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Berenjacht
Een echte berenjacht voltrok zich de afgelopen week in veel dorpen in gemeente Venray. Niet in de bossen waar je de beren normaal zou verwachten, maar echt in de dorpen zelf.
Achter tientallen (of waarschijnlijker: honderden) ramen verschenen knuffelberen in alle soorten en maten. Die zijn bedoeld om de kinderen, die al weken thuis zitten vanwege het
sluiten van de scholen, een leuke activiteit te bezorgen. Ze kunnen op ‘jacht’ naar de beren in hun eigen dorp. Natuurlijk moeten daarbij wel de coronamaatregelen worden nageleefd:
groepjes met alleen leden van één huishouden, een gepaste afstand houden van andere groepjes en als er klachten zijn vooral niet mee doen. In onder meer Venray sloeg het initiatief
flink aan, waardoor de kinderen in het dorp veel beren konden spotten.

Afgelastingen door corona

Kermis Oirlo en Geijsteren afgelast, twijfels
over kermis Leunen
De kermissen van Oirlo en Geijsteren gaan in mei niet door vanwege de coronacrisis. Beide dorpskermissen vallen binnen de termijn van 1 juni waarin evenementen met een vergunning zijn verboden. Als na
1 juni de regels mogelijk worden versoepeld, dan heeft dit jaar Leunen van 6 tot 9 juni de eerste kermis in
gemeente Venray.
In Oirlo is traditioneel in het tweede
weekeinde van mei de aftrap van het
Venrayse kermisseizoen. De dorpsraad heeft het draaiboek al helemaal
klaar. De kermiscommissie zorgt vier
dagen op rij voor een programma.
Oirlo heeft een van de best draaiende kermissen in gemeente Venray.
“Een afgelasting hebben we nog

nooit meegemaakt. Maar op dit
moment zijn er belangrijkere dingen
dan het niet doorgaan van de kermis”, zegt voorzitter Anita Loonen
van de dorpsraad. “We leven mee
met de bewoners en ondernemers
die getroffen zijn door de gevolgen
van het coronavirus. Gezondheid en
veiligheid staan voorop.”

Heidse kermis in dat nog ‘kermisvrij’
is. “Het verzoek ligt bij de gemeente.
We hopen dat het lukt”, zegt exploitant Willy Sterrenberg van Sterevents
uit Oostrum.
Toch zit de kermiscommissie niet stil. De pinksterkermis van Geijsteren
“Op de achtergrond zijn we bezig met zou beginnen op zaterdag 30 mei.
Op pinkstermaandag 1 juni loopt het
een alternatief. Het hangt af van de
besluiten die de overheid neemt. We evenementenverbod af. “Op zaterdag en zondag hebben we in elk
tasten nu nog in het duister”, zegt
geval geen kermis. Het is afwachten
Anita Loonen. De kans bestaat dat
Oirlose kermis een maand later wordt of we op maandag nog niets kunnen. Het lijkt me eerlijk gezegd niet
gehouden van 13 tot 16 juni. Dit is
reëel”, zegt dorpsraadvoorzitter Bas
het weekeinde tussen Leunse en

Vennekens. “Ik kan niet in een glazen
bol kijken. Maar ik verwacht niet dat
op 1 juni ineens alles wordt vrijgegeven. Dat zal wel in stappen gaan.”
Willy Sterrenberg wil de Geijsterse
kermis graag een paar dagen uitstellen. “Als 1 juni is vrijgegeven, dan
kom ik met alle plezier direct naar
Geijsteren. En als het mogelijk is dan
pakken we dinsdag en woensdag er
nog bij. Iedereen wil het liefst dat de
kermis gewoon doorgaat.”
Lees verder op pagina 06
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Flinke financiële schade

Coronacrisis raakt Schouwburg Venray
De financiële schade voor Schouwburg Venray beperkt zich door het
coronavirus niet alleen tot het huidige theaterseizoen, maar ook het
nieuwe seizoen komt in het geding. In totaal moeten 65 voorstellingen
verplaatst worden, omdat het theater vanwege de maatregelen tegen
het coronavirus haar deuren heeft moeten sluiten. Directeur Paul
Franssen legt uit wat de maatregelen tegen het coronavirus betekenen
voor de Venrayse schouwburg.
Volgens directeur Paul Franssen is het
eerste doel van de schouwburg om
de verspreiding van het virus tegen
te gaan. Het tweede doel is om alle
bezoekers alsnog naar de voorstellingen te kunnen laten gaan op een later
moment. “Toen Rutte bekendmaakte
dat de maatregelen tot 6 april zouden
gelden, hebben we alle voorstellingen
die gepland stonden, kunnen verplaatsen tot juni. Dit was een hele opgave,
omdat we ook met de planning van
artiesten rekening moeten houden.”

Kaartverkoop
Doordat de overheid besloot de maatregelen tot 1 juni te verlengen, is de
rek volgens Franssen uit de planning
en komt het nieuwe theaterseizoen
in de problemen. “We maken even
pas op de plaats momenteel. Ik moet
65 voorstellingen gaan verplaatsen
zoals het er nu uitziet. Die kan ik niet
allemaal verschuiven naar de maand
juni, als het theater dan al open mag.
De mogelijkheden om al deze voorstellingen door te schuiven naar het
seizoen 20-21 zijn beperkt. Een ander
spanningsveld dat zich dan aandient
is de capaciteit van ons theater qua

Colofon

personele bezetting en de ruimte die
ik wil of moet reserveren voor lokale
verenigingen, non-profitorganisaties
en bedrijven. De schade hangt af van
diverse factoren die we momenteel in
beeld proberen te brengen.”
Volgens Franssen zal de financiële
schade van het theater niet beperkt
blijven tot het huidige theaterseizoen.
Op 11 mei staat de presentatie van
het nieuwe seizoen op de planning.
“Ook deze is komen te vervallen.
Zowel de seizoenprestatie, de
distributie van de brochure alsmede
de kaartverkoop zullen verplaats
worden naar een later tijdstip. Een
paar maanden later zitten we in de
vakantieperiode. Ondanks het feit
dat het maar de vraag is of mensen
überhaupt op vakantie gaan, zal dit
van invloed zijn op de kaartverkoop.”

Door de sluiting van
de horecacomponent
lopen we zo’n 20.000
euro per week mis in
deze periode
Door de maatregelen loopt de
schouwburg ook de inkomsten van

het horecagedeelte mis. “Door
de sluiting van de horecacomponent lopen we zo’n 20.000 euro per
week mis in deze periode. Maar niet
alleen wij merken de gevolgen van
het coronavirus, het is realistisch
dat producenten, bands of artiesten
failliet gaan, omdat ze inkomsten
mislopen.”

Thuiswerken
Om bezoekers gerust te stellen en
hun vragen te beantwoorden, zijn
de kassadames van de schouwburg
dagelijks tussen 13.30 en 16.00 uur
bereikbaar. “Ook de medewerkers

van de marketingafdeling zijn aanwezig om aan het nieuwe theaterseizoen te werken. Alle overige
medewerkers zitten thuis, maar
worden wel doorbetaald.”

Bestrijden
Voor het Venrayse theater is het
kortom een onzekere en onrustige
periode, waarbij de directeur een
pas op de plaats moeten maken
voordat hij tot besluitvorming over
kan gaan. “We kunnen een aantal voorstellingen nog verschuiven
maar als de overheid besluit de
mensen ook in de maand juni nog

niet toe staan samen te komen, dan
moeten we alles weer omgooien.
Maar het moge duidelijk zijn dat
het dilemma waarvoor wij staan en
de schade die we mogelijk op gaan
lopen tot geen enkele verhouding
staat tot het virus dat we momenteel proberen te bestrijden. En het
persoonlijk leed dat daarbij komt
kijken en de inspanningen die mensen leveren in de medische zorg
om hun medemens te verzorgen en
in leven proberen te houden. Deze
ontwikkelingen volg ik met grote
belangstelling en respect”.

HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.
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Het ziekenhuis in Venray kent al langere tijd geen langdurige opnameafdelingen meer. Maar VieCuri heeft op maandag 30 maart het ziekenhuis
weer in gebruikgenomen. De eerste ontslagen coronapatiënten zijn maandagochtend vervoerd van Venlo naar Venray waar een afdeling met
twaalf bedden is ingericht.
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Opvang coronapatiënten in ziekenhuis Venray
Het vervoer gebeurde met een speciale ambulancebus, een omgebouwde
touringcar, waarin plaats is voor
zes brancards. Door de inzet van de
ambulancebus bleven zes ambulances beschikbaar voor het vervoer van
andere patiënten naar ziekenhuizen in
de omgeving.
VieCuri-bestuursvoorzitter Ankie van
Rossum kondigde twee weken gele-

den al aan dat de ziekenhuislocatie in
Venray betrokken zou worden bij de
coronaopvang. Het gaat om patiënten
die nog wel ziekenhuiszorg nodig hebben, maar minder intensieve zorg dan
op de corona-afdeling in Venlo wordt
geboden. VieCuri bekijkt nog de mogelijkheid om de afdeling in Venray met
nog eens tien bedden uit te breiden.
Het ziekenhuis in Venray kent al

langere tijd geen langdurige opnameafdelingen meer. Door de week
verblijven er soms nog patiënten
die na een operatie een nacht in het
ziekenhuis moeten blijven. Voor de
corona-afdeling is op de derde verdieping een gang vrijgemaakt. Hier was
voorheen de dagverpleging gevestigd.
“In Venlo hebben we een intensive
care bij de hand maar in Venray niet.

Dus de zwaardere patiënten blijven
in Venlo”, laat een woordvoerster van
VieCuri weten. Mogelijk komt er ook in
Noord-Limburg een zorghotel zoals in
De Oranjerie in Roermond. Het zorghotel is bedoeld voor uitbehandelde
patiënten die nog niet terug naar huis
kunnen. “We zijn bezig met een zorghotel. Maar er is nog geen uitsluitsel
over”, aldus de woordvoerster.

Bezoek- en correspondentieadres
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.

