbinden.
Samen behalen we de beste resultaten.

BEKIJK AL ONZE VACATURES OP
MTAGROUP.NL/JOBS
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Pilot Samenwerking

Ook wensbus in LVH-dorpen
Wensbus Ysselsteyn en Leunen-Veulen- Heide starten per 1 juni de
pilot Samenwerking. Dan is het voor inwoners van de LVH-dorpen
mogelijk om ook gebruik te maken van de Wensbus Ysselsteyn. De pilot
is ontstaan vanuit het overleg tussen provincie Limburg, gemeente
Venray, Stichting Kleine Kernen Limburg en de dorpsraden.
Door deze gebiedsuitbreiding
verwachten de organisatie de
vereiste aantal busritten, zoals
afgesproken met de provincie,
te behalen. Met alleen rijden
voor Ysselsteyn is dit tot nu
toe niet haalbaar gebleken. De
dorpsraden van Leunen, Veulen
en Heide ondertekenen daarom
op vrijdag 28 mei om 19.30 uur op
’t Lovinckplein te Ysselsteyn een
samenwerkingsovereenkomst.

Tuin & Terras Ysselsteyn
viert feest!

Vrĳdag 21 mei heeft Tuin & Terras twee van de prĳswinnaars van de winactie rondom het 10 jarig
jubileum bekendgemaakt. Familie Voesten uit Leunen en familie Bennebroek uit Deurne waren de
gelukkige winnaars van een prachtige set bloembakken. ‘Dit maakt onze tuin helemaal af!’ was de eerste
reactie van één van de prĳswinnaars. De andere winnaar vond de bloembakken zo mooi dat zelfs een
mooi plekje in de woonkamer krĳgen. Wĳ wensen de prĳswinnaars veel plezier met hun prĳs!

Op zoek naar
leuk werk?
AB Werkt biedt méér dan alleen werk in de agrarische sector.
Tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder. Wat pak jij
vandaag aan?

Hiermee wordt officieel gemaakt
dat vanaf 1 juni iedere inwoner van
de LVH dorpen gebruik kan maken
van deze vorm van openbaar
vervoer.
De wensbus Ysselsteyn rijdt in
de gemeenten Venray en Deurne
en naar de kern van Horst, elke
werkdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Ritten reserveren kan dagelijks
tussen 11.00 en 12.00 uur via
06 27 40 83 38.

Adver torial

“Denk mit ôs mit”
Wĳ van CDA Venray vinden jouw mening als inwoner van
gemeente Venray heel belangrĳk!
Daarom plaatsen wij online de
komende tijd een flink aantal
stellingen over belangrijke lokale
thema’s zodat jij je mening kunt
geven. Of het nu gaat om onze
economie, ons woongenot,
veiligheid, de zorg, dienstverlening
of om de leefbaarheid in “ôs Rooij
mit zien kerkdörp”: wij willen graag
weten hoe jij hier over denkt!
Want alle meningen, tips en
ideeën dragen bij aan het
Venrayse CDA programma voor de
gemeenteraadsverkiezingen in
2022.
Dus schroom niet en hou onze
website, Facebook en Instagram de
komende tijd in de gaten en draag
je steentje bij om samen met ons
Venray te versterken!

Je kunt ons mailen via
secretaris@venray.cda.nl.
Ook kun je daarvoor met mij
telefonisch contact opnemen
via 06 53 96 45 79.
En als je tips en ideeën aansluiten
bij onze standpunten dan nodigen
we je heel graag uit om lid te
worden.
Kijk daarvoor op onze website
www.cda.nl/limburg/venray

Angelique Jansen,
Programma Advies Commissie CDA

Mocht je nog andere tips of ideeën
hebben deel ze dan met ons.

Operator ijsfabriek (fulltime)
Regio Horst | Vac. Nr. P047326

Lijkt het je een uitdaging om leiding te geven? Wij zijn op zoek naar een meewerkende operator voor een familiebedrijf waar de welbekende icestick waterijsjes
worden gemaakt.

Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a.: komkommers,
paprika en tomaten, fruitbomen en
kleinfruit naar Thijs Huys, Langstraat
64 Horst-Hegelsom. Tel.: 077 398 35 52.

Productiemedewerker (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P047232

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.

In deze functie ben je verantwoordelijk voor met name de verwerking van oud papier.
Hierbij werk je met name met een heftruck. Iets voor jou?

Projectleider magazijninrichtingen (fulltime)

Woensdag 12 mei tussen 17:00 en
17:20 is onze blauwe Toyota Aygo
zwaar beschadigd met krassen. Dit is
gebeurd op de parkeerplaats van de AH
in Venray. De dader is vermoedelijk een
Lange bruin getinte man. Als iemand
iets gezien of beelden heeft graag bel
met 06 33 50 50 50.

Regio Horst | Vac. Nr. P 047211

Ben jij een kei in plannen en ben je op zoek naar een uitdagende functie? In deze rol als
projectleider ben je dagelijks voor operationele begeleiding aanwezig op locaties in
Midden en Zuid-Nederland.

Assistent productieleider / onderhoudsmonteur (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P 045677

Op zoek naar uitdaging? In deze functie zorg je met jouw technische kennis voor
onderhoud en reparaties. Als rechterhand van de productieleider ben je verantwoordelijk voor het productieproces bij VS Rubber.

