Samen staan
we sterk
Doe ook mee en mail je foto
naar foto@kempencreeert.nl
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Cupcakes
voor de ouderen
Dion Spoler, docent Voeding en welzijn bij Helicon MBO Helmond, en Sil Michels van Next Level Escaperoom Eindhoven hebben woensdag 1 april zelfgebakken cupcakes uitgedeeld in
Venray. Op deze manier wilden zij ouderen in de verzorgings- en verpleegtehuizen een hart onder de riem steken. Lees verder op pagina 02

Klachten over gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Populatie dassen sterk verminderd in Ooijen-Wanssum
De Dassenwerkgroep Horst-Venray geeft aan dat de populatie dassen sterk verminderd is door de werkzaamheden in gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum. Doordat er 300 hectare grond afgegraven wordt,
blijft er voor onder andere de das minder eten over, meldt de dassenwerkgroep. Ook de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap en Ger Wijnhoven, inwoner van Blitterswijck, geven aan niet blij te zijn met
hoe het projectbureau met de natuur omgaat.
Jan Droesen van de Dassenwerkgroep
Horst-Venray is geen voorstander
van gebiedsontwikkeling OoijenWanssum. “Er wordt 300 hectare
grond afgegraven in het gebied,
waardoor duizenden kilo’s wormen
verloren gaan. Hierdoor hebben dassen en spitsmuizen minder eten en
worden ze uit hun leefgebied gejaagd.
Dit heeft geleid tot 50 procent minder dassen in dat gebied.” Volgens de
dassenwerkgroep gaan de laatste

restjes natuur verloren door de werkzaamheden.
Ger Wijnhoven uit Blitterswijck deelt
deze mening en stelt grote moeite
te hebben met het project OoijenWanssum. Volgens hem brengt het
projectbureau schade aan de natuur.
Van jongs af aan woont Wijnhoven in
Blitterswijck dat midden in gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum ligt.
“Ik ben hier geboren en getogen, maar
er schieten tranen in mijn ogen als

ik zie wat er hier gebeurt. De natuur
wordt vernield in het gebied. Op het
moment zijn ze bezig met het snoeien
van dikke eiken bomen, terwijl dat
naar mijn mening niet zou hoeven.”

Maasheg
Ook haalt hij de 80 meter lange
Maasheg in Blitterswijck aan die
enkele weken geleden is verplaatst. De heg stond precies in de
instroomopening van de hoogwa-

tergeul en kon daarom niet op deze
plek blijven staan. Projectbureau
Ooijen-Wanssum heeft de heg een
kwartslag gedraaid en een paar
honderd meter verplaatst. “Die heg
had volgens het bureau geen
waarde en was zo’n vijftien jaar oud.
Daarnaast stonden er geen zeldzame planten onder de haag waardoor het de bedoeling was om de
haag te verwijderen. Volgens deskundigen stond de gevlekte aronskelk onder de 150 jaar oude haag.
Doordat de Dassenwerkgroep HorstVenray, de Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap en ik bezwaar hebben gemaakt, is de heg verplaatst in
plaats van verwijderd.”

Jaap Dirkmaat van de Vereniging
Nederlands Cultuurlandschap noemt
de plannen van Ooijen-Wanssum
rigoureus voor de natuur. “Het is niet
onze smaak. Toen we het plan van
de Maasheg op ons netvlies kregen, hebben we de noodklok geluid.
Maasheggen mogen niet kapot
gaan”, legt hij uit. Volgens Dirkmaat
is de verplaatsing van de heg subtiel
gelopen. “Met alle voorzichtigheid is
de heg door het projectbureau verplaatst. Daarover zijn we tevreden.
Maar we vinden we het jammer dat
er in het project geen ruimte is voor
nieuwe Maasheggen.”
Lees verder op pagina 04
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Thuiszittende ouderen niet vergeten
Door de coronacrisis zijn alle activiteiten voor ouderen weggevallen in dorpen en wijken. Gemeenschaps
huizen zijn gesloten en de oudere bewoners komen niet of nauwelijks nog de deur uit. Toch zijn er allerlei
acties ontstaan om de ouderen niet te vergeten.
Zoals in Blitterswijck waar de dagbesteding op donderdagochtend is vervallen en ook alle andere activiteiten
in gemeenschapshuis De Zaal zijn
geschrapt. Op de normaal drukbezochte dinsdag die ’s ochtends begon
met volksdansen en daarna ’s middags
kaarten en ’s avonds zingen bevatte, is
De Zaal nu stil en leeg. “Het kan helaas
niet anders”, zegt Riky Rutten van kerngroep Blitterswijck. Ze probeert contact te houden met de thuiszittende
ouderen. “Met een telefoontje kun je
de mensen vaak al opfleuren. Hoe ze
met de situatie omgaan? Dat is wisselend. Voor de een is het makkelijker
dan voor de ander. Ik hoor vaker dat ze
zich eenzaam voelen omdat ze niemand
meer zien of spreken. Anderen hebben

