Kempen creëert

creatieve ideëen

19
03

WK12 \ 2020
#kempencreëert

02-03 Coronavirus 06 Sloop kloostermuur 06 Smaktenaar
legt Venray plat

in Blitterswijck gaat door

wil betere afscheiding
zonnepark

07 Omnibuzz erkent

09 Geplukt:
Karin Juwett

ondermaats vervoer in
Venray

Weekmarkt draait door
Alle standhouders namen maandag 16 maart hun vaste stek in op de Venrayse weekmarkt. Terwijl markten zijn afgelast vanwege het coronavirus, liet gemeente Venray de keuze
aan de ondernemers of ze wilden komen. “Ik heb geen moment getwijfeld. Als ik thuis blijf, verdien ik niets”, zegt de verkoopster van Jos Princen Fournituren op het Henseniusplein.
Onder een voorzichtig lentezonnetje komt tegen het middaguur
de bezoekersstroom aarzelend op
gang. “De mensen hebben best
wel schrik”, meent de verkoopster.
“Ik heb ook gemengde gevoelens.
Maar thuiswerken gaat voor ons
niet, we zijn kleine zelfstandigen.
Niemand komt ons geld brengen. We moeten het hier verdienen. Maar ja, het is goed weer en
we zijn lekker buiten. Dit is onze
eerste dag na de invoering van
die strenge maatregelen. Ik weet
ook niet wat de komende tijd gaat
brengen.”

Buitenlucht
Marktkooplui kwamen met succes in opstand toen gemeenten
en Veiligheidsregio’s de markten
wilden verbieden. “De winkels zijn
ook gewoon open. En daar is het
veel gevaarlijker voor het virus
omdat daar meer mensen dicht
bij elkaar zijn. Hier op de markt

is ruimte genoeg in de buitenlucht”,
zegt de eigenaar van groente- en
fruitkraam Siegfried van Bakel op het
Schouwburgplein.
De fruitverkoopster zegt ook niet te
hebben getwijfeld. “En niemand hier
niet. Want iedereen is er gewoon
vandaag.” Zaterdag stond ze met haar
groente- en fruitkraam op de markten
van Panningen en Roggel. “Toen hebben we goed gedraaid. De mensen waren echt aan het hamsteren.”
De verkoopster is blij dat de markt
voorlopig kan doorgaan. “We willen het liefst normaal ons werk doen.
Want we moeten toch onze boterham
verdienen. We hebben nu al zo veel
weken gehad met storm en slecht
weer. Nu is het eindelijk heerlijk weer
en we hebben voorraad genoeg.
We hebben wel wat aanpassingen
gedaan. Zo dragen we handschoenen
en we laten de bezoekers geen hapjes
meer proeven.”
Tekst: Henk Willemssen

Commissie Leven

Politieke verdeeldheid over
verhuizing bibliotheek
In de commissie Leven op donderdag 12 maart werd duidelijk dat er verdeeldheid heerst onder de politieke partijen rondom de verhuizing van de bibliotheek. VVD, PvdA en Pro Venray gaven aan in de
gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 maart verder te willen discussiëren.
Er is een onderzoek uitgevoerd naar
plekken waar de bibliotheek gehuisvest zou kunnen worden. Het college heeft vervolgens, in opdracht
van de raad, een aantal scenario’s
verkend voor de huidige locatie aan
de Merseloseweg en het voormalige
Albert Heijn-pand. Na deze verkenning heeft het college haar voorkeur
uitgesproken om in het Albert Heijnpand de bibliotheek te vestigen en
woningbouw te realiseren in het
pand aan de Merseloseweg.

Beeld
Erik Vullings (CDA) liet in de commissievergadering weten dat de
partij mee gaat met de argumenten die er zijn om de bibliotheek
naar het Albert Heijn-pand te verhuizen. “Het onderzoek met het
kostenplaatje levert een duidelijk
beeld op en bevestigt de staat van
het gebouw aan de Merseloseweg.
Dat gebouw dient grondig gerenoveerd of verbouwd te worden als
dit pand nog gebruikt gaat wor-

den. De komst van de bibliotheek
in het Albert Heijn-pand zorgt
voor een einde aan het minst
fraaie stukje van het centrum van
Venray.”

Woningbouw
Dat in het pand aan de
Merseloseweg woningbouw gerealiseerd wordt, ziet Vullings als
een kans.
Lees verder op pagina 04

02

nieuws \ 1903

Coronavirus legt Venray plat

Burgemeester roept op zorg voor elkaar te dragen
Luc Winants, burgemeester van gemeente Venray, zegt iedere
minuut van de dag bezig te zijn met het coronavirus. Dagelijks is
hij in beraad met burgemeesters uit de regio Noord-Limburg. Hij
roept de inwoners van gemeente Venray op om alert te blijven,
maar vooral elkaar een hart onder de riem te steken.
Winants laat weten achter
de maatregelen te staan die
Mark Rutte samen met experts
opstelde. “Die aanpak is typisch
Nederlands. We doen er alles
aan om de gevolgen voor onze
Venrayse inwoners zoveel mogelijk te beperken. We zorgen ervoor
dat alle belangrijke voorzieningen
en diensten intact blijven.” In dialoog blijven is volgens de burgemeester belangrijk. Daarom zijn
de burgemeesters uit de regio
Noord-Limburg een appgroep
gestart waarin ze kunnen overleggen. Daarnaast wordt de burgemeester door de Veiligheidsregio
dagelijks geïnformeerd over de
stand van zaken, heeft het college
elke dag contact en blijft hij in
overleg met de ambtelijke staf.

Gezond
De burgemeester adviseert de
Venrayse burger te zoeken naar
maatwerkoplossingen. “Laat je
niet door angst drijven en kijk
naar de toekomst. We moeten met
z’n alle de rust bewaren en zorg
voor elkaar dragen. Kijk samen

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

Oplage 19.500 exemplaren

naar de mogelijkheden. We kunnen
niet onder een steen gaan leven,
maar we moeten in conditie blijven,
bewegen en de buitenlucht opzoeken;
dat houdt de mens gezond.”

Niemand had dit
zien aankomen

Hulde
Volgens de burgemeester zijn de
consequenties van het virus niet te
overzien. “Niemand had dit zien aankomen, omdat er werd gedacht dat
het virus ons niet zou raken. Nu moeten we er met z’n allen onze draai in
vinden. Ik ben er trots op hoe dit tot
nu toe wordt opgepakt. Het vraagt
veerkracht van de mensen. Iedereen
moet alert blijven, geen extra risico’s
nemen en opstaan voor anderen.”
Het coronavirus brengt ook positieve
ontwikkelingen met zich mee, vindt
Winants. “In gemeente Venray is een
groot saamhorigheidsgevoel, ik heb
dat nog nooit eerder gezien. Dat vind

ik zo mooi. Ik heb hulde voor de
mensen die anderen een hart onder
de riem steken. Ik zie op Facebook
oproepjes voorbij komen van mensen
die ouderen willen helpen met bijvoorbeeld de boodschappen. Dat vind

ik fantastisch. Hierdoor gaan we ook
vereenzaming onder de ouderen
tegen.”
Een wake-up call noemt Winants het
virus. “We worden met de neus op de
feiten gedrukt, omdat we nu ervaren

hoe vanzelfsprekend we het vinden
om naar school te gaan, het ziekenhuis te bezoeken en boodschappen te
halen. We kunnen deze situatie zien
als een leermoment.”

Politie neemt maatregelen tegen corona
Politieteam Venray/Gennep heeft maatregelen genomen tegen de bestrijding van corona. Politieagenten gebruiken beschermingsmiddelen en
houden gepaste afstand. De politie verzoekt bij vragen telefonisch contact te zoeken of gebruik te maken van de chat op de website om contact op
het politiebureau te voorkomen.
Volgens een woordvoerder van politie
Limburg is het ‘business as usual’, maar
wel met maatregelen die de overheid
heeft kenbaar gemaakt. “Er is zoals

gewoonlijk politie op straat aanwezig.
De bezetting van politieteam Venray/
Gennep is niet veranderd, er zijn geen
zieken. Politieagenten mogen geen

handen schudden en houden gepaste
afstand. Bij aanhoudingen worden
beschermingsmaterialen gebruikt.”
Verder vraagt de politie om gebruik

te maken van de chat op de website
en telefonisch contact op te nemen in
plaats van naar het politiebureau te
komen.
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redactie@hallo-venray.nl
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Bezoek- en correspondentieadres

VieCuri stelt niet-urgente operaties uit
Ziekenhuis VieCuri met locaties in Venray en Venlo heeft besloten om niet-urgente operaties en niet-urgente poliafspraken uit te stellen. De reden
hiervan is om genoeg ruimte in de spoedzorg over te houden voor patiënten die positief getest zijn op het coronavirus.
Een woordvoerder van VieCuri laat
weten dat de laatste maatregelen
die het ziekenhuis heeft getroffen,
het uitstellen van niet-urgente operaties en niet urgente poliafspraken
zijn. Afspraken die telefonisch kun-

nen, worden op die manier gedaan.
“Doordat we minder poliafspraken en
operaties hebben, houden we voldoende ruimte voor spoedzorg en voor
chronisch urgente zorg. Wij hebben een
IC capaciteit van 16 bedden en bekijken

nu de mogelijkheden om deze uit te
breiden naar 24. Het aantal patiënten
dat positief getest is op het coronavirus
loopt dagelijks op. Dit geldt ook voor
het aantal besmette werknemers van
VieCuri. “VieCuri is tot nu toe goed in

staat gebleken de rust onder de medewerkers, patiënten en bezoekers goed
te bewaren. We bekijken elk uur wat de
situatie is en bereiden scenario’s voor
om snel te kunnen anticiperen”, aldus
een woordvoerder van het ziekenhuis.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 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 g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening 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.

Dunnere edities

HALLO blijft wekelijks bezorgd worden
Vanwege het coronavirus zijn sportwedstrijden afgelast, concerten uitgesteld en evenementen opgeschort. Voor HALLO betekenen de maatregelen een heleboel minder content die binnenkomt, wat weer resulteert in een dunnere editie. Desondanks valt HALLO de komende weken
wel gewoon op de mat.
Geen HALLO uitbrengen, is vooralsnog
geen optie. Er komt veel informatie
over corona binnen bij de huiskamers
in gemeente Venray. Via allerlei kanalen worden tips en uitleg gegeven,
kunnen er vragen gesteld worden en
schieten de afgelastingen van evenementen op sociale media voorbij. Er is

moeilijk een lijn in aan te brengen.
Daarom hebben we als HALLO besloten een lijst te maken van alle zaken
die door het virus zijn uitgesteld of
afgelast en zoveel mogelijk informatie te geven over zaken die te maken
hebben met onze gemeente.
Goede informatieverspreiding in deze

periode vinden wij van groot belang.
Daarom blijft HALLO de komende
weken gewoon verspreid worden.
Voor informatie en uitleg over het
virus, de verspreiding en de gevolgen verwijzen wij naar de website
van RIVM en de GGD Limburg-Noord.
We raden ten zeerste aan om hier de

meest actuele informatie vandaan te
halen. Als HALLO richten we ons vooral
op de eigen gemeente. We hopen
op uw begrip en proberen u zo goed
mogelijk te informeren in ons blad.
Heeft u vragen of tips voor ons? Geef
het door via redactie@hallo-venray.nl
of 0478 74 55 01.