Onderzoek: valt mee

Trilling treinen belemmert woning Smakt niet
Op een braakliggend perceel aan Rector Cremersstraat in Smakt mag een woning worden gebouwd. ProRail had een zienswijze ingediend omdat
de bewoners van de nieuwe woning, op 40 meter afstand van de spoorlijn, mogelijk trillingshinder zouden ondervinden. Uit een onderzoek blijkt dit
mee te vallen.
Het onbebouwde perceel van 900 vierkante meter ligt tussen de woningen
St. Jozeflaan 44 en Rector Cremersstraat
1 in. Het stuk grond is in gebruik als achtertuin bij de woning St. Jozeflaan 44.
De locatie heeft een woonbestemming
maar een bouwvlak ontbreekt. Daarom
moet er een nieuw bestemmingsplan
komen. Tijdens de inspraaktermijn van

het ontwerpplan, van 3 januari tot 13
februari, diende ProRail een zienswijze
in. Omdat het trillingsgevaar niet was
beoordeeld. Het trillingsonderzoek
is in februari alsnog uitgevoerd door
Vermeer Expertise. Aan de kant van de
St. Jozeflaan was de trilling 0,58 millimeter per seconde en aan de Rector
Cremersstraat iets lager: 0,52 millime-

ter. Beide metingen blijven ruim onder
de grenswaarde van 2,08 millimeter per
seconde. Waardoor de trillingen van het
spoor geen belemmering vormen voor
de nieuwbouw. Het spoorweglawaai
blijft net binnen de hoogst toelaatbare
geluidsbelasting van 55 decibel. Tijdens
het akoestisch onderzoek is een piek
van 54 decibel gemeten. Het College

van B&W wil medewerking verlenen
aan de bouw onder de voorwaarde dat
het een levensloopbestendige en duurzame woning wordt. De eigenaar van
het perceel gaat een gasloze woning
bouwen met zonnepanelen en een
aardwarmtepomp. De gemeenteraad
behandelt het bestemmingsplan in de
raadsvergadering van 12 mei.
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Ondersteunen

Vincent van Gogh staat
ziekenhuispersoneel bij in coronastrijd
Ggz-instelling Vincent van Gogh (VvG) is druk bezig om de zorg voor mensen met psychische en
psychiatrische problematiek te borgen in deze tijd van coronacrisis. Toch gaat de instelling nu ook
zorgverleners in ziekenhuizen en de ouderenzorg op psychisch vlak ondersteunen. De locatie Servaashof
in Venray is daarom vrijgemaakt voor twaalf cliënten met corona. Dat vertelt Jolande Tijhuis,
bestuursvoorzitter van de Conrisq groep, waar VvG onder valt.
In de huidige coronacrisis is veel vraag
naar psychologische ondersteuning van
zorgverleners, artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen en in de ouderenzorg. Bij VvG is door de crisis met
name de capaciteit binnen de basis-ggz
vrij gekomen en gaat VvG nu inzetten
om de zorgprofessionals in de frontlinie
op psychologisch vlak te ondersteunen.
Ook probeert de ggz-instelling psychiatrische patiënten die met corona
besmet zijn, zelf op te vangen om de
drukke IC’s te ontlasten. Besmette
patiënten binnen de instelling gaan
in quarantaine op de eigen afdeling.
Om de verwachte golf van coronabesmettingen verder op te vangen, heeft
VvG op de locatie Servaashof in Venray
een extra afdeling paraat staan met 12
tot 15 bedden en opschaalmogelijkheid naar 25 tot 33 bedden. De extra
bedden die worden geplaatst ten
behoeve van coronapatiënten betaalt
de organisatie in eerste instantie uit
eigen zak. “Als je verantwoordelijk
bent om zorg te verlenen, dan mag
geld niet de boventoon voeren, zeker
niet in een tijd als deze”, legt Jolande
Tijhuis uit.
Patiënten die opgenomen zijn bij VvG
worden door de coronacrisis niet naar

huis gestuurd. “We hebben de laatste
jaren zoveel geïnnoveerd en geambulantiseerd, dat elke patiënt die op
een klinische afdeling verblijft geen
alternatief heeft en hier echt moet
blijven. Ook hebben we geen opnamestop. Mensen die nu ambulante
hulp krijgen, maar het thuis toch niet
redden, nemen we nog steeds op.
In principe doet VvG nu alles digitaal,
maar waar het echt nodig is, worden
gewoon huisbezoeken afgelegd met
de benodigde bescherming”, licht
Tijhuis toe. Een woordvoerder van
Vincent van Gogh in Venray legt uit dat
het personeel de patiënten die thuis
wonen, behandelt via beeldbellen.
“Het Centrum voor Angst en Dwang
in Venray is volledig dicht. Het is een
geluk bij een ongeluk dat we sinds
vorig jaar al bezig zijn met digitaal
behandelen. De actualiteit zorgt er wel
voor dat de wereld voor de patiënten
met angst- en dwangstoornissen kleiner wordt, wat voor extra problemen
zorgt. Toch zijn alle patiënten van het
Centrum voor Angst en Dwang bereid
om mee te werken aan het digitaal
behandelen.”
Daar waar cliënten geen digitaal apparaat tot hun beschikking hebben, stelt

de instelling die beschikbaar. “Maar
we kunnen patiënten niet dwingen
om met ons te gaan telefoneren of
beeldbellen. Sommige patiënten
haken af, zorgmijders gaan nog meer
mijden. Dat is wel iets wat we goed in
de gaten houden. Maar deze ontwikkeling brengt ook met zich mee dat
er capaciteit ontstaat met name in de
basis-ggz. De prioriteit ligt nu bij deze
mensen inzetten waar ze nu nodig
zijn”, vult Tijhuis aan.
Volgens Tijhuis staat de ggz niet
vooraan in de rij als het gaat om het
verdelen van testen en beschermingsmateriaal. “Gelukkig hadden we zelf
een voorraad, waar we met de huidige stand nog circa een krappe week
mee voort kunnen.” Bij verschijnselen wordt iemand geïsoleerd, indien
mogelijk op zijn eigen kamer. Ook is
er een aantal afzonderingsruimtes
beschikbaar. “Wanneer iemand niet
met een isolatie akkoord gaat, moeten
we dit binnen de kaders van de Wet
Verplichte ggz voor elkaar te krijgen.
Dat lukt tot nu toe. Maar we hebben
intern afgesproken dat nood de wet
breekt, dus als het echt niet anders
kan, nemen we passende maatregelen
en desnoods doen we deuren op slot.”

Tijdelijke uitzondering

Horeca mag alcohol voor thuis verkopen
De horeca is zwaar getroffen door de coronacrisis. Ondernemers die zich nu richten op afhaal- en
bezorgmaaltijden mogen geen alcohol verkopen. Het College van B&W van Venray heeft besloten
alcoholverkoop voor thuisgebruik toch toe te staan. Het is een tijdelijke uitzondering op de Drank- en
Horecawet voor de periode dat de horeca gesloten moet blijven.
De overheidsmaatregel om de horeca
te sluiten ging in op zondag 15 maart
om 18.00 uur. Restaurants, bistro’s en
andere eetgelegenheden proberen
met een afhaal- en bezorgservice toch
omzet te draaien. Koninklijke Horeca
Nederland heeft bij gemeente Venray
het verzoek ingediend om daarbij zwak
alcoholische dranken te mogen verkopen. Het gaat om bedrijven die al een
drank- en horecavergunning hebben

maar die geldt alleen voor het gebruik
in de zaak. Ze kunnen dus tijdens de
verplichte horecasluiting geen gebruikmaken van hun vergunning.
Door de regeling te verruimen mag
aan klanten die een maaltijd afhalen,
of bij wie een maaltijd aan huis wordt
bezorgd, toch alcohol worden verkocht. De eetgelegenheden worden
dan tijdelijk beschouwd als afhaal- en
bezorgbedrijven. Het college heeft

hiervoor toestemming gegeven om de
noodlijdende horeca te helpen tijdens
de coronacrisis. ‘Al is het niet meer dan
een pleister op de wonde’, beseft het
college. Omdat het een tijdelijke maatregel is en om administratieve lasten te
voorkomen, is een aanvraag niet nodig.
Het college verwacht dat extra alcoholverkoop beperkt zal blijven omdat
de meeste alcohol wordt verkocht door
supermarkten en slijterijen.

OTTO Work Force heeft ‘quarantainehuisjes’
OTTO Work Force uit Venray, uitzendbureau voor arbeidsmigranten, heeft maatregelen genomen om de door
hen gehuisveste arbeidsmigranten in Venray te beschermen tegen het coronavirus. De locaties van OTTO
hebben een zogenoemd ‘quarantainehuisje’.
Bij OTTO Work Force, die landelijk vijfduizend mensen onder haar hoede
heeft, worden de landelijke maatregelen in acht genomen, legt directeur
Frank van Gool uit. “Ons projectteam
bereidde zich in februari al voor op
de crisis die toen nog moest komen.
We hanteren de maatregelen van de
overheid voor de werkplekken en de
woonlocaties op het gebied van ‘social
distancing’ en de hygiënevoorschriften. Een huisje waarin arbeidsmigranten wonen, is geen publieke ruimte,

waardoor de maatregelen gelden voor
privésferen. Bij OTTO hanteren we een
dubbele bezetting, onze mensen zijn
24 uur per dag bereikbaar en we werken er hard aan om onzekerheden bij
de seizoenswerkers weg te nemen.”
Volgens Van Gool is het aantal mensen
bij OTTO dat is teruggekeerd naar het
land van herkomst, erg klein. “Dat gaat
om een kleine 2 tot 3 procent. Onze
mensen werken in cruciale beroepen
in bijvoorbeeld de distributie of voedselketen. We onderhouden in deze tijd

nog intensiever contact met alle werkgevers, om ervoor te zorgen dat alles
door kan gaan.” Indien iemand ziek
wordt, moet dit ook bij OTTO gemeld
worden. “Bij ons krijgen mensen 90
procent van hun salaris doorbetaald bij
ziekte. Daarbij zijn zij ook gewoon verzekerd voor zorg en kunnen ze naar een
dokter als dat nodig is. Mocht iemand
in quarantaine moeten, dan hebben we
op alle locaties een woning vrij waar
diegene kan verblijven. Dit wordt ook
wel een ‘quarantainehuisje’ genoemd.”

Stef Classens verrast
zorgcentra met
live-optreden
De bewoners van Rooyhof en Zorggroep De Mulder in Venray werden
in het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 maart verrast door
The Voice of Holland-finalist Stef Classens uit Veulen. Onder een mooi
voorjaarszonnetje hebben veel ouderen, die door corona geen bezoek
mogen ontvangen, en toevallige passanten genoten van Stef, die
speciaal voor deze gelegenheid Nederlandstalige liedjes ingestudeerd
had. Vooral het lied ‘Bij elkaar’, dat Stef samen schreef en opnam met
Ayoub Maach, over de crisissituatie waarin de wereld verkeert,
bracht veel emoties teweeg.