er minder moeite en zeggen genoeg om
handen te hebben.”
Ook het eetpunt in Blitterswijck is
komen te vervallen. Als compensatie is bij alle deelnemers soep aan
huis bezorgd. Riky Rutten vertelt dat
een lokale gerberakweker bij alle
70-plussers een boeket heeft bezorgd.
“Er gebeurt best wel veel. Mensen
schrijven elkaar kaartjes en kinderen
maken tekeningen die ze bij buurtbewoners in de bus stoppen. We hebben
meegedaan aan de berenjacht en een
groep inwoners is bezig met het maken
van mondkapjes voor zorgpersoneel.”
In Leunen verzorgt ZorgSaam, onderdeel
van stichting Samen in Leunen, iedere
maandag een dagbesteding voor zo’n
vijftien dorpsgenoten. Het zijn zelfstan-

dig wonende en minder zelfredzame
ouderen die een sociale dag wordt
geboden. De dagbesteding ligt nu al
vier weken stil in mfc De Baank. De vrijwilligers proberen toch contact te houden met de deelnemers. “We hebben
een groepje vrijwilligers die het leuk
vindt om de mensen af en toe te bellen en een kaartje te sturen”, zegt Ans
Smets van ZorgSaam. Ze heeft niet het
idee dat de ouderen thuis verpieteren.
“Ze vinden deze situatie niet fijn en ook
niet gemakkelijk. Gelukkig hebben de
meeste mensen in Leunen een tuintje
of ze kunnen nog een stukje wandelen.
En ik merk ook dat ze vaker bellen met
familie en dat hun netwerk betrokken
is.” De dagbesteding is nog zeker een
maand gesloten. “We bekijken of we de

vrijwilligers nog op een andere manier
kunnen inzetten. Thuisbezoek gaat niet
maar een keer vaker bellen kan wel.”
In Ysselsteyn is het gebruik van de
wensbus vrijwel stilgevallen. Toch blijft
het busje rijden. “Ouderen gaan nergens meer heen dus er zijn heel weinig aanvragen. We blijven rijden om
in noodgevallen met iemand naar de
huisarts of apotheek te kunnen gaan”,
zegt dorpsraadsecretaris Rob Keijzer.
Volgens de voormalige huisarts van
Ysselsteyn gaan de mensen in zijn dorp
goed met de situatie om. “Ik hoor geen
dramatische verhalen over ernstig zieke
bewoners. Er zijn tot nu toe weinig ziektemeldingen, het lijkt gelukkig mee te
vallen. Al zijn er wel enkele inwoners
ziek geweest. Maar we hebben de piek
nog niet gehad.” Op straat houden de
Ysselsteyners zich goed aan de maatregelen van de overheid zoals het houden
van anderhalve meter afstand, consta-

teert Rob Keijzer. “Alleen de jongeren
hebben er soms meer moeite mee.
Je ziet ze vaker in groepjes bij elkaar.
Maar Ysselsteyn lijkt minder dan gemiddeld last te hebben van het coronavirus.
Hopelijk kunnen we dat zo houden.”
De wensauto van Wanssum, die ook
voor inwoners van Bitterswijck en
Geijsteren rijdt, staat voorlopig stil.
“Dit voelt niet fijn maar het is overmacht”, zegt Petra Vermeulen van het
Wanssums Info Punt. “Onze vrijwillige chauffeurs behoren ook tot de
kwetsbare doelgroep.” In dorpsblad
Wanssums Nieuws verschijnt deze week
een bericht met telefoonnummers waar
mensen terecht kunnen met hulpvragen. “Het coronavirus kunnen we niet
oplossen, maar het eenzaamheidvirus
wel. Een luisterend oor bieden kan al
heel belangrijk zijn.”
Tekst: Henk Willemssen