1903 \ nieuws

Online aanbieden lesstof

Raayland College geeft thuiseducatie
Leerlingen van het Raayland College in Venray gaan komende weken aan de slag met hun eigen onderwijsontwikkeling. Docenten gebruiken online platform Itslearning voor het aanbieden van leerstof en het houden
van contact met de leerlingen.
Het doel van de werkwijze is dat
leerlingen zo goed mogelijk in hetzelfde tempo als voorheen de stof
kunnen verwerken. De docent
geeft in ItsLearning per vak aan
wat de leerlingen per week doen.
Daarbij omschrijft de docent de te
bestuderen stof met verwijzingen
naar de bronnen en hoe de leerlingen
hun opdrachten kunnen nakijken met
nakijkmodellen.
De docent houdt via Itslearning contact met de leerlingen uit de lesgroepen over vragen die leerlingen
hebben over de leerstof, opdrachten
en nakijkmodellen en het inleveren
van opdrachten voor een check/feedback van de docent. De docent maakt

zelf afspraken met de leerlingen over
de reactiemomenten en -termijnen.
Als de docent een gezamenlijk interactiemoment met de lesgroep wil plannen, houdt die zich aan het bestaande
lesrooster. Mogelijkheden om hierbij
videoverbinding in te zetten, worden onderzocht. De toetsweek zoals
gepland in de week van 23 maart,
wordt uitgesteld. Het Raayland vraagt
de ouders enerzijds erop toe te zien
dat de leerlingen de lessen volgen,
maar anderzijds ook vanuit vertrouwen de ruimte te geven.
Joanna Jochijms, havo 4 leerling op
het Raayland, laat weten het fijn
te vinden om online les te krijgen.
“Ik had de afgelopen weken best veel

stress met mijn schoolwerk, maar nu
kan ik alles thuis doen op mijn eigen
tempo. Ook kan ik zelf kiezen aan
welk vak ik wil werken en dat is erg
fijn. Het is wel jammer dat ik nu mijn
vrienden niet zie, ik zit nu vaak alleen
thuis.”
Volgens leerling Joanna moeten
haar ouders er ook aan wennen dat
ze thuis leert. “Soms roepen ze me
om bijvoorbeeld te komen stofzuigen, maar dan zit ik midden in een
Fransles. Ik raak wel sneller afgeleid thuis, maar ik doe wel gewoon
alles zoals het moet van onze school.
Ik heb nu ook meer tijd, dus als ik
een pauze in wil lassen, dan kan dat
gewoon.”

Hulp bij boodschappen doen

Hartverwarmende acties op Facebook
Vanwege het coronavirus zijn veel mensen op hun eigen huis aangewezen. Boodschappen doen, sporten of
zelfs wandelen zit er even niet meer in. Om te zorgen dat die personen niet vereenzamen thuis of om ze te
helpen op wat voor manier dan ook, bieden mensen zich spontaan en massaal aan. De inwoners van Venray
laten zich in de corona-crisis van hun beste kant zien.
In Horst werd al snel na het
bekendmaken van de uitgebreide
maatregelen door de overheid op zondag 15 maart een speciale Facebookgroep opgericht. Vanwege het succes
in Horst kreeg Venray vanuit het initiatief de Gezondste Regio 2025 ook een
Facebook-pagina genaamd Coronahulp
gemeente Venray. “Het doel van deze
pagina is om oproepjes te kunnen
delen. Iedereen die hulp nodig heeft
bij bijvoorbeeld het vinden van een
oppas of het doen van de boodschappen, kan dit op de Facebook-pagina
laten weten. Mensen die thuis zitten
omdat ze niet naar hun werk gaan,

kunnen hier op inspringen”, legt Renzo
den Bekker uit van de Gezondste
Regio.
Een andere Facebook-pagina,
Help elkaar ivm het coronavirus
Venray, is door Tanja Swaghoven in
het leven geroepen. Het idee om een
Facebookpagina te starten is ontstaan
via de radio, schrijft ze. “Sommige
mensen moeten doorwerken, anderen moeten thuis blijven en sommigen kunnen niet naar buiten omdat
ze ziek zijn of omdat ze op leeftijd
zijn. Die mensen hoop ik te kunnen
helpen, en niet alleen ik, ik hoop dat
er meerdere mensen zijn die willen

en kunnen helpen. Denk hierbij aan
oppassen, omdat de mensen die in
de zorg werken extra moeten werken of aan boodschappen doen voor
mensen die ziek. Ben er voor elkaar in
deze moeilijke tijd. We zijn er nog niet
dus kom op en laten we de handen in
elkaar slaan.”
Inmiddels zijn er diverse oproepen
geplaatst. waarin wordt gevraagd om
kaarten te schrijven aan bewoners van
bejaardentehuizen. Daarnaast worden
er kleurplaten ingezameld die ook aan
de senioren worden gegeven. Verder
vragen de mensen tips om de weken
door te komen met kinderen.

Voorraad handreinigings
doekjes op, productiebedrijf
kan vraag niet bijbenen
De vraag naar handreinigingsdoekjes is door het coronavirus zo
groot, dat productiebedrijf Incare in Venray de kooplust niet
meer aan kan. Volgens de directie is de voorraad van het bedrijf
zo goed als op en is dat probleem bijna niet op te lossen.
Volgens Melchior van Haren, die
spreekt namens de directie, loopt
het bedrijf 15 miljoen pakjes
achter op de vraag naar handreinigingsdoekjes. “De productie is
door het coronavirus vervijftigvoudigd. We hebben zo goed als
geen voorraad meer. Er is een
enorme nood die niet op te lossen
is. We zijn namelijk geen 24-uurs
productiebedrijf. Daarnaast hebben we er ook de medewerkers

niet voor. En we kunnen ook niet
nog meer van ze verwachten”,
legt Van Haren uit.
Het aantal medewerkers van
Incare dat ziek is, valt volgens
Van Haren mee. “Er zijn een
beperkt aantal medewerkers
afwezig. Het liefste vragen we
onze medewerkers om alleen naar
het werk te komen en verder het
huis niet te verlaten. Het risico is
voor ons te groot.”

Brandweer Limburg-Noord
en LLTB zamelen 1.100
mondkapjes in
Brandweer Limburg-Noord deed dinsdag 17 maart een oproep
via Facebook om mondkapjes en witte wegwerpoveralls in te
zamelen en naar de kazernes te brengen. De brandweer deed in
samenwerking met de LLTB een beroep op veehouders die deze
artikelen in verband met hun werkzaamheden in huis hebben.
In totaal werden 1.100 mondkapjes ingeleverd.
“In tijden van crisis komt het erop
aan elkaar te helpen. Voor de
agrarische sector is dit een gelegenheid om te laten zien dat
we staan voor wat we zeggen. Boeren en tuinders houden
Limburg gezond. Het houdt tevens
in dat we er zijn in tijden van
nood en tijden waarin we het zelf
lastig hebben”, legt de LLTB uit.
Alle brandweerkazernes in
Limburg-Noord waren dinsdag 17 maart tussen 14.00 en

15.00 uur open voor inname van
deze maskers. Op dit moment is
het niet meer mogelijk om mondkapjes in te leveren bij de brandweerkazernes. Inleveren kan wel
via de LLTB, zij komen de artikelen
dan halen. De mondkapjes worden
geleverd aan het St. Jans Gasthuis
in Weert. Vanuit daar wordt in
overleg met de GGD en de veiligheidsregio’s Limburg-Noord en
Zuid-Limburg ervoor gezorgd dat
ze op de juiste plek terechtkomen.

Afgelastingen
do
19
03

vr
20
03

Raadsavond energietransitie
+ accommodatiebeleid
Locatie: Gemeentehuis Venray

Kienavond
Locatie: Cafe Zaal ’t Veule

do
02
04

Gezondheidscafé
Organisatie: Gezondste regio 2025
Locatie: Vivara Natuurbelevingscentrum Venray

Theatervoorstelling Samenleven

Toneelvoorstelling ‘t is WAT

Jongerendebat

Locatie: De Rooyse Wissel Oostrum

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 maart
Locatie: St. Leonardsweg 1, Wanssum

Locatie: Gemeentehuis Venray

Kinderdebat
Locatie: Gemeentehuis Venray

Taizé-viering
Organisatie: Werkgroep Taizé Venray
Locatie: Paterskerk

za
21
03
di
24
03
do
26
03

vr
27
03

za
28
03
zo
29
03

Solisten- en ensemblefestival
Zaterdag 28 maart en zondag 29 maart
Locatie: De Wis Castenray

Internationaal Verbroederingstreffen
Organisatie: Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan
Locatie: Centrum Venray

vr
03
04
zo
05
04

Lezing van minister Sigrid Kaag
Organisatie: organisatiecomité 75 jaar Vrijheid
Locatie: Petrus’ Bandenkerk Venray

Reünie Harmonie St. Catharina
Leunen-Veulen-Heide
Locatie: MFC De Baank Leunen

Merselo Maakt Muziek

Concert Ensemble Sassofoni e Voci

Hobbymarkt

Organisatie: Fanfare St. Oda
Locatie: Zaal ‘t Anker Merselo

Organisatie: Cultuurpodium Geijsteren
Locatie: St. Willibrorduskerk Geijsteren

Locatie: Wijkgebouw Brukske

Raadsavond windparken
Locatie: Gemeentehuis Venray

ma
30
03

03

50 + wandelen
Organisatie: De Natuurvrienden Merselo
Locatie: Grootdorp Merselo

Raadsavond Afvalbeheer

Conferentie Gezondheidszorg

Locatie: Gemeentehuis Venray

Organisatie: Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0

ma
04
05
di
05
05

Dodenherdenking
Organisatie: organisatiecomité 75 jaar Vrijheid
Locatie: Venray

Bevrijdingsdag
Organisatie: organisatiecomité 75 jaar Vrijheid
Locatie: Venray
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Twijfels over komst nieuwe
supermarkten
De fractievoorzitters werden het maandag 16 maart in het presidium
niet eens over het vervolg van het supermarktenbeleid. De verdeeldheid over de komst van een nieuwe supermarkt in Venray is groot
tussen de acht politieke partijen. Afgesproken is dat het onderwerp
opnieuw besproken wordt in het presidium van dinsdag 28 april.
Op verzoek van de gemeenteraad
was er een extra informatieavond
gepland op donderdag 5 maart.
Over de plannen van Aldi, die al lang
op zoek is naar een uni-locatie in
Venray, en bedrijventerrein De Brier
dat graag een discounter wil.
De fractievoorzitters zouden op
16 maart een besluit nemen over
hoe het nu verder moet. “De verdeeldheid is groot. We zijn terug bij
af. De gemeenteraad komt er niet

Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat

Verplaatsing 80 meter Maasheg in
Blitterswijck
Voor de aanleg van de hoogwatergeul voor Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is in Blitterswijck 80 meter
Maasheg verplaatst. De oude heg stond precies in de instroomopening van de hoogwatergeul en kon daarom niet
op deze plek blijven staan. De heg is nu een kwartslag gedraaid en een paar honderd meter verplaatst. De heg
staat nu in de stroomrichting van het water, waardoor ze geen belemmering meer vormt voor het Maaswater.

uit”, concludeert CDA-fractieleider
Toon Loonen. Het CDA vindt dat het
huidige supermarktenbeleid voldoet. “Dat blijkt ook uit het onderzoek van BRO. In Venray zijn genoeg
vierkante meters. Ons voorstel is:
laat Aldi of andere initiatiefnemers een aanvraag indienen bij
de gemeente. Dat kunnen we die
beoordelen. En dan kunnen we altijd
nog zien of we moeten afwijken van
het beleid”, zegt Toon Loonen.

Programmering
Omroep Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat

Hoogwatergeul

Vrijdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Tempo Dulu
19:00 Rock & Roll All Flavours
20:00 Vrij laat
23:00 Rooj laat
Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00 Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

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

Bij de realisatie van Gebieds
ontwikkeling Ooijen-Wanssum is
goed gekeken naar mogelijkheden
om bestaande natuur en cultuur te
beschermen. Het verplaatsen van de
heg was een ingewikkelde operatie.
“We wilden de heg voor de start van

het broedseizoen verplaatsen. Door
de hoogwaterpieken van de Maas en
de zeer natte terreinomstandigheden
waren er slechts enkele dagen tijd om
deze operatie uit te voeren. Het was
een race tegen het water met allerlei
uitdagingen, maar we zijn erg blij dat

het gelukt is.” aldus John Lucassen,
technisch adviseur van Projectbureau
Ooijen-Wanssum. Met het verplaatsen is een oude Maasheg bewaard
gebleven. Dit is de enige Maasheg die
als gevolg van Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum moest wijken.

Vervolg voorpagina

Verdeeldheid over verhuizing
bibliotheek
“Het tekort aan woningen voor senioren of starters loopt op, dus elke
mogelijkheid om woonruimte te
creëren dient aangepakt te worden.” Daan Janssen (D66) vond dat de
woningbouw op locatie Merseloseweg
maatschappelijk meerwaarde moet
hebben.
“Het is goed dat het college kiest voor
woningbouw op die locatie, maar kijk
goed naar welke woningen daar moeten landen en onderzoek ook of sloop
van het gebouw een mogelijkheid is.”
Wethouder Anne Thielen liet weten
dat het nog niet vaststaat welke
woningen er worden gerealiseerd op
de Merseloseweg en dat dit bespreekbaar is.
Bas Künen (VVD) uitte kritiek over het
proces. “Het Albert Heijn-pand kopen

vonden we destijds al geen goed plan.
Het blijft opmerkelijk dat er steeds
voor deze locatiekeuze argumenten
worden gegeven. Het pand dat op
voorhand als monopolyspel is gekocht
van ons gemeenschapsgeld. Stukje bij
beetje komen we op het vooropgezet
plan uit. Wat de raad ervan vindt, lijkt
er niet toe te doen.”
Henk Bisschops (PvdA) miste de
onderbouwing van het onderzoek.
Hij pleit ervoor om het pand op de
Merseloseweg overeind te houden
en de bibliotheek in het bestaande
gebouw te laten zitten. Joep Gielens
(Pro Venray) deelde de kritiek van
Künen en Bisschops. Beide partijen
wilden graag hun uitgebreide mening
tijdens de raadsvergadering op
31 maart ten gehore brengen.

Een ander kritiekpunt dat in de commissievergadering naar voren kwam,
waren de ontbrekende invalidenparkeerplaatsen bij het Albert Heijnpand. “Hoe past dit in de Inclusie
Agenda van het VN-verdrag handicap?
Waarom zijn de parkeervakken nog
niet ingetekend?”, vroeg Künen zich af.
Venray Lokaal vroeg om minimaal
twee invalidenparkeerplaatsen.
Een aanleg van een ‘park and ridestrook’ met een parkeerlimiet van tien
minuten of een ‘dropoff point’ dat met
de fiets of auto te bereiken is voor het
snel afleveren van boeken of speelgoed, zag de partij ook als toegevoegde waarde.
Wethouder Anne Thielen zegde toe om
de plannen voor parkeerplaatsen verder uit te breiden.

5.000 euro

Kledingwinkel verplaatst met subsidie
Kledingzaak ‘Wow, dit is ’t’ krijgt van gemeente Venray een verplaatsingssubsidie van 5.000 euro. De winkel
verhuist deels van de Leeuwstraat naar de Passage in het winkelcentrum van Venray. De bijdrage komt uit de
Stimuleringsregeling Centrumvisie.
De opening van de nieuwe winkel in
de Passage is op vrijdag 13 maart.
Detailhandel die vanuit een aanloopstraat verhuist naar het kernwinkelgebied kan rekenen op een subsidie
van 10.000 euro. Het College van B&W
heeft besloten aan ‘Wow, dit is ’t’ de
helft van dit bedrag toe te kennen,
omdat de kledingzaak niet geheel
aan de voorwaarden van de stimuleringsregeling voldoet. De bestaande
winkel in het monumentale pand aan

de Leeuwstraat, de voormalige brouwerij De Gouden Leeuw, blijft open.
Een deel van de kledingzaak verhuist
naar de Passage. Het is dus geen volledige verhuizing, maar een splitsing.
Het college besloot een uitzondering
te maken en toch 5.000 euro subsidie
te geven. Omdat ook een gedeeltelijke
verplaatsing past binnen de doelen
van de centrumvisie. Het hoofddoel is
vermindering van de leegstand in het
winkelcentrum.

De gemeente heeft 310.000 euro
gereserveerd voor de stimuleringsregeling die geldt voor drie jaar: 2018,
2019 en 2020. Inclusief de bijdrage
voor ‘Wow, dit is ’t ’ is van de subsidiepot tot nu toe 23.165 euro uitgegeven. Onder voorbehoud is er een
subsidie van 160.000 euro toegekend. Voor het resterende bedrag van
126.835 euro zijn een aantal aanvragen ingediend die nog in behandeling zijn.
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Politieke partijen ontevreden over uitvoering VN-verdrag

‘We moeten de wethouder een serieuze
waarschuwing geven’
Meerdere politieke partijen in Venray uitten hun onvrede over hoe gemeente Venray omgaat met het
VN-verdrag ‘Rechten van personen met een handicap’. Venray Lokaal zette het onderwerp op de agenda van
de commissie Leven van donderdag 12 maart. D66, Pro Venray en VVD deelden de kritiek van Venray Lokaal
dat de gemeente te weinig zou doen.
Commissielid Jack Gardeniers van
Venray Lokaal uitte forse kritiek
omdat de motie, die de gemeenteraad op 2 juli 2019 unaniem aannam,
niet zou worden uitgevoerd door
het College van B&W. “Waarom gaat
het zo? Is het een gebrek aan
ambitie of incompetentie?”, vroeg
Gardeniers zich af. Het ongenoegen spitst zich toe op het ontbreken van een lokale Inclusie Agenda,
een plan over hoe de gemeente
het VN-Verdrag Handicap uitvoert.
Dit was ook een belangrijk punt in
de motie. Bovendien was iedere
gemeente verplicht voor 1 januari
2020 een Inclusie Agenda op te stellen. “We willen met grote spoed een
concreet plan zien. Zodat iedereen
op gelijke wijze kan participeren in
de samenleving”, stelde Gardeniers,
Wethouder Anne Thielen (CDA)
haalde aan dat de discussie al eerder
is gevoerd. “We zitten in een patstelling”, concludeerde ze. Volgens
Thielen gaat het er vooral om dat
‘inclusief denken’ tussen de oren

van alle medewerkers gaat zitten.
“Het gaat om bewustzijn. Niet om
een dik boek dat in een la belandt.
Ik erken dat er nog stappen te zetten
zijn. We zijn ermee aan de slag”, reageerde Anne Thielen.

Er zijn nog stappen
te zetten

Consequenties
Joep Gielens (Pro Venray) steunde
het betoog van Venray Lokaal.
De brief die het college op 13 januari naar de gemeenteraad stuurde,
meldt dat de motie is afgedaan.
“Die brief is onvoldoende”, vond
Gielens. “Het is hoog tijd dat de
gemeente serieus werk maakt van
de Inclusie Agenda. Want die had
er al moeten liggen.” Joep Gielens
wilde ook weten of Venray Lokaal
er politieke consequenties aan ver-

bindt. “Wij deinzen er niet voor
terug om conclusies te trekken voor
de verantwoordelijke wethouder.
De gemeenteraad laat met zich sollen. Dit gebeurt op meerdere terreinen. Genoeg is genoeg. We moeten
de wethouder een serieuze waarschuwing geven.”

bewustwording niet lukt met een
papieren tijger. “Een Inclusie Agenda
is leuk en aardig maar als die in
een la verdwijnt, heb je er weinig
aan. Er moet een goede campagne
komen.”
Chiari Palmi (VVD) haalde aan dat
het college een opdracht van de
raad niet uitvoert. “De Inclusie
Agenda moet topprioriteit zijn.”
Ze haalde als voorbeeld aan het verwijderen van de abri’s bij busopstap-

plaatsen. “Dit strookt niet met het
veilig kunnen in- en uitstappen.”
Omdat het een bespreekpunt was
in de commissie, verschijnt het
onderwerp niet automatisch op de
raadsagenda van dinsdag 31 maart.
Martin Leenders zei dat partijen
altijd de mogelijkheid hebben het
alsnog als agendapunt op te voeren.