Interesse? Neem contact op met Sabrina
via horst@ab-werkt.nl of 077 – 398 08 83

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | ab-werkt.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Auto’s gevraagd, alle merken loop,
sloop of schade. Direct geld en
vrijwaring, snel opgehaald. Tel. 06 52
85 93 48.
Voor schuren, lakken of andere
kleur, van tafels en stoelen j.derikx
06 10 95 42 20

Aan de Drift zoekt medewerk(st)
erbediening voor weekenden en
feestdagen. Fijne werktijden.
Info: 06 13 78 46 30 of
info@aandedrift.nl
HORTENSIA’S: veel soorten.
Vlinderstruik, bodembedekkers e.a.
planten. Info: www.veld-tuinplanten.
nl of bel 06 40 32 71 08. Open za. van
9.30-16.30 uur Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree
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Venray benoemt drie jonge leefstijlambassadeurs
Basisschooldirectrice Petra Janssen maakte woensdag 19 mei, in het bijzijn van wethouder Jan Jenneskens, de
eerste drie jonge leefstijlambassadeurs van Venray bekend: Merel, Noa en Yael van de Montessorischool in Venray.
Zij gaan zich inzetten om leeftijdgenootjes te informeren en inspireren over een gezonde leefstijl. Dit is
een van de projecten die binnen het
Leefstijlakkoord Venray valt. Venray
Beweegt speelt hierbij een belangrijke
rol als aanjager en promotor.
Leerlingen uit de midden- en bovenbouw van de Montessorischool werden uitgenodigd om te solliciteren op
de functie van leefstijlambassadeur.
Uit de reacties zijn drie ambassadeurs
gekozen. Ideeën als een klimmuur,
voedselbos en het maken van gezonde
smoothies werden door Merel, Yael en
Noa aangedragen. Yael heeft ook een
idee over op welke manier kinderen
het beste naar school kunnen gaan:

“Als leefstijlambassadeur wil ik ervoor
zorgen dat kinderen zoveel mogelijk te
voet of met de fiets naar school gaan.”
Hotel Asteria in Venray gaat de drie
leerlingen ‘adopteren’.
Het Leefstijlakkoord Venray uit 2019
is een gezamenlijke inspanning van
bijna honderd organisaties, instellingen, bedrijven, verenigingen en evenementen om bij te dragen aan een
duurzaam fitter, gezonder en vitaler
Venray. Een van de ambities uit het
Leefstijlakkoord is dat in 2022 Venray
de gezondste jeugd van Limburg
leeft. Dit wil men bereiken door niet
alleen maar over de jeugd, maar
vooral ook mét de jeugd te praten en
ze actief te betrekken bij projecten.

De inzet van de jonge leefstijlambassadeurs vormt hier een voorbeeld
van.
De start van het project jonge leefstijlambassadeurs vindt plaats op de
Montessorischool. Tijdens de Week voor
de Gezonde Jeugd, van 7 tot en met 11
juni, vinden de eerste activiteiten plaats
waarbij de jonge leefstijlambassadeurs
hun ideeën in de praktijk gaan brengen.
In de toekomst kan het project uitgebreid worden met leefstijlambassadeurs van alle leeftijden.
Voor meer informatie over het project kan contact worden opgenomen
met JOGG-regisseur Ankie Billekens via
ankie.billekens@venray.nl

Laatste kavel op Keizersveld verkocht
Bedrijventerrein Keizersveld naast de A73 in Venray is met de verkoop van de laatste kavel helemaal uitverkocht. De laatste restkavel is verkocht aan een zittende ondernemer die zijn bedrijf wil uitbreiden.
Keizersveld heeft een oppervlakte
van 41 hectare en is bestemd voor
kantoren en ondernemingen uit het
midden- en kleinbedrijf. Dit laatste
overgebleven kavel heeft een oppervlakte van bijna 2.000 vierkante
meter. Normaal gesproken han-

teert de gemeente een grondprijs
van 99 euro, maar omdat dit kavel
een onregelmatige uithoek heeft,
besloot de gemeente de prijs te verlagen naar 62,50 euro. De zittende
ondernemer, die dit kavel kocht,
kocht twee jaar geleden het naast-

liggende perceel. De gemeentelijke
exploitatie van Keizersveld was al
beëindigd en de restkavel had geen
boekwaarde meer. De opbrengst
komt daarom ten gunste van de
risicoreserve van het gemeentelijk
grondbedrijf.
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Door Jan Nelissen

IVN organiseert lezing
over klooster Graefenthal,
Niers en Ketelwald
Met inachtneming van de coronamaatregelen organiseert IVN
Geijsteren-Venray op maandag 31 mei een lezing over het klooster
Graefenthal, het Ketelwald en de Niers. De lezing start om
20.00 uur in zaal de Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door
Jan Nellisen.
“Jan Nellisen is een gepensioneerd onderwijzer en een verteller pur sang,” laat het IVN weten.
“Vanaf zijn jeugd is zijn voorliefde uitgegaan naar natuurstudie en aardkunde. Tijdens
deze lezing geeft Nellisen een
beeld over het ontstaan van het
Graefenthal, Niers en Ketelwald
en de rol die de ijstijden, de
rivieren Rijn en Maas en de
mens daarin gespeeld hebben.
Hij vertelt over pradolina, ijssmeltwaterdalen, droogdalen,
glaciale tonbekkens, sandr’s,
beken en bronnen, woud, broeken, bosweiden, heidevelden
en kwel- en doorstroommoerassen. Deelnemers horen ook over
de weg vanaf de eerste mensen
tot heden en de wijze waarop zij
hun omgeving inrichtten en een
bestaan wisten op te bouwen.