IC-verpleegkundige Maudie Mandemaker

‘Soms denk ik dat ik in een droom ben beland’
Maudie Mandemaker uit Merselo werkt al zeven jaar als verpleegkundige op de intensive care in het ziekenhuis VieCuri in Venlo. Vanwege het coronavirus draait ze werkdagen van twaalf uur. Naar eigen zeggen
vertrekt ze telkens nerveus naar het werk, nerveus voor wat er te wachten staat. Desondanks kan ze de
omstandigheden een plekje geven en doet ze er alles aan om patiënten de beste zorg te bieden.
Ondanks dat ze het werk als icverpleegkundige gewend is, geeft
Maudie toe dat de impact van het
coronavirus groot is in het ziekenhuis.

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

Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

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.

“Normaal gesproken hebben we twee
ic-afdelingen met in totaal zestien
bedden. Nu hebben we opgeschaald
naar vier ic-afdelingen met in totaal 32
bedden. Artsen en verpleegkundigen
die normaal gesproken op de operatiekamer, bijvoorbeeld in de anesthesie of op de recovery werken, staan
ons bij. We werken hard en veel, maar
tegelijkertijd is het wel mijn werk en
voelt het ook zo. Maar soms denk ik
wel dat ik in een droom ben beland.
Het is een rare situatie.”
Maudie is binnen het ic-team werkzaam als ventilation practitioner.
Samen met vier andere collega’s is
ze gespecialiseerd op het gebied van
mechanische beademing. Volgens
haar wordt ze door het coronavirus
vaker uit haar comfort-zone gehaald.
“Ik ga met een nerveus gevoel naar
mijn werk. Wat tref je aan? Tijdens
mijn werkdag van twaalf uur ben ik
bezig met de beademing en de verzorging van patiënten maar ook het
toedienen van medicijnen. De druk bij
het team is hoog. Toch staat het hele
team er voor open en klaagt niemand.
Het is nu eenmaal zo en daarom zetten we onze schouders eronder en
gaan we ervoor. In het begin waren
we zoekende en vroegen collega’s, die
normaal niet op de ic werken, zich af
wat hun taak was. Inmiddels is er een
structuur, kent het personeel elkaar
beter en verloopt het werk soepel.”

Ondanks dat Maudie werkdagen van
twaalf uur draait, geeft ze aan daar
geen problemen mee te hebben.
“In het begin dacht ik dat ik de lange
werkdagen lichamelijk zwaar zou vinden, maar dit ervaar ik niet zo. De tijd
vliegt voorbij als ik aan het werk ben.
Op geestelijk gebied is het soms wel
zwaar. Ik vind het erg dat patiënten
alleen zijn. Normaal gesproken hechten we veel waarde aan het contact
met familieleden. Dat veilige gevoel
geven, kan nu niet. Dat heeft impact
op de familie en dat raakt me soms
wel eens.”
VieCuri is pro-actief in beeldbellen met
familieleden van patiënten. Dit kan
met patiënten die net van de beademing af zijn gegaan, maar ook met
patiënten die nog in coma liggen.
“Ook voor de patiënten die wakker
worden, is de situatie traumatisch.
Ze worden met een angstig gevoel in
slaap gebracht, maar bijna alle patiënten weten weinig van wat er gebeurd
is als ze wakker worden. Het is heel
onwerkelijk voor ze en hebben daardoor duizend vragen. Dat maakt het
frustrerend voor ze. Wij proberen ze
gerust te stellen en uitleg te geven.
Deze patiënten hebben sturing nodig
en daarom gaan we naast ze zitten
en luisteren we bijvoorbeeld ook wel
eens muziek met ze.”
Om de coronacrisis een plaats te kunnen geven, praat het team op de ic

veel met elkaar. “Vooral de artsen en
verpleegkundigen die normaal niet
op een ic werken, worden geconfronteerd. Voor sommigen is het werk
moeilijk en kan het psychische problemen geven. VieCuri biedt voor alle
medewerkers psychische hulp op een
laagdrempelige manier. Medewerkers
van de psychologie zijn vaker vrijblijvend op de ic aanwezig. Zelf sta ik er

nuchter in en zie wel hoe het loopt.
Ik merk wel dat ik me minder druk
maak om de kleine dingen in het
leven. Ik vind het fijn om over mijn
werk te vertellen, maar als ik thuis
ben vind ik het ook lekker om met
mijn kinderen bijvoorbeeld te knutselen. Thuis kan ik afschakelen.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Vervolg voorpagina