Tekst: Henk Willemssen

Topprioriteit
Commissievoorzitter Martin Leenders
greep in en zei dat een commissievergadering niet het platform is om politiek te bedrijven.
“Dat is voor in de gemeenteraad.”
Martin Wijnhoven (CDA) wees op de
verplichtingen die de overheid heeft
vanuit het VN-verdrag. “Er zijn al
stappen gezet, maar we zijn er nog
niet”, meende hij. “Bewustwording
heeft tijd nodig, maar hoe veel tijd
gunnen we ons”, wilde hij weten.
Anne Thielen reageerde dat er nog
veel terrein te winnen valt. “Met een
gemeentebrede bewustwording zijn
we nooit klaar.” Bernie van Lierop
(Samenwerking Venray) stelde dat

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 7,00 tot 12,00
Venray Veltum € 8,00 tot 10,00
Venray Brukske € 9,00 tot 11,00

Jonge-herenkleding

Sneaker Hype/Hypefashion.nl starter van
het eerste kwartaal 2020
Rik Aben van Sneaker Hype/Hypefashion.nl uit Venray is de starter van het eerste kwartaal geworden. Rik is
zijn onderneming gestart vanuit zijn passie voor ondernemen en fashion. Hij miste zelf een jonge-herenkledingwinkel in Venray en is op dit gemis ingespeeld.

Castenray € 20,00

bedrag per week

Oirlo rondom Past. Gerardsstraat € 10,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV 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

BARBECUE & BUFFET
Sneaker Hype/Hypefashion.nl is een
winkel die zowel online als offline
gespecialiseerd is in het verkopen
van sneakers. Daarnaast is er in de
winkel ook een assortiment jongeherenkleding en accessoires.
Het ondernemen is Rik van huis uit
met de paplepel ingegoten. Als kind

was Rik al bezig met het verkopen van kleding via Marktplaats.
Sneakers en kleding zijn altijd al
een grote hobby van Rik geweest.
Hij merkte dat er steeds meer vraag
in Venray kwam naar sneakers en
kleding voor de jongeman van grote
en bekende merken en is daarom

op 18-jarige leeftijd Sneaker Hype
Venray gestart. Op 23 november
2018 opende Rik zijn eigen winkel
aan de Grotestraat 2 in Venray. In de
toekomst wil Rik een grotere winkel
met een uitgebreid merkenpakket en
een eigen kledinglijn.

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen

geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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‘Ooijen-Wanssum straks waterrijk
natuurgebied’

Geen beschermde status

Aannemerscombinatie Mooder Maas is over negen maanden vertrokken uit Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum. De hoogwaterbescherming van de Maasdorpen is eind 2020 afgerond. Omgevingsmanager Keesjan
van den Herik van projectbureau Ooijen-Wanssum belooft de dorpen niet in een bouwput achter te laten.
“We gaan het gebied compleet inrichten met paden en bruggetjes. Het is er straks heel aantrekkelijk voor
wandelaars en fietsers en alles is vrij toegankelijk. Het wordt een hele belevenis in deze waterrijke omgeving”,
vertelde Van den Herik op woensdag 11 maart tijdens een presentatie in het gemeentehuis.

Het college is niet bereid om mee te werken aan het opschorten
van de sloopwerkzaamheden van de kloostermuur in Blitterswijck.
Dat liet wethouder Jan Loonen weten tijdens de commissievergadering op woensdag 11 maart naar aanleiding van vragen van
Venray Lokaal.

Toch moeten de natuurliefhebbers niet
direct al te hoge verwachtingen hebben. “Als we eind dit jaar zijn vertrokken, dan zal het nog een kaal gebied
zijn. Er moet eerst één groeiseizoen
overheen zijn gegaan. Dan ken je
het gebied niet meer terug door de
nieuwe vegetatie”, zei Van den Herik.
Volgens hem komt er meer natuur
terug dan er ooit is geweest en alle
‘mooie’ plekjes worden toegankelijk. “Er komen 61 toegangen tot het
natuurgebied met daarin een netwerk van wandelpaden met infoborden en zuilen. Wandelaars kunnen
straks op plekken komen die voorheen
verborgen bleven. We zorgen voor
struinpaden, loopvlonders, ommetjes en paden voor mindervaliden.
Steilrandpoorten vormen de entree
van de overgang van een laag naar
een hoog landschap. Ze zijn uitnodigend om het gebied in te gaan.”
Op enkele plekken komt een blotevoetenpad zoals bij de kasteelruïne in
Blitterswijck.
Van den Herik vertelde dat er veel
aandacht is voor fietsverbindingen.

Langs de rondweg en om het bedrijventerrein komen vrijliggende fietspaden. De fietstunnel en fietsbrug in
Wanssum zijn al in gebruik genomen.
“De Maasweg tussen Blitterswijck en
De Kooy in Wanssum gaan we asfalteren. Het is nu nog een halfverharde
weg van slechte kwaliteit. Dit wordt
een erg mooie fietsroute langs de
Maas met aan beide kanten prachtig
uitzicht over het water en de natuur.”
Nieuw is het fietsen over de dijk.
“In Limburg kennen we deze traditie
niet zoals elders in Nederland. Dit is
een van de eerste gebieden in onze
provincie waar het kan. Vanwege de
privacy van omwonenden kan het
helaas niet overal. Al fietsend over de
dijk krijg je een heel mooi uitzicht over
het waterrijke gebied.”
Water komt er meer dan er ooit is
geweest. Dat komt door de vele
afgravingen, met als grootste project de hoogwatergeul in Wanssum
onder de Koninginnebrug naar Well.
“Veel water zal er altijd zijn, ook in
de zomer tijdens droge perioden.
Dit biedt een mooie gelegenheid voor

een avontuurlijke inrichting”, vertelde
Van den Herik. Er komen plaatbruggetjes en stapstenen. Enkele wegdelen staan na regenbuien onder water.
Wandelaars, fietsers en ook auto’s
kunnen er gewoon door. “Zoals je ook
in de Ardennen ziet. Vooral in een heel
natte periode zoals we nu hebben
gehad, geeft dit een extra belevingswaarde.”
De Ooijenseweg in Blitterswijck krijgt
een andere richting. “Het is nu geen
fijne weg om te fietsen. Het is ook
gevaarlijk want je wordt er bijna van
de sokken gereden. Door de bruggen
is dit straks een mooie route om het
gebied te leren kennen met uitzicht op
waterpartijen en de oude Maasarm.”
De toeristische fietsroute tussen
Blitterwsijck en Broekhuizenvorst
wordt van een asfaltlaag voorzien.
De fietspaden door het natuurgebied
krijgen een halfverharding van Komex.
“Dit materiaal voldoet goed ook als
het pad onder water komt te staan.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

Ruimtes beschikbaar stellen

Versterkte samenwerking Petrus’
Bandenschool en Oranjebuurt
Vertegenwoordigers van de Oranjebuurt in Venray en de directie van de Petrus’ Bandenschool hebben maandag 9 maart een intentieverklaring ondertekend waarin ze aangeven de samenwerking te gaan aanscherpen.
De bewoners van de Oranjebuurt en de Petrus’ Bandenschool hebben de gezamenlijke intentie om deze centrale functie, beschreven als het ‘kloppend hart’ van de wijk, verder uit te bouwen.

Sloop kloostermuur gaat door

Venray Lokaal ziet de kloostermuur in Blitterswijck als een integraal onderdeel van het kasteel.
“Het kasteel en de kloostermuur
zijn al heel lang op deze plek
aanwezig en hebben al heel wat
water voorbij zien komen. Zij hebben daarmee historische rechten
die gerespecteerd dienen te worden. Historie kan niet klakkeloos
vanwege projecthaast worden
weggevaagd.” De partij vroeg zich
af waarom de gemeente de kerngroep niet ondersteunde bij haar
onderhandelingen over behoud
van de kasteelmuur met het projectbureau.

Geen tijd
Volgens wethouder Jan Loonen
hebben het terrein en de kloostermuur in Blitterswijck geen
wettelijke beschermde status als
archeologisch of gebouwd monument. Het college overweegt ook
niet om de muur een beschermde
status te geven. “Er is na jaren van
voorbereiding geen tijd meer voor
nieuwe ontwerpen, planningen en
vergunningen. Eind dit jaar moet
de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum helemaal uitgevoerd
zijn. Het wijzigen van de plannen

Vrouwencentrum wordt te klein en
op school zijn er meer mogelijkheden, waarbij ook de leerlingen betrokken kunnen worden. Daarnaast stelt
de Oranjebuurt als doel om het herinrichtingsplan Schoolplein/Kolkweg de
komende maanden verder uit te werken en voor 1 juli ter beoordeling bij de
gemeente Venray indienen.

Kerngroep Blitterswijck hield een
enquête in Blitterswijck waaruit bleek dat 91 procent van de
inwoners wil dat de kloostermuur blijft staan. Henny Jenner uit
Blitterswijck streefde ernaar om
de sloop van de muur uit te stellen tot einde van het jaar, zodat er
een breed gedragen oplossing kon
worden genomen. “Ik vind het
nogal lomp dat al die tijd niemand
mij een goede onderbouwing
kon geven waarom de sloop door
moet gaan. Door de sloop van de
muur gaat een stukje cultuur van
Blitterswijck kapot. Ik heb gezien
dat ze al stiekem stukjes muur aan
het afbreken zijn. Ik vind niet dat
de overheid zo niet met ons om
moet gaan”, aldus Jenner.

Tekst Jeanine Hendriks

Smaktenaar wil betere
afscheiding zonnepark
Ed Poels is direct aanwonende van het beoogde zonnepark van
Kronos Solar in Smakt. In een brief aan gemeente Venray uit hij
zijn ongenoegen over het plan. ‘Met mensen wordt geen rekening
gehouden’, stelt hij.

Gesprek

geacteerd worden bij projecten waarbij
de inrichting van de leefomgeving en
de verkeersveiligheid centraal staan,
maar ook bij activiteiten.
Een concreet plan is om de ‘vrijdagmiddag ontmoetingsgroep’
voor eind dit jaar te verhuizen van
Eva Vrouwencentrum naar de aula
van de school. De ruimte bij Eva

Enquête

Geluidsoverlast

Ed Poels woont aan Loobeek
vlak bij snelweg A73. Zijn grootste zorg is de geluidsoverlast van
het zonnepark in combinatie met
het geluid van het verkeer op de
A73. Voor de Smaktenaar is een
deugdelijke afscheiding rondom
het zonnepark van groot belang.
Het liefst ziet hij een schutting
als geluidscherm. Een hoge haag
die het hele jaar door groen blijft,
is ook een mogelijkheid.