De mens voegde er elementen
aan toe en deed er soms ook
afbreuk aan. Deze lezing over
klooster Graefenthal, Ketelwald
en Niers is erg informatief en
interessant voor mensen met
interesse voor geologie, ecologie
en historie.”

Aanmelden
Deelname is gratis voor leden
van IVN-Geijsteren-Venray.
In verband met corona is het
aantal deelnemers beperkt
tot maximaal 30, daarom is
aanmelden via info@ivngeysteren-venray.nl verplicht.
Vermeld in het onderwerp
‘Lezing Graefenthal’ en in de
mail naam en telefoonnummer
van de deelnemer(s).

VENRAY VANDAAG
Het nieuws en actualiteitenprogramma ‘Venray Vandaag’ is met ingang van dinsdag
1 juni weer te beluisteren op Omroep Venray Radio. Voorlopig even twee keer in de week:
Op dinsdag en donderdag van 17.00 - 18.00 uur.
‘Venray Vandaag’ wordt gemaakt door de redactie van Omroep Venray en gepresenteerd
door Peter Schoeber. In ‘Venray Vandaag’ kunt u als luisteraar nieuws uit de gemeente
Venray en eventueel uit onze directe regio verwachten. Ook het sportnieuws komt aan
bod. Verder zijn er ook interviews te horen.
Heeft u nieuws wat u kwijt wilt, neem dan contact op met de redactie van Omroep Venray:
redactie@omroepvenray.nl of 0478 - 512362. De redactie neemt dan zo spoedig mogelijk
contact met u op.
‘Venray Vandaag’ met ingang van dinsdag 1 juni voorlopig iedere dinsdag en donderdag
van 17.00 - 18.00 uur op Omroep Venray Radio.

WETTE NOG bestaat 10 jaar!
Het populaire programma dat elke zondag tussen 11 en 12 uur te beluisteren is bestaat
inmiddels 10 jaar. Het eerste lustrum werd in 2016 gevierd vanuit locatie “Lion Dór”.
Met medewerking van artiesten; Frank Ferrari, Andres, Harrie Broens (Classics) en
René Innemee (Walkers) werd het feest gevierd.
Ook de 2e lustrum viering zal worden gepland vanuit het centrum. Wanneer het precies
plaats gaat vinden is afhankelijk van de regelgeving. Leo en Geert gaan in ieder geval op
zoek naar interessante gasten. We houden u vanzelfsprekend tijdig op de hoogte van
alle ontwikkelingen. En blijf luisteren naar Wette Nog!!
Heeft u agendaberichten en/of niet-commerciële evenementen die u bekend wil
maken op onze website en op Omroep Venray Tekst-TV?
Dit kan door ons te mailen op: info@omroepvenray.nl.
Wilt u adverteren op radio, TV en/of op Omroep Venray Tekst-TV? Dan kunt u
mailen naar: reclame@omroepvenray.nl.

WORD BEZORGER
EEN LEUKE BIJBAAN
WIJ ZOEKEN NOG BEZORGERS
VOOR DE VOLGENDE ROUTES
VENRAY RONDOM KRUIDENLAAN
VENRAY RONDOM SINT JOZEFWEG
VENRAY RONDOM KEMPWEG
WERKZAAMHEDEN

Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend
het nieuwsblad HALLO bezorgen.

INTERESSE OF INFORMATIE
Mail naar bezorgers@garcon.nl

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

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

3 van de 4 slaagt!

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

08

politiek \ 2705

CDA Venray

Een parel in Nederland

Het kan u bijna niet ontgaan zijn maar voor degenen die er nog niet geweest zijn is een bezoek aan OoijenWanssum een echte aanrader.
De Venrayse bewoners van het
gebied zelf, Geijsteren-WanssumBlitterswijck, weten het natuurlijk
allang en hebben de afgelopen jaren
zelf kunnen ervaren welke veranderingen hun omgeving allemaal
heeft doorgemaakt. Per 1 januari zijn
de werkzaamheden opgeleverd en
komende juni is de ‘belevingsmaand’
waarin alle facetten van het hele

VVD Venray

gebied aan de orde komen. Iedereen
kan het gaan meemaken op zijn
eigen manier.
Maar waar was het alweer om
begonnen? Hoog Maaswater in de
jaren 90 van de vorige eeuw deed
ons beseffen dat bescherming
daartegen nodig was. De oplossing
hiervoor is niet gevonden in hogere
dijken maar juist meer ruimte geven

aan het water waarbij de omgeving
ook een flinke opwaardering kreeg.
Honderden hectares natuur zijn er
bij gekomen, leefbaarheid is op vele
plaatsen flink verbeterd maar ook
is de infrastructuur niet vergeten en
zijn er kansen voor bestaande en
nieuwe bedrijvigheid.
De inwoners hebben de afgelopen jaren regelmatig overlast moe-

ten verdragen maar nu het klaar is
mag het resultaat indrukwekkend
genoemd worden. Momenteel vinden de laatste afrondende werkzaamheden plaats en nieuwe
projecten om ook andere delen van
het gebied, waaronder de “Groene
Loper in Wanssum” te verfraaien
staan alweer op stapel. Zo blijven
we ons inspannen om de leefomgeving van dit deel van Venray steeds
meer te verbeteren. Ga dus in juni
per fiets, te voet of op een andere

manier het gebied eens verkennen.
Kijk op www.ooijen-wanssum.nl/
beleef wat er allemaal te doen is.
En wat ook leuk is, het ‘torentje’ van
Wanssum komt terug. Maar dat moet
u zelf maar gaan ontdekken.