Het coronavirus zet de zorgsector onder druk. Gelukkig melden al
veel enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de
helpende hand toe te reiken, maar er zijn nooit handen genoeg.
Om de zorg bij Coronacentrum Roermond in goede banen te
kunnen leiden, hebben wij extra collega’s nodig.
Ben jij een zorgprofessional, medisch student geneeskunde,
afgestudeerd verpleegkundige niveau 3,4,5 of verzorgende IG?
Of ben je momenteel niet meer werkzaam in de zorgsector, maar
ben je bereid de handschoenen weer tijdelijk aan te trekken? Dan
zijn we dringend op zoek naar jou!
Onze dank is groot!

Werken bij
Coronacentrum
Roermond?
Meld je dan zo snel mogelijk aan via
www.coronacentrum-roermond.nl/#ikwilhelpen
WWW.CORONACENTRUM-ROERMOND.NL
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Foodmarkt in Venray toegestaan

Aangescherpte
noodverordening van kracht
Plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Limburg-Noord, Rianne Donders–de Leest, heeft vrijdag
27 maart een nieuwe noodverordening vastgesteld. In deze verordening zijn de aangescherpte maatregelen
vertaald die het kabinet aankondigde om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de
noodverordening is bepaald dat samenscholingen niet zijn toegestaan, maar foodmarkten wel.

Met deze aangepaste noodverordening sluiten de gemeenten van
Veiligheidsregio Limburg-Noord maximaal aan bij het landelijke beleid.
Het is voor alle inwoners in de regio
verboden om in de publieke ruimte
zich op te houden in een groep van
drie of meer personen, tenzij zij zich
houden aan de minimale afstand van

tenminste 1,5 meter. Personen die één
huishouden vormen en kinderen tot en
met 12 jaar zijn hiervan uitgezonderd.
In de noodverordening tot nu toe was
een verbod opgenomen voor markten.
Afhankelijk van de lokale situatie zijn
markten door de nieuwe noodverordening toegestaan. De markten mogen
uitsluitend bestaan uit foodkramen.
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Winterwonderland
tussen de appels
De appelboomgaard van Marcel Classens in Castenray lag er de
afgelopen nachten en ochtenden bij als een landschap in winterwonderland. Aan de takken van de bomen hingen flinke ijspegels.
Die werden gecreëerd door een combinatie van flinke nachtvorst
met het beregenen van de boomgaard.

Ook hier gelden de voorschriften voor
afstand en hygiëne. Op maandag
30 maart werd de markt in Venray
op drie pleinen gehouden. Op het
Henseniusplein stonden de groente en
fruit kramen, op het Schouwburgplein
en Gouden Leeuwplein de foodkramen
zoals viskramen.

Adver torial

Het beregenen gebeurde om er
zo voor te zorgen dat de bloemen
aan de appelbomen niet bevriezen. Uit die bloemen groeien uiteindelijk appels. Met het constant
beregenen wordt er voor gezorgd
dat de temperatuur in het bevroren gedeelte niet lager gaat dan
nul graden. Zo worden de bloemen
beschermd voor de vorst en kunnen er ‘gewoon’ appels groeien.
Classens moest de afgelopen tijd
in veel nachten de boomgaard
beregenen. Dat komt omdat
dit jaar al verschillende warme
dagen heeft gekend, legt Classens
uit. “Als het warm is, beginnen
de bloemen aan de bomen te

groeien. Als er dan nachtvorst
komt, moeten die beschermd
worden.” Dat komt steeds vaker
voor, aldus Classens. “Het seizoen
begint steeds vroeger, dus we
moeten vaker beregenen.”
De afgelopen tijd was het
extra moeilijk, vertelt Classens.
“Er stond helemaal geen wind
‘s nachts. Dat zorgde ervoor dat
we misschien niet alle bomen
geraakt hebben met sproeien.
De omstandigheden waren verre
van ideaal.” Wat dat voor consequenties heeft, kan de appelboer nog niet zeggen. “Over
een maand kan ik pas zien of er
schade is. Ik ben bang van wel.”

Veerboot Blitterswijck
voorlopig uit de vaart

Het verhaal van NLW Groep
NLW Groep heeft, behalve het bieden van passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking, een belangrijke sociale functie. Mensen kunnen op het werk samen praten, lachen en elkaar tot steun zijn. Met
een aantal genomen voorzorgsmaatregelen kan NLW in deze crisistijd open blijven en zetten medewerkers
samen de schouders eronder om alles draaiende te houden en de productieaantallen voor onze klanten te
halen. Om de continuïteit te waarborgen worden daarbij ook stafmedewerkers ingezet op de productievloer. Een groot compliment voor alle medewerkers die ondanks alles, positief blijven, samenwerken en
elkaar steunen! / Tekst en beeld: NLW Groep

Het voet- en fietsveer Blitterswijck-Wellerlooi, dat normaliter van
woensdag 1 april tot 31 oktober vaart, blijft tot nader bericht uit
de vaart. Door de coronasituatie vindt het bestuur van de stichting het nog niet verantwoord om te varen.
Veel van de vrijwillige schippers
zijn senioren. Daarnaast is de veerboot te klein om voldoende afstand
van elkaar te kunnen houden.
Vandaar dat de start van het vaar-

seizoen wordt opgeschort tot nader
bericht. Mocht de situatie rondom
corona langer duren dan worden er
oplossingen gezocht om toch veilig
te kunnen overvaren.
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Medisch Centrum De Wieënhof gesloten

Facetimen
met de Turkse imam

Huisartsenpost Venray tijdelijk
in VieCuri Venray
HAP (Huisartsenpost) Venray is maandag 30 maart verhuisd naar de ziekenhuislocatie VieCuri Venray. Het
ziekenhuis is tijdelijk de nieuwe huisartsenpost, omdat daar meer behandelkamers zijn voor patiënten die
mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De HAP in Medisch Centrum De Wieënhof is voorlopig dicht.

Vanwege de maatregelen die minister-president Mark Rutte landelijk invoerde, zijn de deuren van alle moskeeën in Venray gesloten.
Een bestuurslid van de Turkse moskee in Venray laat weten dat ze
alle activiteiten in de moskee hebben afgelast, maar dat het wel
mogelijk is om rechtstreeks met de imam te beeldbellen.
maatregelen, dan zijn we verplicht
om het feest thuis te vieren met
familie.” Volgens het bestuurslid
heeft de moskee wel een oplossing
bedacht om samen te kunnen bidden. “Elke vrijdag houdt de imam een
gebed via Facebooklive. Daarnaast
is het mogelijk om rechtstreeks met
de imam in contact te komen door
te beeldbellen. Het internet is een
goede oplossing op dit moment.”

“We weten op dit moment niet hoe
lang de moskee nog gesloten blijft.
Het is afwachten wat de regering
gaat zeggen”, legt een bestuurslid
van de Turkse moskee uit. Tot nu toe
werden alle activiteiten binnen de
moskee afgelast. Of het suikerfeest
op 23 mei na de ramadan door kan
gaan, blijft een vraag. “Als we het
suikerfeest niet in groot gezelschap
mogen houden door de landelijke

Jehova’s niet langs de deuren

Verwacht wordt dat de corona-epidemie in Nederland nog zo’n drie tot zes
maanden duurt, stelt Cohesie, de huisartsencoöperatie. “We willen er maximaal op voorbereid zijn deze periode
goed door te komen”, aldus Cohesie.

“Deze grotere HAP maakt het mogelijk
om snel en adequaat de juiste zorg aan
de (potentiële) COVID-19 patiënten in
onze regio te bieden.” De HAP wordt
daarom de Corona HAP genoemd. De
huisartsenpost in Medisch Centrum De

Wieënhof in Venray is vanwege de tijdelijke verhuizing gesloten. HAP Venray
is op de nieuwe locatie alle avond-,
nacht- en weekenduren geopend. De
spoedpost is bereikbaar via hetzelfde
nummer als voorheen: 0900 88 18.

Pro Venray wil motie over
vliegveld De Peel
Pro Venray legt zich niet neer bij het besluit van het College van B&W dat meent dat een maatschappelijke
kosten-batenanalyse voor vliegveld De Peel geen zin heeft. Pro Venray denkt er anders over en heeft alle
politieke partijen benadert om een motie in te dienen.
Fractieleider Joep Gielens van Pro
Venray zegt positieve reacties te hebben ontvangen van D66, SP en VVD.
“Deze partijen willen onze motie steunen.” Voordat het zo ver is, wil Gielens
eerst een gesprek op het gemeentehuis met burgemeester Winants als
portefeuillehouder van het vliegveld.
Ook wil hij enkele raadsleden en Jan
Houba bij het gesprek uitnodigen.
“Dat is nu met de coronacrisis wat lastig te regelen. Misschien kun we het
via videobellen doen. Ik wil van de
portefeuillehouder een reactie horen
over het collegestandpunt. Het college geeft aan dat het landsbelang
en de nationale veiligheid alle andere
argumenten van tafel zal vegen. Ik wil
graag weten hoe het zit. Dan weet ik
ook of het zin heeft een motie in te
dienen.”
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel en
Jan Houba, lid van overlegcommissie

COVM, pleiten voor een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Om de
effecten van de heropening van het
vliegveld voor welzijn en welvaart in
kaart te brengen. Pro Venray krijgt
in elk geval steun van D66. “Ik vind
dat zo’n kosten-batenanalyse er moet
komen”, zegt raadslid Theo Zegers.
“Om een bredere kijk te krijgen op
de gevolgen van de reactivering van
het vliegveld. Het is heel belangrijk
dat de effecten voor de bewoners en
de omgeving goed worden afgewogen. Zodat de problemen die zich gaan
voordoen effectief kunnen worden
aangepakt.” Het college denkt meer
te bereiken via de milieueffectrapportage (mer). “De mer is iets van
Defensie”, stelt Zegers. “We moeten
het slim aanpakken en de kostenbatenanalyse inbrengen in de mer.”
Joep Gielens wil voorstellen de onderzoekskosten van 15.000 tot 25.000

euro voor de kosten-batenanalyse
te laten dragen door de gemeenten
Boxmeer, Deurne, Gemert-Bakel en
Venray. Het college van Venray wil er
niet aan meebetalen en verwijst naar
het ministerie van Defensie. “Defensie
betaalt er niet aan mee”, weet Theo
Zegers. “De kosten komen voor rekening van de gemeenschap. Die wordt
vertegenwoordigd door de gemeente.
Dus het is niet onlogisch dat de
gemeente hieraan meebetaalt.” Joep
Gielens haalt aan dat Defensie er
geen belang bij heeft om een kostenbatenanalyse uit te voeren. “Over de
verdeling van de kosten wil ik ook
een reactie van het college horen.” De
motie kan op de agenda komen van
de eerstvolgende raadsvergadering op
dinsdag 12 mei.