Cupcakes voor de ouderen
Sinds de school gesloten is en er les
op afstand gegeven wordt, maakt
Dion voor zijn studenten regelmatig
challenges zoals het zomer-klaar
maken van de tuin of om een
stuk te gaan hardlopen. Het idee

voor de ‘cupcakechallenge’
ontstond tijdens een wandeling
met goede vriend Sil. “Met de
huidige coronamaatregelen
begrijp je steeds beter waarom
ouderen zich eenzaam voelen”.

Met het geven van de cupcakes
willen Dion en Sil ouderen laten
weten dat er aan hen gedacht
wordt. Daarnaast roept Dion in de
challenge studenten én anderen
op om ook in actie te komen voor

de ouderen in de buurt. “Het zou
mooi zijn als door onze actie met
de cupcakes nog meer van dit soort
acties voor ouderen ontstaan.”

0904 \ nieuws

03

Burger King en Starbucks naar A73 in Oirlo Zeven personen beboet voor
Twee Amerikaanse horecaketens gaan zich vestigen bij de Esso-tankstations aan beide zijden van de A73 in
Oirlo. Aan de westkant bij De Wuust komt Starbucks en aan de oostzijde op rustplaats De Romeinse Put opent
Burger King een fastfoodrestaurant.

overtreding noodverordening
Politie Venray-Gennep heeft maandag zeven boetes uitgedeeld aan
personen die zich niet aan het samenscholingsverbod hielden.
Deze zeven personen kregen eerder al een waarschuwing.
De meeste overtredingen vonden plaats bij het Vlakwater in Venray.
De politie meldt dat er elke dag
extra collega’s bij de politie, maar
ook bij de afdeling handhaving van
de gemeente ingezet worden om
toe te zien of mensen zich houden aan de maatregelen die zijn
opgesteld in de noodverordening.
“En dat doen we niet om bekeurin-

gen te willen schrijven. We doen
dat om uitbreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken.
De verspreiding van het corona doet
de mens en niet het virus. Op deze
manier dragen we bij aan de
gezondheid(szorg)”, laat politieteam
Venray-Gennep weten op Facebook.

Zonnepanelen op
gemeentehuis en Jerusalem
Op de daken van het gemeentehuis en kunstencentrum Jerusalem
komen 448 zonnepanelen. De gemeenteraad moet nog instemmen
met de investering van 166.500 euro. Gemeente Venray kan
56.550 euro aan rijkssubsidie SDE (Stimuleringsregeling Duurzaam
Energie) krijgen als de panelen voor 1 oktober 2020 zijn gelegd.
Op De Wuust bevindt zich al restaurant La Place. Nieuwkomer Starbucks
is ‘s werelds grootste keten van koffiezaken die zich gaat vestigen in
een pand van 200 vierkante meter.
Het restaurant van Burger King aan de
overzijde van de A73 heeft met 295
vierkante meter een grotere omvang.
De aanvraag voor de vestiging van
beide ketens is gedaan door EG Retail
Netherlands. EG Retail wil snel aan de
slag met de komst van de horecazaken. Daarom is bij gemeente Venray
het verzoek ingediend om de vergunningprocedure te verkorten door
gebruik te maken van de zogehe-

ten coördinatieregeling. Dit betekent
dat niet eerst de bestemmingsplanprocedure doorlopen moet worden.
Maar dat de omgevingsvergunning
om te kunnen bouwen gelijktijdig in
behandeling gaat. De coördinatieregeling combineert de wijziging van
het bestemmingsplan met de omgevingsvergunning.
EG Retail heeft al uitgewerkte bouwplannen en wil zo snel mogelijk aan
de slag. Het College van B&W heeft
ingestemd met de verkorte procedure. De Wet ruimtelijke ordening
biedt hiervoor ook de mogelijkheid.
Doordat het ruimtebeslag minder is

dan 500 vierkante meter is er geen
sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.
De gemeente ziet als voordeel
dat tijdwinst wordt geboekt door
de gelijktijdige behandeling van
beide procedures. De verwachting
is dat de bouwplannen op weinig
weerstand stuiten van de omgeving omdat ze betrekking hebben
op een snelweglocatie. De commissie Wonen bespreekt het voorstel in de vergadering van dinsdag
21 april. De gemeenteraad neemt
in de raadsvergadering van dinsdag
12 mei een besluit.