afwachten, dit zou immers voor de
zomer klaar zijn. Daarnaast heeft de
VNG gepleit tegen lokale regelingen. Zij willen de thuiswerkvergoeding een onderdeel maken van de
CAO. Er wordt ons nu 200.000 euro
gemeenschapsgeld éxtra gevraagd
zonder gestructureerde en volledige onderbouwing. Het is onduidelijk of de 600 euro vergoeding
voldoende is. En wat gebeurt er met
andere arbeidsvoorwaarden waar nu
mogelijk minder gebruik van wordt
gemaakt, zoals bijvoorbeeld reis-

kosten? Tenslotte vonden we ook
de timing en positionering bij het
agendapunt niet gepast. We kunnen
ons niet voorstellen dat onze ambtenaren willen wedijveren met de
sectoren die zo hard geraakt zijn in
onze samenleving. De zorg, de jeugd,
de horeca, jeugdwerk, eenzaamheid
en een middenstand waar het water
aan de lippen staat. Wat ons betreft
waren deze twee ton nergens op
gestoeld.

Jan Loonen

Twee ton nergens op gestoeld
VVD Venray stemde afgelopen raadsvergadering niet in met het volledige agendapunt over de coronagevolgen. De impactanalyse en de
voorstellen voor de vervolgaanpak waren concreet en goed uitgewerkt.
Dit is ook essentieel om het economisch en maatschappelijk veld in
Venray overeind te houden. Met dit gedeelte van het raadsvoorstel was
niets mis en kwamen er ook vanuit onze zijde complimenten.
Minder te spreken waren we over
het tegelijkertijd er “in fietsen”
van een aanvullende arbeidsvoorwaarde voor de medewerkers bij de
gemeente. Een thuiswerkvergoeding
van 600 euro voor 375 ambtenaren was toegevoegd als beslispunt.

VVD-Venray had dit onderdeel graag
apart besproken. Thuiswerken dient
door de werkgever uiteraard goed
te worden gefaciliteerd. Op dit
moment ontbreekt het echter nog
aan een compleet uitgewerkt thuiswerkbeleid. Waarom dat niet eerst

Bas Künen, Fractievoorzitter

De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Wanneer je voor
gemak gaat,
wil je wel wat te
kiezen hebben.
Bij Albert Heijn vind je het grootste
assortiment voor een verse maaltijd.

2705 \ opinie
Poll
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik gebruik geen WhatsApp meer
WhatsApp wijzigde een tijdje geleden de gebruikersvoorwaarden. De berichtendienst kan onder meer gebruiksgegevens gaan delen met
eigenaar Facebook.
WhatsApp deelt echter niet zomaar gegevens
met Facebook, zegt de dienst. Facebook en
WhatsApp delen gegevens over de gebruiker
met bedrijven die van de diensten van
Facebook gebruikmaken. Zo kun je bijvoorbeeld
een factuur betalen met Facebook Pay als je
contact hebt met de klantenservice van een
bedrijf via WhatsApp. Ook kun je betalen via
WhatsApp voor iets dat je via een advertentie
op Instagram hebt gekocht. Facebook kan
geen berichten lezen en ook telefoontjes

zijn beveiligd. Maar wie niet akkoord gaat,
kan uiteindelijk de dienst niet meer gebruiken.
De nieuwe voorwaarden leidden tot een storm
van kritiek. Want er wordt wel gezegd dat de
privacy niet in het geding is, maar wie zegt wat
er achter de schermen gebeurt? Bovendien zijn er
nog andere berichtendiensten, denk aan Signal
en Telegram. Je bent dus niet afhankelijk van
WhatsApp.
Aan de andere kant moeten we ook niet zo naïef
zijn om te denken dat iets nog privé is als je

sociale media gebruikt. Wie gegevens deelt op
internet, weet dat ze altijd teruggevonden kunnen
worden. En iedereen heeft wel eens vreemd
opgekeken als je een advertentie over een reis
naar Spanje op je laptop voorbij ziet komen, vijf
minuten nadat je daar op zijn mobiele telefoon
naar hebt gezocht.

Ik gebruik geen WhatsApp meer.
Wat vindt u?

Oh, zit dat zo!

Varkens in nood en de toegang tot de bestuursrechter
Stel je eens voor: je woont in het
buitengebied en een agrarisch
bedrijf wil uitbreiden. Om jou moverende redenen ben je daar wellicht
tegen. De kans is groot dat je een
zienswijze kunt indienen tegen zo’n
ontwerp-omgevingsvergunning.
Met een zienswijze maak jij duidelijk hoe jij kijkt naar die specifieke
ruimtelijke ontwikkeling.
Het bestuursorgaan, bijvoorbeeld
het College van B&W in jouw
gemeente, neemt jouw zienswijze
vervolgens mee in de overwegingen en besluit dan of de omgevingsvergunning (en onder welke
voorwaarden die) wordt verleend.