In de Oostrumschebeek bij Venray zijn op vrijdagochtend 27 maart enkele honderden dode vissen aangetroffen als gevolg van een mestlozing die van woensdag 25 op donderdagnacht 26 maart plaats vond. Waterschap
Limburg onderzoekt hoe de mest vanuit een silo in het water heeft kunnen stromen.
nen heeft Waterschap Limburg via de
Noordervaart extra water ingelaten. In
afwachting van de uitslagen van het
onderzoek adviseert het waterschap uit
voorzorg om contact met het water in

“Niet alleen de koninkrijkszaal van
Venray wordt gesloten”, laat de
woordvoerder weten. “De sluiting loopt parallel met het dichtgaan van alle koninkrijkszalen in
Nederland en eigenlijk de hele
wereld.” Er is nog geen datum
gehangen aan de heropening van
de koninkrijkszalen, de gebedshuizen van de Jehova’s getuigen. “In
ieder geval tot 1 juni. Daarna kijken
we hoe de situatie is.”
Het handelsmerk van de Jehova’s
getuigen, het langs de deuren
gaan om nieuwe volgers te vinden, is eveneens ‘on hold’ gezet.
“Dat ligt tot 1 juni stil. Dat hoort
bij de regels die de overheden
uitgevaardigd hebben”, aldus de
woordvoerder. Daarnaast worden
er regelmatig regionale congres-

de Oostrumschebeek te vermijden. Dit
geldt ook voor het drenken van vee en
het laten zwemmen van huisdieren in
het water. De resultaten van het onderzoek worden deze week verwacht.

sen gehouden. Die gaan door, maar
dan digitaal. “We gebruiken Skype
of Zoom om zo toch met elkaar in
contact te blijven.”
Misschien wel het ergste voor de
Jehova’s getuigen is dat de viering
van dinsdag 7 april niet doorgaat,
zo geeft de woordvoerder aan. Op
die datum herdenken de Jehova’s
getuigen het overlijden van Jezus.
“Het is onze enige viering van het
jaar. We missen nu al de bijzondere
omgang met elkaar. Gelukkig kunnen we elkaar nog spreken door te
videobellen. Daar zijn we al heel
blij mee als oplossing. Dat is het
voordeel van het digitale tijdperk
waarin we leven.” De Bijbelse
lezing die hoort bij de viering van
7 april, is online te bekijken via de
website van de Jehova’s getuigen.

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

Tekst: Henk Willemssen

Dode vissen in Oostrumschebeek
na mestlozing
Medewerkers van het waterschap
hebben de dode vissen geruimd. Uit
voorzorg adviseert het waterschap
de dode vissen niet aan te raken.
Om het water in de beek te verdun-

De koninkrijkszaal van de Jehova’s getuigen in Venray blijft
voorlopig dicht vanwege de coronacrisis. Het gebedshuis is tot
nader order niet toegankelijk om te bidden en ook de belangrijke
viering op 7 april gaat niet door. Ook gaan de Jehova’s getuigen de
komende tijd niet langs de deuren. Dat laat een woordvoerder van
de Jehova’s getuigen weten.

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

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Alleen vieringen in kleine kring toegestaan in kerk

‘Pasen en Pinksteren worden
dit jaar sober’
Alle evenementen tot 1 juni zijn afgelast, dus ook de vieringen als Pasen, Pinksteren, communies en vormsels
in de kerk in Venray. Deken Ed Smeets laat weten te wachten op een rustige periode waarin de vieringen
ingehaald kunnen worden.

Met grote oplettendheid op de maatregelen mogen vieringen in de kerk
in kleine kring inmiddels weer. “Voor
mensen die vaak naar de kerk gaan, is
dat een opluchting. Voor mij als priester
ook”, zegt deken Ed Smeets. Volgens
hem zitten de mensen in de kerk
zeer verspreid en houden ze rekening
met wat gevraagd wordt. “Gelukkig
is de zondagsmis via Omroep Venray
met beeld en geluid thuis te volgen.
Daarnaast kan men thuis natuurlijk
altijd bidden. De rozenkrans is voor
velen een vertrouwd gebed. En menig
kapel is toegankelijk voor het opsteken
van een kaars.” Op zondagmiddag is er
de gelegenheid tot een stil en persoonlijk gebed in de Grote Kerk in Venray
van 14.00 tot 16.00 uur. Sinds de crisis
wordt er dagelijks bij de beelden van
de Grote Kerk in Venray de litanie van
alle heiligen gezongen.
Bruiloften zijn er in de omstandigheden
niet, begrafenissen vinden plaats in de
kleine kring van intieme familie. “Ook
met klein gezelschap blijken het toch
indrukwekkende en zinvolle afscheidsvieringen te kunnen zijn.”
Volgens de deken worden Pasen en

Pinksteren dit jaar erg sober: alleen de
priesters en de noodzakelijke bedienaren zijn present in de vieringen van
de Goede Week. “Het zijn ook voor de
kerk rare tijden. Heel veel vieringen in
mei zijn geschrapt, ook communies en
vormsels van de kinderen. We wachten
op een rustige periode waarin we het
kunnen inhalen. We hopen en bidden
dat we spoedig op betere tijden mogen
rekenen.”
Deken Smeets verwacht dat de beperkingen door het coronavirus na een tijd
veel eenzaamheid en verdriet met zich
meebrengen. “En natuurlijk is er ook
het leed en de zorgen van mensen die
er direct door getroffen zijn of zelfs een
dode te betreuren hebben. Met je verstand weet je dat met onze moderne
mobiliteit dingen zich razendsnel over
de wereld kunnen verspreiden, maar
als je er van kortbij door getroffen
wordt, word je met de neus op de feiten gedrukt.”
Volgens de deken vraagt dat de coronacrisis om bezinning op onze leefwijze.
“Ik merk nu dat mensen zich goed aan
de voorzorgsmaatregelen proberen
te houden en dat is mooi om te zien.

Ook het meeleven met elkaar is iets
goeds. Er is veel onzekerheid en ook
angst onder kwetsbaren. Daarvan kun
je alleen hopen en bidden dat het tij
spoedig mag keren. Ondertussen moeten we er alles aan doen om elkaar
te helpen. Ergens hoop je ook dat de
onderlinge verbondenheid en gezamenlijk verantwoordelijkheid zou blijven als de crisis dadelijk ten einde is.
Tegelijk denk ik ook aan andere problemen die onverminderd aandacht
vragen: het is nu corona hier en corona
daar, maar nog met regelmaat sneuvelen vele vluchtelingen op volle zee. Dat
we dat en veel andere problemen toch
ook niet zouden vergeten.”
Hou je goed aan de regels die gesteld
zijn om onnodige verspreiding van het
virus te voorkomen, dat is het advies
van deken Smeets aan de inwoners
van gemeente Venray. “Let op elkaar
en wees creatief in het zoeken naar
nieuwe vormen en wijzen waarop je
je betrokkenheid en menslievendheid
kunt uitdrukken. En als priester zeg ik
natuurlijk ook: vergeet niet je toevlucht
te zoeken bij de inspiraties die we als
christenen in ons geloof vinden.”

Uitbreiding met
twee nieuwe buurtcirkels
De twee buurtcirkels in Brukske/Landweert en Veltum/Centrum
hebben tijdens de proefperiode in de afgelopen drie jaar hun
waarde bewezen. Daarom heeft het College van B&W van Venray
besloten het project voort te zetten in deze Venrayse wijken. Ook
komen er twee nieuwe buurtcirkels bij: voor ouderen en voor jonge
vrouwen met een beperking.
De buurtcirkels Brukske/Landweert
en Veltum/Centrumtellen, die middels een pilot in 2017 van start
zijn gegaan, tellen per buurtcirkel
circa tien deelnemers die worden
begeleid door coaches van welzijnsinstellingen Synthese en MEE.
De buurtcirkels komen eenmaal in
de twee weken bij elkaar zodat de
deelnemers elkaar kunnen ondersteunen. Ze bouwen een netwerk
op en leren talenten en vaardigheden in te zetten om elkaar te helpen. De basis is dat iedereen iets
doet voor een ander.
Het doel van de gemeente is een
ondersteuningsnetwerk op te zetten voor kwetsbare burgers met
een hulpvraag. Door bewoners met
elkaar in contact te brengen, kan
volgens de gemeente een betere
kwaliteit van leven ontstaan in de
wijk. Wonen Limburg stond aan
de basis van het initiatief, omdat
de woningcorporatie tegen steeds
meer problemen aanliep in de wijken door vooral een toename van
bewoners met een psychiatrische
achtergrond.
De buurtcirkel is bedoeld om bewoners uit hun sociaal isolement te
halen en bij te dragen aan meer

zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Het college meldt dat de
deelnemers zich ook buiten de
buurtcirkel om zijn gaan opzoeken.
Uit de evaluatie blijkt dat positieve
resultaten zijn behaald: deelnemers
ontwikkelden zich door het opdoen
van sociale contacten en durven nu
meer zoals reizen met het openbaar vervoer of naar een afspraak
gaan in het ziekenhuis. Toch ging
het opzetten van de buurtcirkels
met vallen en opstaan, meldt de
gemeente in de evaluatie. Er waren
ook veel wisselingen in de samenstelling.
Het voortzetten van de buurtcirkels
in Brukske/Landweert en Veltum/
Centrum wordt ieder jaar opnieuw
bekeken. Gemeente Venray heeft
via regiogemeente Venlo een budget gekregen om twee nieuwe
buurtcirkels op te zetten. Een buurtcirkel voor ouderen en voor jonge
vrouwen van 20 tot 30 jaar met
een beperking. Deze twee doelgroepen passen niet goed binnen
de twee bestaande buurtcirkels.
Met Pameijer is een overeenkomst
van drie jaar afgesloten voor begeleiding van de nieuwe buurtcirkels.