Beide partijen gaan samenwerken door
ruimtes in de school beschikbaar te stellen voor bijeenkomsten, activiteiten en
ontmoetingsmomenten voor de bewoners van de wijk. De bewoners van de
Oranjebuurt kunnen praktische steun,
expertise en ondersteuning bieden
bij schoolprojecten en kluswerkzaamheden. Daarnaast kan er gezamenlijk

rondom de kloostermuur lijkt iets
kleins zijn, maar nieuwe ontwerpen en vergunningen leveren
negen maanden vertraging op.
Het college is niet bereid om mee
te werken aan het opschorten van
de sloopwerkzaamheden van de
muur.”

In februari 2019 had hij een
gesprek met Laurens van Ochten
van Kronos Solar. In het gespreksverslag miste Poels de gemaakte
afspraken over de omheining.
Die zijn er later op zijn verzoek nog
aan toegevoegd. In het gesprek is
ook toegezegd dat omwonenden
op de hoogte worden gehouden
van veranderingen in het plan.
Kronos Solar organiseerde op
5 februari een inloopbijeenkomst
in Hotel Asteria in Venray. Ed Poels
ontving een uitnodiging, maar
geen informatie over het gewij-

zigde plan. Tijdens de inloopbijeenkomst kreeg hij te horen dat
drie soorten aanplant in de omheining komen waarvan een derde
deel groenblijvend is.
Via de dorpsraad en werkgroep
zonnepark Smakt kreeg hij het
inrichtings- en natuurbeheerplan in handen. ‘Met verbazing
heb ik naar de beplanting gekeken’, schrijft hij in de brief. Als
het groen in de winterperiode het
blad verliest, is er geen enkele
afscheiding die het geluid absorbeert. ‘Dit zal echt anders moeten.
Horen wij er soms niet meer bij’,
vraagt Poels zich af.

Onvoorstelbaar
Jan Koopmans van werkgroep
zonnepark Smakt noemt dit een
treffend voorbeeld hoe Kronos
Solar met de omgevingsdialoog
is omgegaan. “Onvoorstelbaar.
En dan roept de gemeente ook
nog dat Kronos Solar voldoet aan
de eisen van KODE.”
Tekst: Henk Willemssen
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Dienstverlening aan de beterende hand

Omnibuzz erkent ondermaats
vervoer in Venray
Directeur Guido Vreuls van Omnibuzz geeft toe dat het taxivervoer enkele maanden onder de maat is geweest
in de gemeente Venray. Het leidde ook tot veel klachten van passagiers. Vreuls meldde in de commissie Leven
van donderdag 12 maart dat de dienstverlening weer aan de beterende hand is.
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Nieuw leven voor
restaurant De Kooy?
Restaurant De Kooy aan de Maasoever in Wanssum is al enkele
jaren gesloten. Omgevingsmanager Keesjan van den Herik van
projectbureau Ooijen-Wanssum verwacht dat zich hier weer snel
een horecabedrijf gaat vestigen. Nadat de werkzaamheden voor de
hoogwaterbescherming eind dit jaar zijn afgerond.
“Ik hoop echt dat De Kooy straks
weer opengaat”, zei Van den Herik
op woensdag 11 maart tijdens een
presentatie in het gemeentehuis.
“Het restaurant ligt er nu gesloten en verlaten bij. Maar wie wil
hier straks niet zitten? Op het terras met het mooie uitzicht over de
Maas en het dorpje Well. Met een
kopje koffie en vlaai of een pilsje.
Op deze mooie plek midden in de
natuur moeten toch ondernemers
afkomen”, verwacht Van den Herik
die veel mogelijkheden ziet voor
horeca in het hele gebied. “De bakker van Wanssum krijgt straks een

plek aan de jachthaven met een
terras”, vertelde hij. Het centrum
van Wanssum ondergaat een metamorfose zo gauw het verkeer via de
nieuwe rondweg om het dorp wordt
geleid. “De dorpskern krijgt een
totaal nieuwe inrichting. Met wandelpaden en een vlonderbrug over
de jachthaven naar supermarkt
Jumbo.” Onder de nieuwe dorpsbrug
Over ’t Broek komen wandelroutes
langs de uitmonding van de Groote
Molenbeek. “We leggen hier ook
een strandje aan. Ik verwacht dat
tijdens een warme zomerdag half
Wanssum hier gaat vertoeven.”

Koninklijke onderscheiding
Vincent Buitenhuis

De Omnibizz-directeur was uitgenodigd omdat in de commissievergadering van 23 januari PvdA en SP veel
klachten uitten over het Wmo-vervoer.
Guido Vreuls zei dat de problemen in
september 2019 zijn begonnen toen
taxibedrijf Schreurs in Roermond failliet ging. “Er moest snel een nieuwe
vervoerder komen. Maar de twintig
chauffeurs van Schreurs waren niet
meer beschikbaar, ze vonden allemaal
ander werk. Er was een groot capaciteitsprobleem want de wagens waren
ook teruggegaan naar de leasemaatschappij”, vertelde Vreuls. “Om het
personeelsprobleem op te lossen
moesten we schuiven met chauffeurs
uit andere regio’s.”
Voor de gemeente Venray vond een
nieuwe aanbesteding plaats per 1
januari 2020. Omnibuzz besloot het
contract met de vervoerders Van Dijk/
Geerets en De Leeuw niet te verlengen en in zee te gaan met Van Driel.
Het leidde in december 2019 tot grote
problemen, lichtte de Omnibuzzdirecteur toe. “Het ging toen heel
slecht want veel chauffeurs waren
al vertrokken naar andere bedrijven.
Het was noodzaak om in te grijpen.

Van Driel is daarom een maand eerder
begonnen. Dat taxibedrijf was er nog
niet helemaal klaar voor. Er waren personele problemen, maar we hadden
geen andere keuze.”
Bij Omnibuzz komen gemiddeld twee
klachten per duizend ritten binnen.
Venray zit er met drieënhalve klacht
ver boven. De norm is drie klachten
per duizend ritten. “Hier zitten de vervoerders normaal altijd onder.”
De SP schetste in de vorige commissievergadering een negatief beeld over
omvallende taxibedrijven en klagende
chauffeurs die door hun werkgever
flink onder druk worden gezet. Het zou
te maken hebben met de aanbesteding waarbij Omnibuzz voor de laagste
prijs kiest. Guido Vreuls weersprak het.
“We gunnen niet op de laagste prijs.
Maar op basis van kwaliteit en de visie
op personeelsbeleid.”
Toch erkende Vreuls dat geregeld
taxibedrijven failliet gaan. “Bedrijven
kiepen om omdat ze inschrijven voor
een te lage prijs. Ze hebben geen
enkele financiële ruimte om klappen op te vangen.” Hij zegt bekend te
zijn met de klacht dat chauffeurs zich
tegenover passagiers negatief uitla-

ten over hun werk. “Dat was vooral bij
een bedrijf dat de aanbesteding verloor. De directie reageerde er behoorlijk emotioneel op en dat raakte ook
de chauffeurs. Het heeft zelfs tot een
rechtszaak geleid die Omnibuzz won.”
De gemeenteraad van Venray koos zes
jaar geleden voor het Wmo-vervoer
onder te brengen in de gemeenschappelijke regeling met Omnibuzz
voor heel Limburg. Joep Gielens (Pro
Venray) zei dat hij als raadslid ermee
instemde. Nu denkt hij er anders over.
“Vooral als ik de klachten hoor en er
steeds bedrijven omvallen waardoor
er gaten vallen in de dienstverlening.
Het werkt niet efficiënt en er is keiharde concurrentie”, zei Gielens die
voorstelde dat de gemeente zelf een
vervoersbedrijf opricht. “Dan is het in
publieke handen met vast personeel.
Dat is veel beter.” Wethouder Anne
Thielen (CDA) toonde zich geen voorstander. “We hebben als gemeente
bewust voor deze gemeenschappelijke
regeling gekozen. Ik vind dat het wel
efficiënt is en naar behoren werkt.”

Henny Jenner uit Blitterswijck is vanwege een meningsverschil voor het behoud van de kloostermuur in het
dorp uit kerngroep Blitterswijck gestopt. De overgrote meerderheid van de kerngroep steunde zijn mening
niet en lieten in drie vergaderingen weten het vertrouwen in hem te zijn verloren. Er restte hem niets dan zich
terug te trekken uit de kerngroep.
steunde mij daarin niet. Ik stond er
dus alleen voor en heb doorgevochten
om de muur te behouden. Ik vond het
belangrijk dat het projectbureau OoijenWanssum, Mooder Maas, de provincie
en de gemeente ons tekst en uitleg
gaf”, aldus Henny Jenner.
Henny laat weten het jammer te vinden dat hij uit de kerngroep is moeten
gaan. “Misschien is de kerngroep bang

Vanaf 2000 is Vincent Buitendijk
vanuit zijn functie als Raad van
Bestuur van Libra Revalidatie &
Audiologie een betrokken lid binnen Revalidatie Nederland geweest.
Buitendijk heeft persoonlijk bijgedragen aan het landelijk op de
kaart zetten van Libra Revalidatie
& Audiologie. Deze organisatie

is vooral bekend voor haar VINprogramma voor comapatiënten en
een tinnitusprogramma. Buitendijk
is op landelijk niveau betrokken
geweest bij informatiebeleid en
gegevensuitwisseling vanuit het
oogpunt van veilige zorg.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

Tekst: Henk Willemssen

Henny Jenner uit kerngroep Blitterswijck

De Kerngroep Blitterswijck peilde via
een enquête in het dorp de mening
van de bewoners over de sloop van de
kloostermuur. 91 procent van de respondenten was voor het behoud van
de muur. “De kerngroep is verplicht om
zich in te spannen voor het dorp. Als het
overgrote deel van het dorp stemt voor
behoud van de muur, dan moeten we
die uitkomst respecteren. De Kerngroep

Burgemeester Luc Winants heeft op donderdag 12 maart een
Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Vincent Buitendijk (61)
uit Heide tijdens zijn afscheid als bestuurder van Libra Revalidatie
& Audiologie in Eindhoven. De koning besloot om Vincent
Buitendijk te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

dat de gemeente zich tegen ze keert.
Dat gezeur wilden de leden wellicht
niet. In een brief aan de gemeente
heeft de kerngroep zelfs laten weten
niet achter mij te staan. Dat voelde als
een mes in mijn rug en minachting voor
de wens van de Blitterswijckers”, vertelt
Henny. Kerngroep Blitterswijck laat in
een reactie weten geen uitspraken te
willen doen.

OPEN HUIS
DAGEN!
Tijdens de open huis dagen
ontvangt u bij aankoop vanaf
€ 75,00 een fraai cadeau
Graag tot ziens bij:

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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15-vragen aan

Max Pannenkoek Leunen
Vind jij dat als je hoger dan een 8
voor een vak staat, je niet naar de
les hoeft?
Ja, ik vind dat dit moet komen.
Het geeft ook veel meer motivatie
voor de leerlingen om hogere punten te halen. En harder te werken.
Ze worden dan ook ‘beloond’ als ze
het goed doen. Ook kunnen ze dan in
die lessen aan andere vakken werken
waar ze wat lager voor staan. Zo komt
iedereen alleen maar hogerop.