Verpleegkundige op corona-afdeling vertelt over haar werk

‘Mensen glippen zo tussen je vingers door’
Verpleegkundige Charlotte uit Venray werkt op de screenings- en corona-afdeling in het ziekenhuis in Venlo.
Dagelijks ziet ze coronapatiënten vanuit de eerste hulp haar afdeling opkomen. Het moment dat de
patiënten afscheid moeten nemen van hun dierbaren, bezorgt Charlotte een brok in haar keel. “Dat vind ik
hartverscheurend.”
Charlotte werkt sinds 2003 bij VieCuri
in Venlo. Kortgeleden werd het ziekenhuis ingericht voor coronapatiënten en
werd Charlotte één van de verpleegsters
op de zogenoemde Covid-afdelingen.
“Coronapatiënten komen binnen op
de eerste hulp en worden daarna
gescreend. Er worden kweken waaronder de coronatest afgenomen. Indien
de patiënten klaar zijn op de spoedeisende hulp halen wij ze op. Op de SEH
zegt de patiënt zijn familie gedag, nog
niet wetende wel of geen corona te
hebben. Dat moment is is hartverscheurend. Ze weten niet wanneer ze elkaar
terugzien en óf dat nog wel gebeurt.
Dat raakt me diep. Ik sta op dat moment
met mijn handen in het haar, want ik
kan namelijk niet de achtergebleven
mensen een schouderklopje geven of
de patiënt over de arm wrijven. Je bent
op dat moment machteloos, maar toch
moet je door.”
Indien de patiënten klaar zijn op de
SEH gaan ze naar de screeningsafdeling. Op de screeningsafdeling liggen
de mensen 24 uur. Indien ze positief
zijn, gaan ze naar de corona-afdeling,
zijn ze negatief, gaan ze elders naar een
afdeling in het ziekenhuis. Charlotte

staat wisselend op de screeningsafdeling en de corona-afdeling. “Ik hou de
vitale functies van patiënten in de gaten
houden, want deze functies kunnen
in no-time omslaan. Daarnaast bied ik
patiënten hulp bij de verzorging, geef
mentale ondersteuning, deel ik medicatie uit en loop ik visite met de arts.”
Omdat patiënten geen bezoek mogen
ontvangen, worden ze gevraagd om
digitale apparaten mee te nemen.
“Zo kunnen ze toch met hun dierbaren in contact komen. Mensen die niet
digitaal zijn, helpen we graag. Maar je
kunt helaas niet altijd vaste afspraken
met familie maken, omdat het virus
zo onvoorspelbaar is.” Dat maakt de
werkdag van Charlotte wel divers. Geen
één dag is volgens haar hetzelfde. “Je
weet nooit van te voren hoe je dag eruit
komt te zien. Op het ene moment gaat
het goed met een patiënt en een uur
later gaat het slecht waar je bij staat.
We moeten dan heel snel handelen.”
Ondanks dat Charlotte de heftige
gebeurtenissen op haar werk een plaats
kan geven, geeft ze toe soms na te
denken over de personen die ze naar de
intensive care ziet gaan. “Enkele patiënten spoken soms door mijn hoofd.

Dan vraag ik me af hoe het met die gene
gaat of hoe het is afgelopen.” Bij de verwerking hiervan vindt ze steun bij haar
collega’s. “Er heerst een grote saamhorigheid op de afdeling, ook al werk ik
elke dag met een ander team. Ik voel
me gesteund door het personeel.”
Haar visie over het virus is in de loop
van de tijd veranderd, legt Charlotte uit.
“Het leek voor mij letterlijk ver weg.
Ik dacht in het begin dat het maar een
griepje was, maar nu ik het van dichtbij zie, kan ik je vertellen dat het geen
griepje is. Mensen glippen zo tussen je
vingers door.” Volgens Charlotte was het
werk in het ziekenhuis de eerste weken
erg onwennig. “We hadden het ineens
gigantisch druk, we wisten nog niet
hoe we de afdelingen konden inrichten. Inmiddels is het ziekenhuis anders
ingericht, omdat er meer bekendheid
is gekomen over de werkzaamheden. We hebben nu echt een structuur
gevonden, maar we zijn er nog niet.
Iets wat nu goed is, is morgen misschien
weer achterhaald.”
Charlotte adviseert iedereen om het
virus serieus te nemen. “Let op, neem
de maatregelen serieus. Doe het voor
een ander.”