Bas Künen nieuwe
fractievoorzitter VVD
Met ingang van 1 april wordt Bas Künen de nieuwe fractievoorzitter van de VVD Venray. Halverwege de lopende raadsperiode gaan
binnen de fractie van de VVD Venray de rollen wisselen. De huidige
fractievoorzitter, Harrie van Oosterhout, maakt plaats voor de
volgende generatie.

Vervolg voorpagina

Kermis Oirlo en Geijsteren afgelast, twijfels over
kermis Leunen
Bas Vennekens relativeert het mogelijk wegvallen van de kermis. “Dit is nu
echt niet het belangrijkste. We bekijken met de kermiscommissie of een
alternatief mogelijk is. Het hangt ervan
af waar het heengaat met de coronacrisis. Dat is afwachten. En anders slaan
we de kermis een jaar over. Het is niet
anders.”
De dorpsraad van Leunen verkeert in
onzekerheid of de kermis vanaf zaterdag 6 juni kan doorgaan. “We waren
volop bezig met de voorbereiding.
Maar we hebben nu alles in de wacht
gezet”, zegt vicevoorzitter Ger Litjens
die zitting heeft in de kermiscommissie.

“Het is afwachten wat er de komende
weken gebeurt. We zijn afhankelijk van
de maatregelen die nog komen. En dan
bekijken we wat wel of niet kan. Als
het verbod op vergunde evenementen
wordt verlengd tot na 1 juni, dan is het
over voor Leunse kermis. Dat is niet te
voorspellen. Het zijn nog ruim twee
maanden en de gebeurtenissen volgen
elkaar zo snel op. Er kan nog van alles
gebeuren.”
De coronacrisis betekent een flinke
strop voor de kermisexploitanten. “Op
17 maart zou ik naar Surhuisterveen in
Friesland vertrekken voor de eerste kermis”, vertelt Willy Sterrenberg. “Op het

laatste moment kreeg ik te horen dat
het niet doorgaat. Op sommige plaatsen zijn kermissen zelfs afgebroken. Dit
is een catastrofe. Ik heb een seizoenbedrijf. In oktober heb ik mijn laatste geld
verdiend. Ik moet nu bij de gemeente
aankloppen voor steun. Want ik heb
personeel en ik moet mijn rekeningen
betalen terwijl er niets binnenkomt.”
Sterrenberg heeft regelmatig contact met de Venrayse dorpsraden. “De
intentie van alle dorpsraden is de kermis door te laten gaan. Op mij kunnen
ze rekenen.”
Tekst: Henk Willemssen

VVD Venray steekt met Bas Künen
als fractievoorzitter in op verjonging. “Harrie van Oosterhout is
pensioengerechtigd en daarom
hebben we binnen de partij besloten om de uitstraling breder te
trekken. De vijver aan jongeren
die de politiek in willen, is groot
genoeg, wij mogen op dit moment

niet klagen”, legt Bas Künen uit.
Volgens Künen was de wisseling
van fractievoorzitterschap ook de
reden dat hij stopte als voorzitter bij de dorpsraad in Oostrum.
“Enkele zaken overlapten elkaar en
dan moet je keuzes maken. Ik heb
bij de dorpsraad altijd gezegd dat ik
voor de politiek kies.”

Stuur je foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

Bewondering en respect. Dat hebben wij voor de verplegers, artsen, politieagenten,
supermarkt-medewerkers, brandweerlieden en al die anderen die iedere dag tot het uiterste
gaan om ons te beschermen voor het coronavirus. Chapeau en een groot dankjewel!
Deze tijd brengt ons terug naar de basis van onze organisatie. Dat is lokale verbinding creëren
en juist dat willen we de komende tijd blijven doen. Verbinding creëren tussen mensen die
getroffen zijn, gedwongen thuis zitten en zij die nog altijd iedere dag voor ons aan het werk zijn.
Hoe we dat gaan doen? Vanaf volgende week maken we een ‘verbindingspagina’. In een
tijd dat fysiek contact zeer beperkt is, willen we ons nieuwsblad gebruiken om met elkaar in
contact te staan en mensen een hart onder de riem te steken.
We hebben zelf de aftrap gedaan, zodat duidelijk is wat we bedoelen. Om dit voor elkaar te
krijgen, hebben we jouw hulp nodig. Stuur daarom een foto zoals hierboven (van jezelf of iemand
anders) naar foto@kempencreeert.nl Vermeld daarbij je naam, woonplaats en beroep.
We hopen veel foto’s te ontvangen en mooie beelden te maken die mensen net dat klein beetje
extra steun geven. Ondertussen blijven wij met onze nieuwsbladen betrouwbare informatie
geven, delen we verhalen van mensen en geven we lezers ontspanning met onze artikelen.
Want samen staan we sterk voor lokale verbinding.
Team Kempen / #kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Gymdocent geeft leerlingen beweegopdrachten
Docenten geven online lessen, maar doordat het vak LO geen verplicht
karakter heeft, bedacht Nancy Buise, gymdocente bij het Raayland
College in Venray, een oplossing. Zij geeft de leerlingen elke week een
beweegchallenge.
In de eerste week van het thuisleren besloot gymdocent Nancy Buise
samen met de andere gymdocenten van het Raayland om een aantal
challenges aan te bieden, waardoor
de leerlingen uitgedaagd werden
om te bewegen. “Juist in deze periode is beweging erg belangrijk om
gezond te blijven en je ook goed te
kunnen concentreren op je schooltaken. Zo hebben we de 1.000 kilometer-challenge per klas. De leerlingen
mogen door middel van hardlopen,
skeeleren, wandelen of freerunnen
zoveel mogelijk kilometers proberen

te maken om samen met hun klasgenoten de 1.000 kilometer te halen.
Mijn eigen mentorklas zit al op 191,65
kilometer. Hier ben ik natuurlijk super
trots op”, vertelt Nancy.
Daarnaast bedachten de docenten
een aantal andere opdrachten voor
de leerlingen. Denk hierbij aan een
21 dagen-home-challenge crossfit en
een thuis bewegen ganzenbordspel.
“Deze week vulden de leerlingen een
beweegdagboek in. Ze houden in dit
dagboek iedere dag bij wat ze hebben gedaan om fit te blijven en hoe
lang ze dit gedaan hebben. We pro-

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

Vrijdag
00:00 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

beren de leerlingen op deze manier
toch te stimuleren om in beweging te
blijven bijvoorbeeld door een keertje buiten hard te lopen of een online
sportles te volgen. Gelukkig zien we
dat de sportverenigingen de leerlingen online ook steeds meer uitdagen.
Buiten sporten wordt natuurlijk steeds
lastiger en mag volgens de richtlijnen
alleen nog individueel. Hier hebben
we de leerlingen attent op gemaakt.
Het invullen van het beweegdagboek

deze week is een verplichte opdracht.
Zo kunnen we het ook bespreekbaar
maken met leerlingen als er weinig
bewogen wordt. Nu we weten dat
de leerlingen langer niet naar school
mogen, gaan we alles uit de kast
halen om de leerlingen nog meer
uit te dagen en dan zal er ook een
beoordeling aan vast zitten.”
Naast gymdocent is Nancy ook mentor. Met haar mentorklas houdt ze
contact via een groepsapp. “Ik heb

met alle leerlingen telefonisch contact gehad afgelopen week om te
vragen of alles duidelijk is en of ze
tegen zaken aanlopen of vragen hebben. Natuurlijk wil ik dan ook graag
weten of iedereen van het gezin nog
gezond is en of er een goede balans
is tussen schoolwerk en ontspanning.
Met de ouders heb ik via mail contact.
Ze weten dat ze bij me terecht kunnen als er zorgen, vragen of problemen zijn.”

Geen feestelijke lintjesregen
rond Koningsdag
Lintjes opspelden, handen geven, zoenen, een feestelijke ontvangst op het gemeentehuis: de traditionele
lintjesregen in Venray rondom Koningsdag gaat dit jaar niet door. Dat is een gevolg van de landelijke
maatregelen rondom Corona.
Venray volgt de regels van de landelijke overheid. Die houden in
dat de komende periode sociaal
contact tot een minimum beperkt
wordt en dat er minstens 1,5 meter
afstand moet worden gehouden.
Dat betekent dat naast alle festi-

viteiten rondom Koningsdag ook
de traditionele lintjesregen geen
doorgang kan vinden. De namen
van de gedecoreerden worden net
als in andere jaren in een speciale
editie van de Staatscourant op 24
april gepubliceerd. De gedecoreer-

den worden daar van tevoren van
op de hoogte gesteld. Er komt een
moment waarop alle uitreikingen
van het hele land plaats zullen vinden. Dit moment zal echter pas na
afloop van de coronacrisis plaatsvinden.

1.700 euro

Hogere kosten fietsknooppunten
Gemeente Venray gaat vanaf 2021 meer betalen voor het onderhoud van de fietsknooppunten.
Routebureau Noord- en Midden-Limburg heeft de dertien gemeenten gevraagd het tarief te verhogen
van 0,38 naar 0,41 per inwoner.
Routebureau Noord- en MiddenLimburg beheert al tien jaar het
fietsknooppuntennetwerk. Er zijn
ruim 1.500 kilometer aan fietsroutes die met elkaar verbonden zijn.
Fietsers kunnen starten bij ieder willekeurig knooppunt in twee richtingen en zelf de lengte van hun route
bepalen.
Het tarief voor de gemeenten is
in de afgelopen tien jaar niet ver-

hoogd. In het businessplan 20212024 meldt het Routebureau dat
de kosten voor het onderhoud zijn
gestegen. Ook is het aantal kilometers van het netwerk uitgebreid.
Het College van B&W van gemeente
Venray heeft ingestemd met de verhoging die neerkomt op 1.700 euro.
Het fietsknooppuntennetwerk is ook
digitaal ontsloten. Het Routebureau
heeft besloten geen papieren fiets-

routekaarten meer uit te geven.
Door de verminderde vraag liepen
de verkoopcijfers terug terwijl de
distributie niet optimaal te regelen
is. De digitale routeplanner is een
goed alternatief gebleken. Vanaf
2021 zijn er nog twee in plaats van
vier routeplanners in omloop. Het
Routebureau verwacht dat dit voor
de gebruikers overzichtelijker is.

0204 \ jongeren
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15-vragen aan

Maud Rötjes Venray
Waarom worden volgens jou veel
jongeren?
Als ze bijzonder zijn. Of anders dan
de andere leerlingen. Dat is meestal
een reden voor mensen om te gaan
pesten. Dit is juist heel gek, want bijvoorbeeld een aparte hobby maakt
je speciaal. Dit is juist iets om te
vieren. Eigenlijk vind ik dat iedereen
bijzonder en speciaal is. Precies zoals
het hoort.