Wat vind jij belangrijk aan
privacy?
Ik vind het belangrijk dat er geen
grenzen getrokken worden over wat
privacy is. Ik vind ook dat als je zelf
persoonlijke informatie of bepaalde
foto’s deelt, en deze door worden
gestuurd of tegen je gebruikt worden, het dan niet gezien kan worden
als privacyschending. Je kiest er zelf
voor om het te delen, dus dan moet
je gewoon goed nadenken over de
gevolgen.

Vind jij dat jongeren zich moeten
inzetten voor het klimaat?

Naam:
Leeftijd:
School:

Max Pannekoek
15 jaar
Metameer
Stevensbeek
Woonplaats: Leunen

Geloof jij in de klimaat
verandering?
Ja ik wel, het is duidelijk dat er veranderingen zijn als het neer komt op
klimaat. Ik ben er zelf ook bewust
mee bezig omdat ik later zelf in deze
wereld moet leven. Ik probeer zo
min mogelijk plastic te gebruiken.
Ook is het bewezen dat het steeds
warmer wordt dus je kan er niet
onderuit.

Vind jij dat social media een
goede invloed heeft op jongeren?
Het heeft een goede en slechte
invloed op jongeren, vind ik.
Eén van de goede invloeden is dat
we wel contact met elkaar houden.
Je kan makkelijker elkaar bereiken
en je kan praten wanneer het nodig
is. Maar aan de andere kant kun
je verslaafd raken. Ik ken genoeg
mensen die constant op hun telefoon zitten.

Vind jij dat jongeren te veel met
zichzelf bezig zijn?
Ja, maar ik denk dat het ook aan de
leeftijd ligt. We kijken nou eenmaal
veel naar elkaar en willen er goed
uitzien. Ik zelf ook. We zijn sneller
onzeker over dingen en we proberen
perfect te zijn. Maar als we ouder
worden gaan we vanzelf inzien dat
het allemaal niet zo belangrijk is.

Wat moet er veranderen aan
school?
Ik vind dat als een leerling meer dan
twee tussenuren op een dag heeft,
hij lessen kan wisselen of de latere
uren kan laten vallen. Ik heb hier zelf
veel last van en veel andere leerlingen ook. Daarom zou het fijn zijn
als daar een oplossing voor komt.
Soms heb ik bijvoorbeeld les om
13.00 uur, dan heel lang niks en dan
om 16.00 uur weer les. Ik kan in die
tijd ook niet naar huis want mijn
school ligt best ver weg. Ik benut liever mijn tijd aan andere dingen.

Vind jij dat de verkoop van
lachgas aan jongeren verboden
moet worden?
Nee en ja, het is beter dat wij als
jongeren het niet kunnen kopen.
Alleen als je iets verbiedt dan wordt
de drang alleen maar groter om het
toch te doen. Want als je iets verbied voor jongeren dan willen ze
stoer zijn door het te doen. Ze gaan
proberen de grenzen te verleggen
en zo wordt het eigenlijk alleen
maar meer gebruikt.

Vind jij dat de druk op jongeren
om te presteren te hoog is?
Ja, ik vind dat er behoorlijk veel
druk op ons gelegd wordt. Ik ben
nog 15 maar heb al onbewust mijn
keuze gemaakt welke richting ik
op ga. Ik ben nog steeds aan het
twijfelen over de beslissing die ik
heb gemaakt een jaar geleden.
We moeten zo veel over onze toekomst nu al weten. En daarbij krij-

gen we ook nog veel huiswerk en
veel toetsen.

Vind jij dat we voor iedereen
onder de 50 sport moeten verplichten?
Nee, ik vind dat het het meer moet
worden aangeraden aan mensen.
Ik vind dat sporten namelijk iets is
wat voor plezier gedaan moet worden. Als je dat verplicht, haal je het
plezier weg en zorg je ervoor dat
meer mensen geen zin hebben in
sport. Ook kunnen sommige mensen
niet sporten als ze bijvoorbeeld een
aandoening hebben, dan gaan die
mensen zich alleen maar rot voelen.

Ja, natuurlijk vind ik dat. Het is nou
eenmaal de wereld waar zij later
in moeten leven. Maar niet alleen
jongeren ook volwassenen zouden
zich moeten inzetten. Als we dat
niet doen, komt er namelijk weinig
verandering. Als we elkaar allemaal
stimuleren, kunnen we voor veel
verandering zorgen. Want als we zo
doorgaan gaan we het simpelweg
niet redden. Het is tijd om je ogen
open te doen.

Vind jij dat plastische chirurgie
bij schoonheidswedstrijden
verboden moet zijn?
Ja, ik vind dat schoonheidswedstrijden om pure schoonheid moeten
gaan. Anders zou het zijn originele
doel kwijtraken. Met plastische chirurgie loop je voor op anderen en
hebben de andere deelnemers met
bijvoorbeeld geen geld of behoefte
aan een operatie, veel minder kans.

Wat zou je zeggen tegen iemand
die gepest wordt?

Ik zou zeggen dat de pesters
meestal diegene zijn die onzeker
zijn. Ook zou ik zeggen dat hij of zij
Vind jij dat er in Nederland een
er altijd met mij over kan hebben.
vaccinatieplicht moet komen?
En als het te ver gaat ze hulp moeten
Nee, dit is aan de keus van de menzoeken bij volwassenen. Want dat is
sen zelf. Ik vind wel dat de voor- en
niet aan mij om te doen. Wees niet
nadelen goed vermeld moeten worden en dat de consequenties voor het bang om er met anderen over te praten want zij maken het alleen maar
niet vaccineren ook aangeduid moeten worden. Ik raad het wel aan, maar beter.
we zijn nog steeds een vrij land.

Vind jij dat smartphones verboden moeten worden op school?
Nee smartphones zijn voor heel veel
dingen nodig op school. Bijvoorbeeld
om te printen, om de tijd en het rooster te zien. Ook in gevallen van nood
is het belangrijk dat we allemaal
hulplijnen kunnen bereiken voordat
het te laat is. Op het Raayland konden
leerlingen de WiFi niet gebruiken en
zijn er lessen niet doorgegaan daardoor. We worden steeds meer aanhankelijk van het internet.

Wat moet er veranderen aan
de wereld?
We moeten elkaar meer helpen
en minder gemeen en bedreigend
tegen elkaar doen. Samen kun je
nou eenmaal meer bereiken dan in
je eentje. Samen komen we verder
en net als bij het klimaat, bouwen
we samen een nieuwe toekomst.
Soms wil je dingen alleen doen,
maar hulp vragen en geven is altijd
goed.

Hoi

Column

Lockdown
Iedereen heeft het ondertussen
wel gemerkt dat er veel is
veranderd sinds de uitbraak
van het coronavirus. De scholen zijn gesloten en de horeca is
dicht. Nu wil ik niet gaan
schrijven over het coronavirus, want daar is niet veel
positiefs over te vertellen.
Dus ben ik aan het denken
gegaan, met waar ik nu over
kan gaan schrijven en nu met
het sluiten van de scholen heb
ik veel tijd, dus kwam ik al
gauw op een idee. De grote
vraag van velen is, wat ga ik
doen nu ik niet kan gaan werken of naar school kan gaan?
Dus ik was aan het denken en
kwam met een groot idee voor
alle Wie is de Mol-liefhebbers.
Ga alle twintig seizoenen terugkijken en bereid je voor op dat
21e seizoen dat in de zomer op
tv komt. Nu kan het ook zo zijn
dat je Wie is de Mol nog nooit
hebt gekeken, voor deze mensen stel ik voor om dat nu te
gaan doen. Wat houdt je tegen?
Maar ik heb nog een paar leuke
ideeën als je Wie is de Mol hebt
afgekeken en klaar bent met
uit het raam kijken. Je kan gaan
kleuren, tekenen of schilderen.

Je kan een
nieuwe taal leren
Je kan die ene puzzel gaan
maken van tienduizend stukjes
waar je nooit aan bent begonnen. Of je kan dat ene boek gaan
lezen, waar je ook al zo lang mee
bezig bent. Je kan een nieuwe
taal leren of opnieuw leren om
met tien vingers te typen. Je kan
naar het bos gaan of je gaat iets
bakken. Er zijn veel opties die je
nu kan doen en als je daar dan
ook mee klaar bent, loop dan
eens door de straat en kijk eens
of je andere mensen kan helpen met de boodschappen of
iets anders. Misschien kan jij de
boodschappen wel doen voor
de oudere buurvrouw of kan je
een bosje bloemen geven aan de
buurman die in de zorg werkt en
al minstens tien uur op zijn werk
is. Nu is het juist zo belangrijk dat
wij onze medemens helpen.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Geplukt

Karin Juwett Venray
De creatieve Karin is een bezige bij die naast haar werk in de psychiatrie ook graag met kunst bezig is. Haar doel is om honderd hoofden te
festival Schijt aan de Grens. Het thema
maken die elk een verhaal vertellen over haar eigen leven. Ook reist ze met een camper door het land om mensen te schminken. Deze week wordt Zalige Zonde bracht ze ten uitvoer
met haar eigen gezicht door er mallen
Karin Juwett (54) uit Venray geplukt.