Belanghebbende: heb je geen zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit, dan kun je alsnog gewoon
in beroep. Heb je wel een zienswijze
ingediend, dan kon je sowieso al in
beroep als belanghebbende.

Het stelsel dat ik hierboven
beschreef is door de recente
‘Varkens in Nood-uitspraak’ van
de hoogste bestuursrechter (voorlopig) echter op de schop gegaan.
Waar je eerst dus een zienswijze
moest indienen, om vervolgens in
beroep te kunnen gaan, is dat bij
bepaalde ruimtelijke besluiten niet
meer noodzakelijk. Als je belanghebbende bent, kun je derhalve in
beroep bij de rechter zonder een
zienswijze in te dienen. Ben je geen
belanghebbende bij de omgevingsvergunning, dan is er ook voor jou
nog een te bewandelen weg. Uit de
rechtspraak blijkt namelijk ook
dat je als niet-belanghebbende in
beroep kunt gaan bij de bestuursrechter, op voorwaarde dat je in
het voortraject een zienswijze hebt
ingediend.

Niet-belanghebbende: heb je geen
zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit, dan kun je ook niet
in beroep. Heb je wel een zienswijze ingediend als niet-belanghebbende, dan kun je nu wel in beroep.
Dat laatste was tot voorheen niet
mogelijk.
Ben je bij de bestuursrechter, dan
ben je er inhoudelijk natuurlijk niet.
Ben je benieuwd welke hobbels
je nog meer moet nemen in een
bestuursrechtelijke procedure? Of
heb je andere vragen? Neem contact
op met mr. drs. Bram Dirkx door te
mailen naar dirkx@putt.nl of te bellen naar 0478 - 55 66 74.
Door: Bram Dirkx,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl

Acties geldig t/m 01-06-2021

Besluit het bestuursorgaan de
omgevingsvergunning te verlenen, dan kun je tegen zo’n besluit
waarbij je in de voorbereidingsfase een zienswijze kon indienen
in beroep bij de bestuursrechter.
Bezwaar maken is dan niet mogelijk. Waar een zienswijze in beginsel
door eenieder kan worden ingediend, moet je bij de bestuursrechter belanghebbende zijn. Je moet

Samengevat:

dus zelf een (rechtstreeks) belang
hebben bij (het weigeren van) zo’n
omgevingsvergunning. Denk bijvoorbeeld aan geur- en geluidsoverlast, verkeersveiligheid en
beperking van zicht en/of privacy.

Zomers tuinplezier!

Nu: €

Nu € 14,50

Terraspot

Diverse mixen, uit eigen kweek!

29,95

Eucalypthus gunnii

Op stam, stevige kroon

7

dagen

per week
geopend

5 st. €

Hangpetunia Surﬁnia

10,-

Eindeloos veel kleuren, eigen kweek!

-20%
Tuinjasmĳn Philadelphus

Winterhard, vol knop en bloem

Nu: €

6,99
Verbena ‘Royal dreams’

Winterhard, in 19 cm pot, eigen kweek

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015 · www.plantencentrumvelden.nl

Willy’s Wereld

Column

Belaruzie
Daar zit je dan. Op je prijsvechterstoel met weinig beenruimte.
Zoevend door het luchtruim.
Plotseling duikt er in je raampje
een straaljager op en je voelt
dat het vliegtuig van koers
verandert. Schichtig kijk je om
je heen waar die camera hangt
en wanneer Steven Seagal door
het gangpad sluipt. Het is per
slot van rekening Veronica’s
Meimaand Filmmaand.
Maar nee, je zit niet in de opname
van een nieuwe blockbuster. Dit is
keiharde realiteit. Je bent getuige
van een kaping, georganiseerd
door een staatshoofd om zijn criticaster letterlijk uit de lucht te
halen. Geen spannend plot om een
schurk die een atoombom heeft
gejat te elimineren. Nee, deze vijand heeft machtigere wapens: een
pen en het vermogen om mensen
te mobiliseren. Dat kun je als leider
van het o zo gezellige en pittoreske
Belarus niet gebruiken.
Het is buitengewoon schurkengedrag dat een regering KGB-agenten
achter iemand aanstuurt, die meegaan met de vlucht om vervolgens
boven hun eigen luchtruim het
vliegtuig te dwingen een noodlanding te maken om daarna je
‘vijand’ te arresteren. Dit is zo overduidelijk met voorbedachten rade
dat het zelfs gênant is om daarna
te lezen dat er sprake was van een
bomdreiging door Hamas. Om nog
maar te zwijgen van de charade
in de vorm van de verklaring van
Protasevich. Het regende terecht
protesten vanuit Europa en de
rest van de wereld. Maar hiermee
laten de wereldleiders toch ook
zien een enorme klont aan boter
op het hoofd te hebben. Hoe is
het, anno 2021, nog steeds mogelijk dat er landen zijn die, zoals
Wit-Rusland, geleid worden door
malafide, corrupte en dictatoriale
regeringen? Voorbeelden te over
en maar zelden durven we hard op
te treden. Is dit dan misschien toch
eindelijk die spreekwoordelijke
druppel om nu niet de ruzie uit de
weg te gaan? Ik mag het hopen.
Doorpakken nu!
Ik moet ook weer denken aan
de foto van die man die met zijn
Nederlandse vlag, met daarop de
tekst ‘vrijheid geen dictatuur’, door
de straten van Venray paradeerde.
Zou hij met zijn club met gele pluu
tjes ook door Minsk durven te trekken? Hou vol!
Willy
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15-vragen aan

Noah van Kriekingen Venray
je me in de nacht voor wakker
maken.