Zou je iemand helpen die gepest
wordt?
Ik zou zeker gaan helpen. Natuurlijk
zou ik het wel moeilijk krijgen als ik
probeer te helpen. Puur omdat ik het
moeilijk vind om anderen te helpen met gevoelens of omdat andere
mensen mij misschien ook zien als
een slachtoffer. Maar ik vind wel dat
het mijn plicht is om dan te gaan
helpen.

Wat vind jij niet kunnen?
Als er geweld aanwezig is. Dat vind
ik misschien wel het ergste, want
dan mishandel je gewoon een ander
mens en dat gaat ver over de lijn.
Die persoon is toch net zoveel waard
als jij zelf? Dat kan je niet doen en
daar kan ik ook echt boos om worden als mensen dat gaan doen.

Wat zou jij daar tegen doen?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Maud Rötjes
16 jaar
Raayland College
Venray

Wat is je favoriete vak op
school?
Mijn favoriete vak op school is
geschiedenis. Puur omdat het altijd
over een verhaal gaat dat ook
echt is gebeurd en dat vind ik erg
interessant. Je komt er ook veel
door te weten over de wereld, hoe
het in elkaar zit en wie met wie
bondgenoten zijn.

Wat vind je ervan als mensen
pesten?
Ik vind het heel erg dom en
eigenlijk best egoïstisch. Om
jezelf beter te voelen, ga je
iemand anders pesten en hij of
zij ongelukkig maken. Meestal
gaat het bij pesters er om dat ze
gewoon jaloers zijn. En dat vind
ik dan nog erger. Ze kunnen ook
proberen zichzelf te verbeteren

in dingen in plaats van anderen
onzeker te maken.

Wat vind je ervan dat jongeren
online gepest worden?
Schokkend. Dat kan echt niet.
Ik vind het heel erg. Want als je
eenmaal thuis bent van school of
werk, wil je je gelukkig voelen en
even relaxen en als je dan ook nog
via sociale media wordt gepest,
is gewoon heel erg. Ik heb er zelf
verder geen woorden voor.

Heb je zelf ooit met pesten te
maken gehad?
Ik heb er zelf nooit te maken
mee gehad. Gelukkig. Ik heb
het wel het zien gebeuren en ik
schrok er meestal heel erg van.
Dit gebeurde vaak in de pauzes
van de basisschool. Ik deed er
zelf niet iets aan. Het enige wat
ik soms heb gedaan is aan het
slachtoffer vragen hoe het gaat.
Voor de rest heb ik er zelf nooit last
van gehad.

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.

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

Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Iemand erbij gaan halen. Een leraar,
ouder of misschien wel iemand die
er dan in de buurt is. Ik zelf zou actie
ondernemen. Maar ik denk niet dat
ik snel er tussen ga staan. Vergeet
ook nooit dat het niet erg is om hulp
te vragen. Het is juist stoer als je dat
durft.

Als een pester gepest wordt, wat
zou je dan doen?
Hetzelfde als een ander persoon die
gepest zou worden. Het is geen verschil. Elk mens is een mens en elk
mens heeft dezelfde rechten. Het
was misschien fout van diegene,
maar zo gebeurt precies hetzelfde
opnieuw. Pesten is een verschrikkelijk iets en ik gun het niemand.

Vind je plagen en pesten hetzelfde?
Nee, absoluut niet. Plagen zijn grapjes die je nog kunt weerstaan en
waar je misschien zelf ook om kunt
lachen. Maar pesten is een groot
woord. Dat is heel anders. Er zit dus
daadwerkelijk een verschil. Pesten
is als iemand zich er echt rot door
gaat voelen. Plagen is gewoon een
lachertje. Je moet dan wel goed

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

opletten dat ook iedereen het leuk
vindt.

Waarom houden sommige kinderen het geheim als ze gepest
worden?
Ze vinden het vervelend en schamen
zich er misschien ook wel voor. Het is
vreselijk en mensen kijken dan ook
wel anders naar je als je het vertelt.
Maar dat hoeft helemaal geen slecht
ding te zijn. Ik hoop dat als jij dit
leest, en je houdt het geheim, je het
meteen vertelt aan iemand. Het is
misschien spannend, maar het gaat
het alleen maar beter maken.

Wat vind je ervan als volwassen
pesten?
Nog erger dan een normaal kind het
doet. Volwassenen moeten verstandig zijn. Die moeten er boven staan
en dus zich als volwassenen gedragen. Ze moeten juist het goede voorbeeld geven. Bij kinderen is het ook
niet goed, maar die zijn nog naïef
en die hebben er meestal ook spijt
van later.

Welk advies zou jij aan een pester
geven?
Stop meteen met wat je doet. Het
is verschrikkelijk wat je doet en je
verpest zo een andermans leven.
Zoek hulp met je eigen problemen
en maak geen nieuwe problemen
voor andere mensen. Misschien zit
iets je dwars, maar praat er dan over.
Dit is geen oplossing en het is niet
grappig.

Welk advies zou jij geven aan
iemand die gepest wordt?
Sta erboven, wat er ook gebeurt.
Verlaag je niet naar dat niveau en
ga er gewoon volwassen mee om.
Zoek iemand waarmee je kunt praten over dit soort problemen en het
komt allemaal goed. Het is niet jouw
schuld en je hebt je eigen kwaliteiten. Je komt er doorheen.

Wat is het beste advies dat jij ooit
gekregen hebt?
Sta erboven! En dat er altijd een
nieuwe tijd aanbreekt. Dat het periodes zijn waar je sterker en beter
uitkomt. Als iets fout gaat, kan dat
alleen maar betekenen dat er iets
moois om de hoek komt kijken. Er
zijn altijd mensen die er voor je zullen zijn, dus wees niet bang om op
hen te vertrouwen.

Tekst: Joanna Jochijms

Jos Smits tegelzetterij. Voor al uw
tegelwerken. 06 53 90 25 44.

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. info@HermanJakobs.nl
06 54 31 21 44. Corona: ik blijf buiten
en heb koffie mee.

Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

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

Trapbekleding voor € 350,00 incl.
tapijt. Bel 06 16 37 45 14 voor gratis
offerte Woningstoffeerderij vd Broek.

Hoi

Column

Thuis
De hele dag thuis. Elke dag
thuis. Met acht personen
thuis. Ik kan je nu alvast
vertellen dat dit niet makkelijk is voor iemand met een
ochtendhumeur. Mijn broertjes en zusjes zijn veel te druk
in de ochtend en hebben veel
te veel energie, om compleet
gek van te worden. Een
humeur waar zelfs een kop
koffie niet mee kan helpen.
Elke ochtend opstaan om
06.30 uur is zelfs tijdens deze
‘quarantaine’ niet altijd even
fijn. Dan om 07.30 uur zitten er
vijf, veel te vrolijke mensen, aan
tafel en één chagrijn. Ja, en dan
is zelfs het kleinste kuchje te veel
en genoeg om iemand flink te
slaan. Dan gaan er twee kopjes
koffie naar binnen en ben ik iets
beter te hebben. Na de koffie
begint school, op mijn kamer.
Leren voor de laatste toetsweek,
de toetsweek die bepaalt of ik
slaag voor de havo. Examens
heb ik namelijk niet. Ik begin
met wiskunde en economie, de
twee vakken waar ik helemaal
niks van begrijp en dan denk ik
dat ik het begrijp, maak ik een
opdracht en snap ik er weer
niks meer van. Maandag 6 april
begint mijn eerste schoolexamen
en 17 april is mijn laatste. Na
het leren begint de middag en
staat er soep op tafel. Daarna
ben ik klaar met school en doe
ik even helemaal niks. Soms
even slapen en soms een film
of serie kijken, een boek lezen
of even schilderen. Rond 14.00
uur begin ik weer aan school,
bekijk ik wat ik voor die dag
nog moet doen en daarna doe
ik helemaal niks meer. Ik heb
afgelopen dinsdag gekookt,
want ik verveelde me enorm.
Elke dag thuis zitten begint
vreselijk te worden en ik word
compleet gek van alle mensen
om mij heen. Gelukkig werk ik
nog steeds. Ook al werk ik in een
supermarkt en is dat niet altijd
even makkelijk, ik doe het wel
graag. Even het huis uit en weg
van mijn familie. Ook mag ik blij
zijn dat er internet is en dat ik via
bijvoorbeeld Skype kan praten
met vriendinnen. Volgende week
begint het drama en dan kan
hopelijk over een paar weken de
vlag uit.

Jacky

10

politiek \ 0204

Venray Lokaal

Verontwaardiging over weekmarkt
Venray Lokaal kreeg veel reacties op het besluit van het Venrayse
gemeentebestuur om de weekmarkt door te laten gaan, in weerwil
van het eerder genomen besluit door de Veiligheidsregio om in Noorden Midden-Limburg weekmarkten te verbieden. Op Facebook waren
vele verbolgen reacties te lezen. Hoe kan het nu dat allerlei maatregelen worden uitgevaardigd om het coronavirus in te dammen en dat
Venray die aan zijn laars lapt?
Ook wij waren verontwaardigd en
hebben vervolgens onze verantwoordelijkheid genomen en burgemeester Luc Winants hier op gewezen.
Hij kwam met een nadere duiding

VVD Venray

van het besluit en dat hij indien
nodig zou ingrijpen. Bezoekers verdelen over de maximaal vijf kramen op
elk van de vier pleinen, zodat Venray
haar verse vertrouwde groente, fruit

en een visje in de buitenlucht konden
kopen. Het werd niet druk. We hebben met eigen ogen gezien dat de
marktkooplui gezorgd hebben dat
de bezoekers afstand hadden tot
de kraam, hoewel dat in het algemeen wel duidelijker zou moeten.
De marktkooplui gaven aan dat bij
de foodkramen wel verkocht werd en
dat het een overweging zou zijn om
enkel een markt toe te staan voor de
eerste levensbehoefte. Dit idee heeft
de burgemeester inmiddels omgezet

naar het besluit voorlopig enkel nog
foodkramen toe te staan. Wij verwachten daarbij dat de afstandsnorm
ook wordt gerespecteerd. Slecht
voorbeeld of goede service binnen
de geldende maatregelen? Wij moeten ons ervan bewust zijn dat wij
allemaal onze verantwoordelijkheid
moeten nemen nu. Wij rekenen op
jullie.