Karin werd geboren in Blerick,
maar verhuisde op haar 10e met
haar moeder en twee broers naar
haar stiefvader in Ysselsteyn.
“Mijn vader overleed op mijn 8e.
Mijn moeder hertrouwde met een
boer, waardoor we in Ysselsteyn
terechtkwamen. Omdat ik het niet
goed met mijn stiefvader kon vinden, verhuisde ik op mijn 17e naar
Venray, waar ik op kamers ging
wonen.” Later vond Karin een ééngezinswoning in een flat. Daar ontmoette ze haar man, waarmee
ze inmiddels 22,5 jaar getrouwd
is. “Mijn kat liep over de balustrade naar de buurman toe om aan
zijn vloerbedekking te krabben.
Uiteindelijk kregen de buurman en
ik een relatie. Toch hebben we nog

vijf jaar langs elkaar gewoond”, zegt
Karin lachend.
Inmiddels heeft het stel drie kinderen: een dochter van 23, een zoon van
21 en een dochter van 19 en woont
het gezin alweer 23 jaar in de wijk
Landweert in Venray. In het dagelijkse leven werkt Karin als creatief
therapeut in de psychiatrie met mensen die suïcidaal en psychotisch zijn.
“Cliënten kunnen hun verdriet verwerken met creatieve middelen. Het is
heel waardevol werk. Ik haal de stille
mensen uit de groep; zij vinden het fijn
om gehoord te worden. Mijn werk gaat
over wederzijds vertrouwen en respect hebben voor elkaar. Ik ben mezelf
en dat voelen de cliënten. Daardoor
kan het soms ook persoonlijk worden.
Omdat ik zelf een burn-out heb gehad,

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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weet ik hoe groot de drempel tussen
een therapeut en een patiënt kan zijn.
Mijn werk is zwaar en daarom gebruik
ik mijn hobby’s als uitlaatklep.”
Karin verwerkte haar burn-out, die ze
elf jaar geleden kreeg, door haar eigen
bedrijf op te zetten. Met een camper
reist ze door het land om mensen te
schminken op bijvoorbeeld evenementen of feestjes. “Ik doe mijn werk in de
psychiatrie met heel mijn lijf en ziel.
Maar door de burn-out heb ik geleerd
om beter voor mezelf te gaan zorgen.
Ik moest iets doen wat lucht gaf en dat
lukt door het schminken.”
Karin’s creativiteit ontdekte ze al op
jonge leeftijd. Toch mocht ze van haar
moeder niet naar de kunstacademie.
“’Kunstenaars worden niet rijk’, zei ze
altijd. Ik moest naar de huishoudschool

om te leren koken en naaien zoals alle
meisjes deden. Na de huishoudschool
heb ik drie jaar bij Nelipak in Venray
gewerkt, maar dat was niets voor mij.
Ik werkte te hard, waardoor ik strijd
kreeg met mijn collega’s die hetzelfde
tempo moesten aanhouden”, lacht
Karin.
Daarna deed Karin de opleiding tot
activiteitenbegeleidster en werkte ze
tien jaar in die branche. Pas op latere
leeftijd volgde ze een opleiding aan de
kunstacademie in België. “Voor mijn
afstudeerproject maakte ik een jurk
van botten. Al mijn kunstprojecten zijn
geïnspireerd op mezelf. Ik kwam op
idee om me te verdiepen in botten,
omdat ik zelf artrose heb.”
1,5 jaar geleden begon Karin met een
nieuw kunstproject voor het cultuur-

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen en
afvoeren. Gazon vernieuwen: oud gras
er af en nieuwe zoden er op.
Hagen snoeien: of inkorten of er uit.
Werk opgeruimd afleveren. Regio
Horst-Venray info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44.

Hortensia’s (heel veel srt.), rhodo,
azalea e.a. (groenbl.) heesters (op
stam), vlinderstruik, buxusverv., vaste
pl, bodembedekkers e.a. Open za. van
9.30-16.30 uur. Do-vrij na tel. afspraak.
Oude Heldenseweg (naast 13a)
Maasbree. www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08.

Te Koop: koeling binnenmaat L 240 B
140 H 1048. Diepvrieskist merk Frigor
L 180 B 60 H 90. Roestvrijstalen tafel
L 140 B 70 H 90. Fiat- Ducato 33 2.3
LTD dubbele cabine KM 252219.
Bellen 06 28 40 04 56.

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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van te maken. “In elk hoofd verwerk
ik een emotie of iets uit mijn omgeving. Zo maakte ik een mal met twee
hoofden, omdat ik tweeling als sterrenbeeld heb, een hoofd van een bok,
omdat ik zelf ook eigenwijs kan zijn,
en een hoofd van mijn hond. Alle hoofden vormen een beeld van mij als
persoon. Door het maken van de
hoofden ben ik mijn eigen creatief therapeut. Inmiddels zijn er 97 hoofden
af en mijn doel is om er honderd te
maken. Dit project doet me goed, het
heeft mijn ogen geopend en me laten
groeien. Ik twijfel nu niet meer zo snel
aan mezelf.”
Volgens Karin ontstaan de ideeën
voor een hoofd spontaan. “Elk hoofd
heeft een verhaal en daar ben ik trots
op. Natuurlijk heb ik een aantal favoriete hoofden, maar dat komt door de
technieken die spontaan zijn ontstaan.
Ik vind het ook leuk om te spelen met
verschillende materialen.”
Over de toekomst is Karin heel nuchter. “Er ontstaat wel weer een nieuw
project als ik mijn honderdste hoofd
af heb. Ik wil wel graag een thema
gebruiken dat dicht bij mezelf ligt.
Het moet iets zijn dat me raakt, zodat
ik een verhaal kan overdragen en
mensen nieuwsgierig kan maken.
Voor nu wil ik me nog focussen op het
maken van een boek waarin ik uitleg
geef over elk hoofd.”
Naast haar werk en kunstproject
maakt Karin graag tijd vrij voor haar
twee Akitahonden. “Ik ben echt een
dierenvriend. Als kind wilde ik dierenarts worden en kwam ik wel eens
thuis met een dood vogeltje in de
hand. Een aantal jaren geleden hebben mijn man en ik een mishandelde
hond gekocht die extreem angstig
was. De pup die we al eerder hadden gekocht, heeft geholpen om de
angst bij de mishandelde hond weg te
nemen. Ik loop bewust met de hond
door het dorp om zijn angst onder controle te houden. Dan komt de therapeut in me weer naar boven”.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Prachtige primula’s 0,50.
Volop bloem en kunnen tegen vorst.
Kwekerij de Lifra Lorbaan 12a Veulen.
Long olie - bij verkoudheid,
vastzittend slijm in de longen,
versterkt het afweersysteem.
Info: www.praktijkgerhegger.nl Ook
verkrijgbaar bij natuurwinkels in Horst.
Corona Virus. Verhoog je weerstand
met aromatherapie en massage.
www.mayproosten.nl

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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CDA Venray

Gespreide verantwoordelijkheid
Wat begon als een ver-van-mijn-bedshow heeft Nederland nu volledig in
zijn greep en eist de volle aandacht van alle Nederlanders.
Het c oronavirus heeft de status van een pandemie bereikt en dat betekent dat we ons dagelijks leven moeten aanpassen om verdere verspreiding te voorkomen. Maar wat voor effect heeft dat op ons gedrag?
Door de trending beelden van mensen
die wereldwijd supermarkten binnenstormen om massaal in te slaan,
krijgen mensen het gevoel dat er
een run zal ontstaan en dat er een
tekort zal zijn. Nederlanders zijn massaal boodschappen gaan doen, we

Venray Lokaal

zijn gaan hamsteren. Supermarkten
draaien kerstomzetten en met name
toiletpapier wordt groots ingeslagen.
Onzekere tijden, kuddegedrag en de
beelden vanuit de media waarin lege
schappen te zien zijn, zorgen hiervoor.
Desondanks is het de verantwoorde-

lijkheid om de oproep van de overheid te volgen en dit dus niet te doen.
Door de onzekerheid zijn wij ook verdeeld in twee kampen. Er zijn kampen
die claimen dat het maar een griepje
is en binnenkort wel zal verdwijnen,
terwijl er ook tegenpolen zijn die het
ergste vrezen, namelijk Italië 2.0.
Nu aangekondigd is dat Nederland
de scholen, horecagelegenheden
en sportcentra gaat sluiten, is het te
hopen dat de verspreiding van het
virus beperkt wordt. Iedereen heeft

hier een eigen verantwoordelijkheid
in, niet alleen voor jezelf maar zeker
ook voor de kwetsbare groepen.
Was regelmatig je handen, houd
fysieke afstand en blijf binnen bij
griepverschijnselen. Dit hebben we
de afgelopen tijd natuurlijk erg veel
gehoord, maar deze gespreide verantwoordelijkheid is hard nodig in
deze turbulente tijden. Zorg goed voor
jezelf en voor je medemens.

laag pitje. Alleen dán kunnen we
samen de curve afvlakken. Dat is
noodzakelijk, om de druk op de zorg
te verminderen. Onze burgemeester
heeft dagelijks beraad en informeert
de fractievoorzitters over de gevolgen en maatregelen voor Venray.
Een uitzonderlijke situatie nu,
maar we moeten op zoek naar een
balans. Wat kan, wat beter niet?
Maak bewuste keuzes. Maar ach, in
tijden van crisis en oorlog moesten
onze voorouders vechten aan het

front. Ons wordt ‘alleen’ gevraagd
thuis te blijven, spelletjes te spelen, te Netflixen of gamen. Je kunt
eindelijk dat boek lezen of de grote
voorjaarsschoonmaak in gang zetten. Geen straf toch? Denk aan je
eenzame en hulpbehoevende naasten, wees creatief hen te steunen.
Alle lof voor mensen uit de zorg
en ieder die zich uit de naad werkt
tegen dit virus te strijden.

Selcuk Ipek, gemeenteraadslid

Vlak de curve af
Dat is het doel waar we met zijn allen naar moeten streven. Om de
verspreiding van het coronavirus te beperken, maar vooral nu te
vertragen.
Ons land heeft een van de beste
zorgsystemen en –personeel van
de wereld, maar met een maximale zorgcapaciteit. Als we het
aantal besmettingen per dag snel
omlaag kunnen brengen, houden we
de situatie onder controle. Daar is
ieders inzet voor nodig! Van alle
kanten worden we bestookt met

adviezen/tips en zelfs nepnieuws.
Ook in Venray slaat de paniek bij
sommige mensen toe. Dat zie je
onder andere in de supermarkten.
We moeten allemaal ons gezond
verstand gebruiken, verantwoordelijkheid nemen en ons houden aan
de maatregelen van de experts.
Helaas gaat het sociale leven op een

Laura Puts, fractieondersteuner

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.

Cliëntondersteuning: voor de
juiste hulp
Iedereen die zorg of hulp krijgt van een (zorg)instantie heeft wettelijk
recht op gratis en onafhankelijke ondersteuning. Vindt u het lastig om
uw weg te vinden naar passende zorg en ondersteuning? Aarzel dan
niet en schakel de hulp in van een cliëntondersteuner. Hij of zij helpt u
graag op weg.

Goed omgaan
met geld is goud waard

Vinden van de juiste hulp

Meer informatie

Heeft u ondersteuning nodig op het

U kunt gebruik maken van de

Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 maart is het de week van het geld.

gebied van zorg, onderwijs, welzijn,

cliëntondersteuning van MEE.

Een week om even extra stil te staan bij dit belangrijke thema. Het thema

wonen werk of inkomen? Dan kunt

Maar denk ook aan de vrijwillige

van 2020 is ‘Goed omgaan met geld is goud waard’. Er worden activiteiten

u hulp krijgen van een onafhankelijke

ouderenconsulent van Synthese of

georganiseerd om kinderen te leren omgaan met geld. Door kinderen

cliëntondersteuner. Deze cliënt-

vrijwillige ouderenadviseur van de

al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële

ondersteuner behartigt uw belangen en

KBO. Op de website https://hulpwijzer.

zelfredzaamheid op latere leeftijd. Voor activiteiten op scholen, voor ouders

geeft u informatie en advies.

venray.nl/clientondersteuning vindt u

en kinderen kunt u kijken op www.weekvanhetgeld.nl.

meer informatie en contactgegevens
De cliëntondersteuner kan u helpen

van organisaties die u kunt benaderen

Inloopspreekuren gemeente Venray

met:

voor een cliëntondersteuner.