Liever vliegen of liever met
de auto naar een vakantie
bestemming?
Het hangt van de afstand af, als
wij naar Oostenrijk gaan dan vind
ik het leukst om met de auto te
gaan, zo geniet je het meest van de
omgeving. Als we naar een warm
land gaan vlieg ik liever om zo het
snelst bij het zwembad te kunnen
gaan liggen.

Waar heb jij jouw beste vrienden
leren kennen?
Mijn beste vrienden heb ik leren
kennen tijdens het werk waar ik drie
jaar heb gewerkt, ik ben daar aan
de praat gegaan met een collega en
daar ging ik een keer mee afspreken. Daar kwam nog een andere
vriend bij en zo zijn we aan de praat
geraakt. Nu zijn we wekelijks met
elkaar en is het altijd gezellig. Ook
heb ik nog wat vrienden van school
die ik nog dagelijks spreek.

Waar kijk jij naar uit als het weer
zomer begint te worden?
Ik kijk altijd uit naar een lekker hapje
eten op het terras met een drankje
erbij. Ook vakantie is zeker niet
verkeerd, wij gaan dan ook lekker
naar een vakantiebestemming.

Wat mis je het meeste door
corona?
Het meeste mis ik echt het uiteten,
wij gingen maandelijks uiteten en
om dat nu niet meer te doen is wel
jammer. Ik kijk er ook zeker weer
naar uit.

Waar zie jij jezelf over vijf jaar?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Ik zie mijzelf in vijf jaar hopelijk ver
in mijn traject op de politieacademie, ik ben nu bezig met een niveau
3 opleiding coördinator beveiliging
en ik wil dan niveau 4 erachteraan
doen, zo kan ik mooi doorstromen
met wat ervaring op de hbo-opleiding politieacademie.
Noah van Kriekingen
17 jaar
Het Roc Nijmegen
Venray

Lievelingsmuziek op dit moment?
Ik luister eigenlijk alleen maar
Nederlandstalige muziek.

Voornamelijk Rowwen Hèze op dit
moment.

Wat is het beste restaurant
volgens jou?
Ik eet vrijwel alles maar wat ik
het lekkerste restaurant vind is
Sushimi in de stad Venlo. Daar kan

Wat zou jij nog graag willen leren
in het leven?
Dit vind ik altijd hele lastige vragen,
ik leer elke dag bij in mijn leven en
hoop ook dat ik dat nog altijd zal
doen. ik vind dingen leren erg leuk
als ze goed van pas komen. Wat ik

nu nog graag wil leren is weten hoe
ik deze vragen goed kan beantwoorden, net als de vraag: wat kan je
beter doen?

Ben je wel eens een hele nacht
opgebleven?
Ik ben regelmatig een hele nacht
wakker, ik kijk dan gewoon video’s
en series, dan kijk ik een keer naar
de tijd en blijkt het al ‘s morgens
vroeg te zijn.

Maakt geld echt gelukkig volgens
jou?
Geld maakt gelukkig als je genoeg
hebt om er geen zorgen meer over
te maken. Alles wat je daarbij verdient is leuk meegenomen maar het
maakt mij niet gelukkiger.

Liever de winter of liever de
zomer?
Ik heb eerlijk gezegd liever zomer,
lekker buiten op het terras onder
het genot van een koud drankje.
Zomervakantie is dan ook heerlijk en
daar maak ik dan goed gebruik van.

Waar ben jij stiekem bang voor?
Ik ben bang om oud te worden, soms
zie je van die mensen die dan niks
meer zelf kunnen, dat lijkt me heel
moeilijk om mee te kunnen leven.

Liever bordspelletjes of liever
gamen op een beeldscherm?
Ik game liever op een beeldscherm,
je hebt veel meer opties en met
vrienden is het altijd wel lachen,
ik verdwijn altijd helemaal in een
game.

Wat staat zeker op je bucketlist?
Ik wil heel graag nog een keer
skydiven, het gevoel van vrijheid,
wat je beleeft in de lucht kan je
nergens anders beleven. Dat lijkt me
echt heel leuk.

Ben jij een echt uitgaansbeest of
toch een huismus?
Ik vind het leuk om op z’n tijd een
biertje te drinken met vrienden,
echt uitgaan vind ik minder leuk.
Een goed gesprek onder het genot
van een pilsje is altijd leuker dan in
een kroeg te lopen schreeuwen.

Tekst: Maud Rötjes

PERKPLANTEN
DE GROOTSTE KEUZE

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

Klimplanten • Hangplanten • Kuipplanten • Terrasplanten
Ruim 180 soorten • Verder vele soorten op stam.
20 soorten tuinkruiden, aardbeien en potgrond.