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Wisseling van de wacht

Na de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2018 zijn Bas Künen en ondergetekende aangetreden als
nieuwbakken raadsleden. Zonder ervaring in het gemeentelijke politieke bedrijf, maar wel met een
open en nieuwsgierige blik. Met ruimte voor verwondering over alles wat op ons pad kwam. Zo gingen
we aan de slag omdat we serieus van mening waren (én zijn) dat Venray wel wat meer VVD kan
gebruiken. Daarmee bedoelen we een wat meer zakelijke blik in een aantal dossiers.
Bijvoorbeeld om in de tientallen
samenwerkingsverbanden scherp
de focus te houden op het belang
van de Venrayse burgers en
bedrijven. Ze kosten veel geld en
we leveren er zeggenschap en
autonomie voor in. Wat ons betreft

moet daarom periodiek de vraag
gesteld worden of ze nog wel
voldoende meerwaarde opleveren.
Ook in de aansturing en bewaking
van de grote lijnen van beleid
zijn we kritisch. Elk jaar geld
overhouden op de begroting

lijkt mooi, maar is dat niet.
Beleidsdoelen moeten worden
omgezet in acties waarvan de
effecten gevolgd kunnen worden.
Zo niet dan bepaalt ‘de waan van
de dag’ de politieke agenda en
worden de beleidsdoelen nooit

bereikt. Dan kunnen we het geld
beter teruggeven aan de burgers.
In die strijd gaat Bas Künen vanaf
1 april de rol van fractievoorzitter
van mij overnemen. Een nieuw
gezicht als kartrekker voor
de VVD-Venray met nieuw
elan. We zetten daarmee
ook bewust een stap richting
gemeenteraadsverkiezingen van
2022. Ruimte voor de ambitie van
de volgende generatie. Succes Bas,
mijn steun heb je.

Harrie van Oosterhout

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.

Eerste en laatste keer
Vissers Aardbeiplanten BV is een modern en dynamisch bedrijf,
gespecialiseerd in het grootschalig vermeerderen van aardbeien aspergeplanten. Vanuit de vestiging in America (Limburg) en
nevenvestigingen in Polen en Wit Rusland, worden de planten
wereldwijd afgezet, met Europa als voornaamste afzetmarkt.

COMMERCIEEL
MEDEWERKER M/V

Handvol telefoontjes tijdens
college spreekuur
Het college van Venray heeft maandag 30 maart een spreekuur gehouden voor alle inwoners van de gemeente.
Volgens wethouder Cor Vervoort kreeg het college een handvol vragen via de telefoon. Vanwege het lage aantal
telefoontjes ziet het college geen aanleiding om nogmaals een spreekuur te houden.

Functieomschrijving
Als commercieel medewerker verkoop je aardbei- en
aspergeplanten, voor zowel de binnen- als buitenlandse markt.
Dit doe je in teamverband, samen met je collega’s. De functie
heeft een internationaal karakter waarbij klantcontacten zijn
gebaseerd op relatiebeheer. Om die reden ben je in de toekomst
ook vaker onderweg.
Functie-eisen
• mbo werk- en denkniveau;
• verkoopervaring, bij voorkeur in de agri-/hortisector;
• aff initeit met teelttechnieken in de tuinbouwsector;
• communicatief vaardig in de Nederlandse, Engelse en
Duitse taal. Frans is een pré;
• bekend met automatisering;
• functioneert in teamverband, alsook zelfstandig;
• drive om te ontwikkelen en door te groeien op je vakgebied;
• ondersteunend bij acquisitie, PR, transportplanning en
administratieve werkzaamheden;
• je rapporteert aan de salesmanager.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden sluiten aan bij de CAO Open Teelten.
Daarnaast zal er ruim rekening worden gehouden met jouw
persoonlijke situatie en doorgroeimogelijkheden

Contact informatie vacature Commercieel Medewerker
Spreekt deze uitdagende functie je aan, dan komen we graag met
jou in contact. Solliciteer via onze website of stuur je cv aan:
www.vissers.com
info@Vissers.com

Vanuit hun kantoor in het gemeentehuis of vanuit een thuiswerkplek hield
het College van B&W een telefonisch
spreekuur tussen 17.00 en 19.00 uur.
“We hebben het niet druk gehad”, vertelt wethouder Cor Vervoort. “We kregen
een handvol vragen, die bijvoorbeeld
gingen over waarom je bij de ene onder-

nemer wel eten mag afhalen en bij de
andere niet.” Volgens de wethouder is er
op dit moment geen aanleiding om het
spreekuur te herhalen. “Onze conclusie
is dat de inwoners van gemeente Venray
voldoende geïnformeerd worden en dat
het voor weinig vragen zorgt. Ons beeld
van Venray is dat inwoners afspraken

nakomen. Wellicht als de maatregelen
langer duren, dat we nieuwe vraagstukken gaan krijgen. Wel gaan we kijken
hoe we op andere manieren wat kunnen
betekenen voor de inwoners. We willen
graag naar buiten treden, maar deze crisis gaat natuurlijk niet om het college”,
aldus Vervoort.
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Het gesteggel over supermarktlocaties is niet fraay
Recent ontstond in Venray een heuse rel over de locatie van een nieuwe Aldi supermarkt.
Waar in eerste instantie het College van B&W
een voorkeur uitsprak voor de locatie van de
vroegere Dr. Poelsschool, werd dit voorstel in
de gemeenteraad met slechts één stem verschil
afgekeurd. Dat gebouw, waar Omroep Venray en
de Zangers van St. Frans hun onderkomen hebben, zou zelfs een gemeentelijk monument zijn.
Doordat Aldi vanuit de Kiosk in het Brukske
verhuisde naar een tijdelijke locatie aan de
Henri Dunantstraat, nam de Lidl de plaats in het
nieuwe winkelcentrum in het Brukske in. Omdat
de huidige winkel van Aldi in Veltum te klein

is zoekt men naar een grotere locatie. Het supermarktenbeleid in Venray leidt tot verhitte discussies
in zowel de gemeenteraad als tussen de directies
van de diverse supermarktketens. De ene groep
vindt dat er genoeg supermarkten in Venray zijn, de
andere vindt dat er meer spreiding moet komen terwijl er onderling ongetwijfeld een soort slag tussen
concullega’s wordt uitgevochten.
Om een en ander door deskundigen te laten beoordelen heeft het college het bureau BRO ingeschakeld. De Stichting Burgers van Venray is van mening
dat ook de inwoners van de gemeente Venray een

mening over dit gekrakeel zouden mogen geven.
Om die reden kan u gedurende de maand april aangeven hoe u denkt over de stelling: Het gesteggel
over supermarktlocaties is niet fraay (afgeleid van
Venray).
Naast uw voorkeur het hiermee eens of oneens te
zijn, mag u ook uw eigen mening over deze supermarkt ‘vendetta’ op de website
www.burgersvanvenray.nl plaatsen.

eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray maart

Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende
ouderen is noodzakelijk
In de maand maart stond op de website Burgers van Venray een stelling over gezamenlijke huisvesting van ouderen als één van beiden hulpbehoevend is. Meer gezamenlijke huisvesting voor hulpbehoevende ouderen is noodzakelijk, was de tekst van die stelling waarop men kon reageren.
Op dit moment is de realiteit dat ouderen noodgedwongen alleen in hun woning achterblijven
als alleen de hulpbehoevende partner in een
verzorgingstehuis wordt opgenomen. Vanwege
het coronavirus is deze situatie op dit moment
nog schrijnender, omdat het bezoeken van ouderen in verzorgingstehuizen onmogelijk is. Deze
maatregel stelt deze groep senioren juist nu voor
grote problemen. Het betekent dat vooral de
gescheiden huisvesting van een echtpaar van
wie een van beiden hulpbehoevend is, juist door
het cororonavirus extra onder de loep ligt.
Uit het resultaat van deze peiling onder de inwoners van de gemeente Venray blijkt dat vrijwel
iedereen van mening is dat deze situatie aandacht van beleidsmakers verdient. 98 procent
van de respondenten gaf aan dat het noodzake-

lijk is dat dit probleem dient te worden aangepakt.
De rode draad van alle reacties is dat men een lans
breekt voor de terugkeer van de vroegere bejaardenhuizen, clusterwoningen, woonhofjes en aanleunwoningen. Alle reacties nog op de website
www.burgersvanvenray.nl zijn na te lezen onder
de groep ‘vorige stellingen’. Een aantal meningen
sprong er duidelijk uit.
Jack geeft aan dat het toch niet te verkopen is dat
als mensen veertig tot vijftig jaar samen wonen en
dan als een van de twee in de verzorging moet, je
alleen thuis moet blijven. “Die partner heeft vaak
daarom thuis ook verzorging nodig vanwege zijn of
haar leeftijd. Daarom samen verzorgen.”
H.B. heeft geen voorkeur voor een verzorgingshuis,
maar voor een ruime en mooie woonomgeving
waar je graag naar toe wilt in je laatste levensfase,

mocht je nog voldoende zelfredzaam zijn. “Daar kun
je elkaar ondersteunen, elkaars eenzaamheid verlichten en hulp (mocht dat nodig zijn) gezamenlijk
inkopen.”
Jan kent in zijn omgeving ouderen van wie de partner in een zorgvoorziening werd opgenomen en het
echtpaar noodgedwongen gescheiden werd. “Dit
deed deze mensen ontzettend veel verdriet en dat
in de nadagen van hun leven. Eigenlijk een schande
in een welvarend land als Nederland.”