De gemeente Venray biedt rond het thema omgaan met geld ook extra hulp.

- het vinden en regelen van de juiste

De zorgverzekering, de hypotheek of huur of het telefoonabonnement –
uitgaven die in balans moeten blijven met uw inkomen. Klinkt ingewikkeld,

hulp
- het begrijpen van regelingen,

maar dat is het vaak niet. Wij helpen u bij het beantwoorden van uw

invullen van formulieren en ordenen

financiële vragen. Iedereen is, zonder aanmelding, van harte welkom tijdens

van administratie

de inloopspreekuren voor een individueel gesprek en advies.

- het opdoen van nieuwe contacten
- het contact met (zorg)instanties.

Wanneer en waar?
Naast het wekelijkse inloopspreekuur op maandag tussen 16.00 – 19.00 uur
in het gemeentehuis, kunt u ook terecht in wijkgebouw ’t Stekske en
bij stichting Ik Begin. De precieze data en tijdstippen kunt u vinden op
www.venray.nl/inloopspreekuren-op-locatie of even bellen met de gemeente
via (0478) 52 33 33.

Venray, focus op mensen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik ben bang voor het corona-virus
Wat begon in de Chinese provincie Wuhan en leek op een ver-van-mijn-bedshow, heeft op razend tempo ook de rest van de wereld inclusief Peel
en Maas bereikt. Het openbare leven ligt grotendeels stil. Mensen werken zo veel mogelijk thuis en zorgmedewerkers zijn door velen benoemd
tot de helden van elke dag. Het toiletpapier is in de supermarkten niet aan te slepen en de hamsteraars vergeten dat er ook andere mensen zijn
die nog iets willen eten. Slechts één iemand trekt zich niets aan van de vreemde periode die de wereld momenteel doormaakt: de lente.
Het is helemaal niet gek om bang te zijn voor het
coronavirus. Het zijn immers onzekere tijden. Krijg
je het zelf, krijgt iemand dichtbij jou het of heb je
het misschien al gehad, maar dit niet gemerkt?
Kunnen de supermarkten de hamsteraars nog wel

aan? Hoe lang gaat het duren voor we weer de straat
op mogen? En hoe gaan we hier uit komen? Niemand
die het weet. Toch zou het zomaar zo kunnen zijn dat
je jezelf niet omschrijft als ‘bang’. Sommigen hebben
de eigenschap zich niet druk te kunnen maken om

iets waar ze toch geen invloed op hebben. Ze volgen
op wat het RIVM adviseert, werken netjes thuis en
maken er het beste van.
Ik ben bang voor het corona-virus. Wat vind jij?

Bespreking poll week 11

Ik geef mensen een hand, ongeacht advies kabinet
Vanwege het gevaar voor het overdragen van het coronavirus riep het kabinet vorige week alle Nederlanders op elkaar voortaan geen hand te
geven. “Dit lijkt een verstandige maatregel en helpt bij het verder indammen van het virus”, zegt premier Mark Rutte.
Met een simpele actie kan iedereen ervoor zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt.
Want begroeten kan op veel verschillende manieren. Aan de andere kant kun je zeggen dat we
met deze maatregel een beetje doorslaan. We zijn
als Nederland teveel in de ban van het coronavirus. Een hand geven is een vorm van beleefdheid.

86 procent van de respondenten stemde oneens.
Zij geven niemand meer een hand. Kim Thiel liet in
een reactie weten geen fysiek contact te maken.
“Als je geen hand geeft tijdelijk prima maar elleboogstoot is net zo risico vol en helemaal als je ook
nog in die elleboog niest of hoest.” Daar is Diny
Classens het mee eens: “Nu is het even anders in ver-

band met onze eigen gezondheid”.
Ans van den Bogart vond het een lastige vraag.
“Uiteraard is een hand geven een vorm van beleefdheid. Dat komt al van heel vroeger, zo van: dit is mijn
rechterhand, ik draag er geen wapen in. Maar nu is
het even anders. Je hebt er nu dus misschien wèl een
‘wapen’ in, een virus.”

Start plantseizoen: tijd om aan te poten!
Dianthus ‘Pink Kisses’
Nu € 1,79 p.st.
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dagen

per week
geopend

Siergras Dianella
‘Blue Stream’ of ‘Coolvista’
Nieuw! Winterhard

Nu € 6,99 p.st.

Vorstweg 60 · 5941 NV Velden · 077-4729015

www.plantencentrumvelden.nl

Oh, zit dat zo!

Hondenbezitter het haasje?
Iedere hondenbezitter zal het herkennen: soms doet de hond iets wat niet mag. Meestal zonder al te grote gevolgen. Zelfs de best afgerichte
labrador doet wel eens wat ondeugends
lijk, ook al kan hij er feitelijk niets
aan doen.

In het Nederlandse recht wordt dit
‘de eigen energie’ van de hond
genoemd. Als de hond handelt
uit eigen energie, dan is de bezitter van de hond aansprakelijk voor
de schade die daardoor ontstaat.
Valt de hond een jogger aan, dan is
de bezitter van de hond aansprake-

Op deze hoofdregel bestaat wel
een uitzondering. Als de bezitter kan aantonen dat wat de hond
heeft gedaan eigenlijk niet in strijd
met de wet is, dan is de bezitter
niet aansprakelijk. Je kunt daarbij
bijvoorbeeld denken aan een waakhond die een inbreker in zijn been
bijt. Op grond van het Nederlandse
recht is het toegestaan om jezelf
en je eigendommen te verdedigen. Had je de inbreker zelf vastgepakt, dan zou je civielrechtelijk niet
aansprakelijk zijn. Bijt de hond de
inbreker in zijn been dan is de kans
klein dat de inbreker een schadevergoeding kan claimen.
Ook hier bestaat weer een uitzondering op. Als je een inbreker
aantreft, dan bel je natuurlijk direct
de politie. Is dat gebeurd en geeft

de inbreker duidelijk te kennen dat
hij niet weg zal lopen en rustig zal
afwachten totdat de politie arriveert, dan mag je hem niet met
een honkbalknuppel mishandelen.
Doe je dat wel, dan ben je daarvoor
civielrechtelijk aansprakelijk, ook
al was de inbreker op een plaats
waar hij niet hoorde. Datzelfde
geldt ook voor een waakhond. Tref
je een inbreker in huis aan en drijft
je hond de inbreker in een hoek
waar de inbreker rustig blijft staan,
dan mag je de hond niet tegen de
inbreker ophitsen. Doe je dat wel,
dan ben je als bezitter van de hond
gewoon aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, zelfs al was de
inbreker op een plek waar hij niet
hoorde.
Het is altijd verstandig om een
goede aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Maar ben je de
bezitter van een dier, dan geldt dat
des te meer.

Ben je zelf het slachtoffer van
een ongeval met een dier?
Neem vrijblijvend contact op om te
bezien of je mogelijk recht hebt op
een schadevergoeding.

Door: Henri Pelckmans,
Van der Putt advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 79 | www.putt.nl
pelckmans@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Acties geldig t/m 24-3-2020

Vol knop en bloem

Tijd voor jezelf

Column

Met aandacht
doen wat je
doet
Opeens kan de wereld er anders
uitzien. Het coronavirus maakt
dat zeker duidelijk.
Vanzelfsprekendheden komen
in beeld. Want waar gaan we
niet allemaal automatisch
vanuit? Gezondheidszorg of
openbaar vervoer bijvoorbeeld.
En hoeveel doen we niet automatisch, zonder na te denken.
Je automatische piloot zorgt dat
je bliksemsnel snelheid mindert
als de auto voor je remt. Ook ons
dagelijkse doen gaat vaak op routine. Welke route neem jij van je
werk naar huis? Op welke plek zit
je aan de keukentafel? Grote kans
dat je daarin een gewoonte treft.
En misschien ken je ook wel denkgewoonten. Handig om snel te
kunnen schakelen. Veel gedachten
merken we niet eens op. Gelukkig.
Want in een mensenhoofd komen
gemiddeld 60.000 tot 80.000
gedachten per dag voorbij. Niet te
doen om die allemaal op te merken
en ook nog je werk te doen.
Tegelijkertijd kunnen denkgewoonten aardig met je op de loop gaan.
Je hoofd onderscheidt niet of die
gedachten werkelijkheid zijn of
alleen maar gedachten. Voordat je
het weet brengt een aaneenschakeling van gedachten ook gevoelens
met zich mee, zit je in het verhaal.
Uit het hier en nu. Een vaak gegeven advies als ‘dat moet je ook niet
denken’ brengt je echt niet verder.
Het is al lang gedacht.
Een hele kunst dus om af en toe
eens op te merken wat er in je
hoofd voorbijkomt, zonder erin
mee te gaan. Ontdekken dat dat
alleen een stukje verhaal is wat
door je hoofd gaat, kan veel ruimte
geven. En hoe moeilijk is het met
aandacht te doen wat je doet, terwijl je ermee bezig bent? Probeer
maar eens een week om er met
aandacht bij te zijn als je de trap op
loopt of je brood smeert. Je voornemen om een kleine automatische
handeling met aandacht te doen
kan je veel opleveren. Het zal je
verbazen wat je allemaal opmerkt
als je erbij bent. Je krijgt meer mee
van het leven. Het ‘gewone’ wordt
bijzonder. Ook als dingen om je
heen stilvallen. Proberen?

Karin Janssen
Trainer/coach
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super

Nieuwe collectie!

11.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Caprice
Onyxzwart
Prachtige, klassieke keuken met een landelijke
uitstraling door de sierlijke kaderdeuren. Het ruime
kookeiland is voorzien van glaskasten en de hoge
kastenwand biedt plaats aan luxe apparatuur
en geeft veel opbergruimte. De gun metal
spoelbak en het in een marmerlook uitgevoerde werkblad geven deze keuken
een eigentijds tintje.

5.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Breitner
Wild Eiken
natie van een licht eiken houtstructuur en zwarte
elementen zoals de apparatuur, greeplijst en
accessoires. De afzuigkap gaat automatisch
aan wanneer de kookplaat gebruikt wordt.
Een slimme landelijke keuken die gezien
mag worden!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

50
Meer dan

Opvallende maar toch rustige keuken door de combi-

www.superkeukens.nl

keuken
opstellin
gen!
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