DE GROOTSTE KEUZE
GERANIUMS €1,Dagelijks van 9.00-18.00 uur • Zondags van 10.00-16.00 uur
Vrijdags gesloten! • Tussen 12.30-13.00 uur gesloten

Plantenkwekerij / Hoveniersbedrijf

Hay Cox

Molengatweg 4, Horst
Tel. 06-54306964

WWW.COXPLANTENKWEKERIJ.NL

Hoi

Column

Het Eurovisie
Songfestival
2021
Afgelopen week was het
Eurovisie songfestival weer op
TV. Dit programma volg ik al
jaren. En met volgen bedoel ik
ook echt volgen. Ik zoek de
landen op met hun ingestuurde
liedje en ga dan elk interview
bekijken. Ik wil gewoon goed
voorbereid zijn voor de uitzendingen. Stiekem ben ik wel een
beetje geobsedeerd door dit
programma, het is toch gewoon
leuk? Thuis draai ik daarom ook
alle liedjes helemaal plat, of
mijn familie daarmee blij is,
moet je aan hen vragen.
Dit jaar was het Eurovisie
Songfestival (eindelijk na zo veel
jaren) weer in Nederland. Ik denk
dat heel Nederland trots mag zijn
op ons land, want wat zag het er
prachtig uit. De lichten, het geluid,
de presentatoren, alles zag er mooi
uit. Als Eurovisie Songfestival-gek,
was het toch erg vreemd om je
favoriete programma te bekijken
en te weten dat het gewoon een
paar kilometertjes verderop plaatsvindt. En daarom beste lezers, ging
ik, Maud, naar het evenement toe.
Om toch eventjes te bekijken hoe
het er nu uit zag in Rotterdam. Ik
was net 1 minuut uit de trein en ik
hoorde al ‘Waterloo’ van ABBA uit
de boxen springen. Het zag er fantastisch uit, wel anders en kleiner
natuurlijk door onze vervelende
vriend corona, maar dat mocht niet
de sfeer bederven.
Maar zijn we eigenlijk allemaal blij
met de winnaar? Italië won dit jaar
en ik weet niet hoe het bij jullie
allemaal aankwam, maar bij ons
thuis kwam dat aan als een grote
verrassing. Voor de lezers die het
songfestival niet hebben gekeken,
Italië had een schokkend rocknummer gekozen. Ik moet wel zeggen
dat het er indrukwekkend uit zag.
Maar of het mijn winnaar was dit
jaar? Nee. Dit komt vast en zeker in
de historische boeken, na ‘Arcade’,
een giga rocknummer.
Dus volgend jaar wordt het grote
evenement georganiseerd in Italië,
waar zou het worden gehouden?
Rome? Of nee, Venetië? Misschien
wel Milaan.
Nou deze schrijfster gaat alvast
haar spullen inpakken. Mijn vliegtuig vertrekt zo naar Italië!
Maud

2705 \ enzo
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Geplukt

Resi Kremers Venray
Hoewel ze het niet gemakkelijk heeft gehad in haar leven, weet Resi
Kremers inmiddels te genieten van de kleine dingen. En haar ervaringen kan ze nu inzetten in haar werk als ervaringsdeskundige. Deze
week wordt Resi (58) uit Venray geplukt.

“Ik ben opgegroeid op het
internaat in Sittard”, begint
Resi haar verhaal. “Daar heb ik
gewoond van mijn 2e tot mijn
18e jaar.” Resi werd geboren in
Ubach over Worms. Haar ouders
gingen uit elkaar toen ze nog
jong was en samen met haar
broers en zussen kwam ze op het
internaat terecht. Waarom, dat
weet ze nog steeds niet. “Ik heb
daar later wel naar gevraagd, maar
nooit een antwoord op gekregen.
Op een gegeven moment kreeg
mijn moeder een nieuwe relatie
en gingen mijn broers en zussen
weer bij haar wonen. Ik ben op
het internaat gebleven. Nee,
ik heb niet zulke geweldige
herinneringen aan vroeger.
Ik voelde me niet welkom thuis.
Uiteindelijk heb ik het c ontact
met mijn familie ook verbroken.”

Het internaat werd geleid door
zusters en ook daar heeft ze geen
fijne herinneringen aan. “Het was
een katholiek internaat en lag naast
het klooster. De zusters waren heel
streng. Pas in de jaren 70, toen de
zusters vertrokken en er een andere
leiding kwam, werd het minder strikt.
Ik heb geen fijne herinneringen
aan mijn jeugd, de enige leuke
momenten waren met kerst en in de
zomervakantie wanneer we naar het
bos in Koningsbosch gingen. Ik had
wel wat vrienden op het internaat,
maar omdat de meeste kinderen
maar een beperkte tijd bleven, kon je
niet echt vriendschappen sluiten. Zelf
heb ik wel honderd pleeggezinnen
gehad, maar nergens kon ik blijven.”