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

Ingezonden brief

Zware strijd tegen Defensie
De kritiek van de werkgroep van Jan Houba op het College van B&W is volkomen terecht. Alleen met feiten kunnen we de strijd met Defensie
aan om de her-activering van vliegveld De Peel tegen te gaan. Het is volkomen ongepast van het college om geen kosten-batenanalyse te
willen maken. Redenen zoals dat landsbelang nationale veiligheid averechts kunnen werken zijn in deze drogredenen.
Wat betreft landsbelang: belang
van een wellevende samenleving
behoort hier ook toe. En daar strijden we voor. En wat nationale veiligheid betreft: uiteindelijk gaat het
om vervanging van F-16 jachtvliegtuigen door F-35 jachtvliegtuigen,
daar hoef je geen nieuw vliegveld
voor uit de grond te stampen. Ik
voorspel een zware strijd. Niet

enkel tegen Defensie, maar ook
tegen de politiek.
Medio december vorig jaar, toen er
veel commotie in de Tweede Kamer
was omtrent vliegveld Lelystad,
heb ik een brief geplaatst in het
AD dat Defensie onder valse voorwendselen voornemens is om nog
een vliegveld te (her)openen en
dat ik daar niets over in de lan-

delijke pers en de Tweede Kamer
terug lees. Op deze brief kwam
geen enkele reactie. Ik heb kort
daarna een brief naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer
gestuurd met een kopie naar RTLnieuws. En u raadt het al, nauwelijks reactie. Van een paar partijen
enkel een (automatische) ontvangstbevestiging. En van één par-

tij een reactie: ik ken het dossier,
maar landsbelang gaat altijd voor.
Kortom van de politiek hoeven we
niets te verwachten. De werkgroep
van Jan Houba heeft een zware
strijd voor de boeg. Oprecht heel
veel sterkte toegewenst.
Jan Hartman
Ysselsteyn

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Willy’s Wereld

Column

Reset
Mijn broer en ik vroegen het
ons vaak af: wanneer zou de
grote ommekeer komen? Het
leven zoals we dat nu leiden is
niet vol te houden. Hij maakt
het helaas allemaal niet meer
mee. Maar wij zitten er midden
in: de reset.
Vorige eeuw brak met de Eerste
Wereldoorlog een nieuwe tijd aan.
Niets zou nog het zelfde zijn en
dertig jaren later moesten we ons
bestaan letterlijk opnieuw opbouwen. Ik had altijd verwacht dat ook
deze keer een oorlog het moment
zou zijn waardoor de wereld weer
zou worden opgeschud. Nu echter is
het een onzichtbare vijand die ons
leven op de kop zet: ‘klein virusje’.
Dat het inmiddels meer is dan
een klein virusje ondervinden we
dagelijks. Elke dag worden we
geconfronteerd met nieuwe aantallen van slachtoffers. Het openbare
leven ligt stil, ondernemers gaan
eraan onderdoor en in de zorgsector
wordt dag en nacht ongehoord hard
gewerkt.
Het brengt ook aan de oppervlakte
waarom we deze reset nodig hebben. Vanaf de jaren tachtig, met
Thatcher en Reagan voorop, hebben
we ons laten leiden door neoliberale politiek: alles voor de economie
met een terugtredende overheid.
De rekening krijgen we nu gepresenteerd. Nu zien we wat het effect
is van de vele bezuinigingen en
de verregaande verzelfstandiging
van sectoren. Jaren geleden werd
gewaarschuwd voor tekorten mocht
er zoiets als een pandemie uitbreken. De waarschuwingen werden
genegeerd, het geld regeerde. Nu
zitten we met de gebakken peren.
Zo kunnen we nog talloze voorbeelden tonen waaruit blijkt hoe we
de klos zijn van het doorgeschoten
kapitalistisch denken. Helemaal
triest zijn de rijksten der rijksten die,
met voorkennis, snel aandelen hebben gedumpt om voordeel te halen
uit deze crisis. Over een jaar worden
ze in de Quote 500 weer geroemd
als sterke ondernemers.
Laten we lessen halen uit deze tijd.
Laat het een goede reset zijn. Meer
aandacht voor zorg, onderwijs en
verdeling van geld en goederen.
Meer solidariteit. Minder jacht naar
geld. Een wereld waarin we wel in
staat zijn om een ‘klein virusje’ de
baas te kunnen. Ik hoop dat Willy’s
en uw wereld er straks zo uit mag
zien. Hou vol!
Willy
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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

Joris Peeters Venray
Hij is geboren en getogen in Venray en noemt zichzelf een echt dorpsmens. In het dagelijks leven is hij
manager customer service bij Van Heek Medical in Venray. In zijn vrije tijd houdt hij er van om ‘vastelaovend’ te vieren in alle facetten, te koken en om zo nu en dan een balletje te slaan op de tennisbaan. In het
‘vastelaovesseizoen’ houdt hij zich vooral bezig met de pr van Vasteloavesvereniging De Piëlhaas en de
raad van elf. Deze week wordt Joris Peeters (36) geplukt.

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
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

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

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

Joris groeide op in de wijk
Landweert, waar hij met zijn broer
volop genoot van het speelveldje
dat achter het huis op de Helmkruid
lag. Daar voetbalden ze graag, knikkerden ze en speelden ze verstoppertje. “Na de basisschool ging ik
naar het Raayland College in Venray.
Daar heb ik een leuke tijd gehad
en ontstond mijn huidige vriendengroep. Mijn hele jeugd was heel
fijn.” Na het behalen van zijn vwodiploma, verhuisde Joris naar België,
vlak over de grens bij Maastricht
en een jaar later naar Maastricht
zelf. In Maastricht begon hij aan
de studie intenational business.
Uiteindelijk behaalde hij aan de
Radboud Universiteit in Nijmegen
zijn bachelor degree in bedrijfswetenschappen. “Ook al deed ik er wat
langer over dan normaal, uiteinde-

lijk heb ik ook mijn master marketing
in Nijmegen afgerond. Ik heb volop
genoten van de studententijd en het
op kamers wonen in Maastricht en
Nijmegen. Maar als ik bijvoorbeeld met
de ‘vastelaovend’ weer in Venray was,
voelde het echt als thuiskomen. Daar
woont mijn familie en mijn vrienden, ik
vind hen heel belangrijk en waardevol.
Het was fijn om in Venray op te groeien
en om er nu te wonen. Ik kan genieten
van de stad voor een paar dagen, maar
voel me in ons dorp echt thuis.”
Tijdens het afronden van zijn studie kwam Joris terecht bij Van Heek
Medical in Venray. “Ik zocht een bijbaantje tijdens het afronden van mijn
studie. Toen heb ik magazijnwerk
gedaan bij Van Heek, die een uitgebreid assortiment aan medische producten aan diverse soorten klanten
levert. Terwijl ik aan het solliciteren

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zoipmpelanten
en ku

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

was, kwam er een vacature vrij op
kantoor en ben ik doorgegroeid naar
de functie die ik nu heb. Inmiddels ben
ik al 5,5 jaar manager bij de customer
service. Het is een leuke en uitdagende
baan waar ik veel energie uit haal.
Na mijn studie dacht ik me vol in de
marketing te storten, maar door een
samenloop van omstandigheden ben
ik uiteindelijk in deze functie terecht
gekomen. Een rol die me goed ligt.”
Vanwege het coronavirus mag Joris
vanuit thuis werken, waar hij en zijn
vrouw Willeke ook zorg dragen voor
hun zoontjes Funs en Tum. “We werken allebei in de vitale sector, mijn
vrouw werkt namelijk in de gehandicaptenzorg.” Willeke en Joris zijn twaalf
jaar bij elkaar. “Ik kende haar al langer
maar tijdens de ‘vastelaovend’ sloeg de
vonk over in café De Koets in Venray.”
‘Vastelaovend’ vieren zat er al van

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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kinds af in, vertelt Joris. “Ik ging als
kind al mee met mijn ouders naar
het kienderhossen, de optochten en
het ‘vastelaovescafé’ in de Bonte
Koe. Ook zat ik bij de jeugdraad in
Venray. Inmiddels zit ik negen jaar in
de commissie Pers en Promotie van
de Piëlhaas en schrijf ik de teksten
voor onder andere persberichten en de
‘vastelaoveskrant’. Ik interview bijvoorbeeld de mensen die een carnavalsonderscheiding krijgen. Het is mooi om
de verhalen van deze mensen te horen
en dat verhaal op te mogen tekenen.”
Daarnaast zit Joris al acht jaar in de
raad van elf. “De vereniging is hecht en
het kameraadschap en verbroedering is
fantastisch om mee te maken. Ik vind
‘vastelaovend’ een prachtig feest.” Joris
weet niet of hij prins zou willen worden. “Dan zie ik mijzelf eerder in de rol
van adjudant. Ik ben iemand die er van
houdt om af en toe op de voorgrond te
treden, maar niet de hele tijd. Als prins
sta je natuurlijk continu in de spotlight.”
In zijn vrije tijd tennist Joris ook graag .
“Als kind heb ik getennist en sinds een
half jaar heb ik die oude hobby weer
opgepakt, in Oostrum bij de tennisvereniging. Het is toch belangrijk om fit te
blijven.” Ook staat Joris regelmatig in
de keuken om bij voorkeur Aziatische
of Mediterraanse gerechten te koken.
“Mijn vader kookt graag, via hem is
mijn passie voor koken ontstaan. Met
kerst kookten altijd de mannen van de
familie, dat was bij ons vanzelfsprekend.” Joris’ specialiteit is de Aziatische
keuken, omdat Azië Joris altijd heeft
getrokken. “Toen Willeke en ik nog
geen kinderen hadden zijn we naar
Maleisië en Indonesië geweest en met
mijn ouders ben ik in Thailand geweest.
Als de kinderen groot zijn, zou ik graag
een reis naar Australië willen maken.
Ik ben altijd al gefascineerd geweest
door het land. Ik weet niet wanneer die
fascinatie is begonnen, maar ik had het
als kindje al. Ik kan me herinneren dat
ik op de basisschool al een spreekbeurt
over Australië heb gegeven. Vooral de
natuur trekt mij enorm.”
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

Jij maakt ‘m super
Namens Superkeukens bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!

Corona maatregelen Superkeukens
Voorlopig zijn onze winkels nog gewoon geopend. We hebben uiteraard strikte maatregelen genomen tegen het coronavirus. We
volgen daarin de adviezen vanuit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de overheid.
Superkeukens heeft bovendien ruim opgezette winkels waar klanten voldoende afstand kunnen behouden tot elkaar.

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

Beste consument,
Wegens het coronavirus in Nederland houden wij, en
verzoeken ook u, de volgende maatregelen in acht te nemen:

Houd minimaal 1,5 meter afstand voor uw en onze bescherming.
Respecteer de afbakingen die we met lint hebben aangebracht.

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

Indien u verkouden en/of ziek
bent bezoek onze winkel dan
niet, maar bel of mail ons

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bellmer
Een op ooghoogte geplaatste combi-oven, het composiet
werkblad en de brede schouwkap zijn slechts een paar
details van deze prachtige moderne keukenopstelling.
De grijs eiken gebeitste kaderdeuren geven deze nieuwe
keuken een landelijke en sfeervolle uitstraling.

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd binnen Interchalet) (Gevestigd tegenover Retailpark)
Let op: tijdelijk geen koopavonden.

8.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

www.superkeukens.nl
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