Verslaving
Was Resi tot die tijd altijd meegaand
geweest, op haar 15e ging ze zich

echter afzetten tegen alles en
iedereen. Ze werd naar een ander
internaat gestuurd, waar ze zou
leren om zelfstandig te gaan wonen,
en kwam daar met de verkeerde
mensen in contact. Ze kwam er met
alcohol in aanraking, wat uiteindelijk
resulteerde in een verslaving die
ruim dertig jaar duurde. Ze trouwde
op haar 25e en werd een jaar later
moeder van een zoon. Dat huwelijk
eindige in een scheiding, net als de
drie daaropvolgende huwelijken. Ze
had te maken met agressie en werd
mishandeld. Zo kwam ze terecht in
een neerwaartse spiraal. Het ging
bergafwaarts nadat ze zwanger
werd van een tweeling en één van
de kindjes stierf. “Om de pijn te
reduceren greep ik naar de alcohol.
Ik kreeg een flinke terugval en besloot
toen dat ik van mijn verslaving af
wilde. Dat ging vijf jaar goed. Maar
omdat mijn toenmalige man nog wel
dronk, begon ik ook weer. Ik deed
een zelfmoordpoging en dat is mijn
redding geweest. Ik hoorde namelijk
een stem die zei dat het mijn tijd
nog niet was. Ik heb toen zelf de
ambulance gebeld.” Daags na haar
50e verjaardag ging definitief de knop
om. “Ik had een feest gehouden en

werd die dag wakker in een rommelig
en vies huis en dacht: dit is niet wat
ik wil. Vervolgens ben ik opgenomen
in een verslavingskliniek waar ik één
jaar intern verbleef. Daar heb ik door
middel van therapie mijn trauma’s
aangepakt.”

Positief
Ze is nu negen jaar clean en heeft
inmiddels haar leven weer op de rit.
“Ik kan nu zeggen dat ik blij en gelukkig ben.” Na enkele jaren in Merselo
te hebben gewoond, woont ze nu
sinds acht jaar in Venray, samen met
haar huidige partner Ton. “Een hele
lieve man”, zegt ze met een grote
glimlach. “Ik leerde hem kennen via
zijn tweedehandswinkel waar ik vrijwilligerswerk deed. We hebben nu vijf
jaar een relatie. Hij is echt de man van
mijn leven. We vullen elkaar zo goed
aan. Iemand vertelde me eens dat
als je positief gaat denken, in plaats
van alleen maar alles negatief zien, je
andere mensen aantrekt. Ik ben erachter gekomen dat dit echt zo is. Daarom
probeer ik altijd positief in het leven te
staan.” Haar ervaringen gebruikt ze nu
in haar werk als ervaringsdeskundige.
“Vroeger wilde ik kinderverzorgster
worden, maar mij werd verteld dat mij

dat nooit zou lukken. Ik heb allerlei
baantjes gehad, onder andere in de
horeca en in een fabriek. Ik heb veel
hulp gehad, die heel goed was, maar
ik wat ik toen miste was de erkenning
van iemand die voelde wat ik voelde.
Een paar jaar geleden heb ik daarom
een opleiding gevolgd tot ervaringsdeskundige. Nu werk ik voor de
gemeente Venray en voor Vincent van
Gogh. Ik vind het heel fijn om mensen te kunnen ondersteunen. Iedereen
is uniek en iedereen doet het op zijn
eigen manier. Belangrijk is dat je leert
omgaan met tegenslag en tevreden
bent met je leven. Om daar te komen
waar ik nu ben, dat gun ik iedereen.”
Om te ontspannen doet Resi graag
aan line-dancing en zwemt ze veel.
“Maar jammer genoeg ligt dat nu
allemaal stil.” Ze is tevreden met haar
leven, zegt. “Door mijn verhaal te
delen hoop ik anderen te ondersteunen. Hoe zwaar je het ook hebt gehad,
er is altijd een uitweg. Nu kan ik weer
genieten van de kleine dingen, zoals
een eekhoorntje of een vogeltje in de
tuin.”

Tekst en beeld: Marieke Vullings
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onze opdrachtgevers. Wij zijn op zoek naar een creatief vormgever.

4

5

7

8

3

1

9

6

2

3

6

9

4

2

5

8

1

7

8

2

1

6

9

7

5

3

4

7

9

8

3

1

6

2

4

5

6

3

5

7

4

2

1

9

8

1

4

2

9

5

8

3

7

6

Lijkt het je leuk om ons team te versterken?
Lees dan verder op www.kempencreeert.nl/vacature

#kempencreëert
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,vanaf € 995

13 55
9 ’’
cm

Peter

GRATIS
BEZORGD!

600,inruil
korting

1199,-

OLED

4K OLED TV TX-55HZW984
• 4K Ultra HD • OLED
• Netflix Recommended • Dolby Vision IQ
• HCX Pro Intelligent Processor • Dolby Atmos

4K TV 75PUS7805/12
• 4K Ultra HD
• Driezijdig Ambilight
• Smart TV met met Saphi
• Dolby Vision en Dolby Atmos
• Alexa ingebouwd

SCOOR DE
BESTE DEAL

320,inruil
korting

4K

ULTRA HD

4K QLED TV QE65Q95TC

SCAN EN

GRATIS
BEZORGD!

18 75
9 ’’
cm

SMART

1299,-

979,-

SMART
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GRATIS
BEZORGD!

16 65
5 ’’
cm

4K

ULTRA HD

1799,-

• 4K Ultra HD • QLED
• Direct Full Array LED
• Object Tracking Sound
• Quantum HDR 2000
• Quantum Processor 4K

DE B

800,inruil
korting

4K

ULTRA HD

SMART
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2199,-

1399,-

QLED

Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
1.600 m2

1.400 m2

1000 m2

500 m2

600 m2

Shop 24/7 online | www.eptummers.nl | T: 085 - 105 4444

300 m2

350 m2