Het plaatsen van zonnepanelen
op het gemeentehuis bleek nog
niet zo eenvoudig. Omdat het een
gemeentelijk monument is, mogen
alleen de niet zichtbare dakdelen worden volgelegd. Voor het
gebouw van Jerusalem, dat geen
monument is, geldt deze beperking niet. Uiteindelijk is met ARK
(Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit)
overeenstemming bereikt over
de opstelling van de zonnepanelen. Drie daken aan de binnenkant
van het gemeentehuis en een deel
van de meest westelijke vleugel
zijn geschikt. Op kunstencentrum
Jerusalem worden de panelen op
het dak aan de westkant gelegd.
Door de ‘lastige’ daken’ en gebouweigenschappen van het gemeentehuis zijn de kosten van de
zonnepaneleninstallatie relatief
hoog. De 448 panelen hebben een
vermogen van 143.400 Wattpiek.
Gezien de ongunstige oost-west ligging van de daken zal de productie
lager zijn (75 procent) dan normaal
(85 tot 90 procent). De gemeente
rekent op een opwekking van
107.000 kilowattuur per jaar dat

vergelijkbaar is met het gebruik van
veertig huishoudens.
Het College van B&W heeft ingestemd met de investering omdat de
installatie volgens het college over
een periode van 25 jaar een goed
rendement laat zien. Het jaarlijkse
voordeel loopt op van 4.000 euro
in 2021 naar 15.000 euro aan het
einde van de looptijd in 2045.
Afgesproken is dat de helft van het
jaarlijkse voordeel ten gunste komt
aan de exploitatie van Jerusalem.
Het voormalige gebouw van het
kunstencentrum is eigendom van
de gemeente en wordt verhuurd
voor culturele activiteiten en maatschappelijk gebruik. Ongeveer de
helft van de groene stroom wordt
ook opgewekt door het dak van
Jerusalem. Wethouder Martijn van
der Putten vindt het belangrijk dat
de gemeente Venray het goede
voorbeeld geeft in de energietransitie: “We hebben als gemeente
een voorbeeldfunctie. Wij kunnen
niet achterblijven als we inwoners,
bedrijven en maatschappelijke organisaties oproepen om zonnepanelen
op het dak te leggen.”
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Emancipatie voor vrouwelijke maaister Coba

Boerenmonument in Castenray uitgebreid
Het boerenmonument van maaier Petran in Castenray is uitgebreid met een vrouwelijke versie.
Stichting Heemkundig Genootschap Castenray noemde de vrouwelijke maaister Coba. Beide metalen
monumenten, gemaakt door de Venrayse kunstenaar Twan van Rens, schetsen een beeld van het vroegere
boerenleven.

appelen wanneer deze met de riek
waren gerooid. En ‘s avonds werd de
kleding versteld, de sokken gestopt,
wol gesponnen, gebreid en gehaakt
en wat er nog meer moest gebeuren. Volgens de heemkundestichting
verdient de boerenvrouw ook alle

lof. Die hulde kreeg de boerenvrouw
onlangs toen bij het beeld van de
maaier een maaister geplaatst werd.
De maaister kreeg van de heemkundeleden de naam Coba. Petran en
Coba waren namen die vroeger bij de
boerenmensen veel voorkwamen.

Digitaal Sprekersplein
Het Sprekersplein van dinsdag 14 april kan niet in zijn normale
vorm doorgaan. Toch kunnen insprekers hun stem laten horen
over actuele onderwerpen die tijdens de gemeenteraad en de
raadscommissies worden besproken. Dat kan schriftelijk,
maar ook met een presentatie of een filmpje.
De inbreng van de inspreker wordt
op het raadsinformatiesysteem
gezet. Als raads- en commissieleden vragen hebben aan de inspreker dan worden die via de
griffie doorgestuurd. Vragen en
antwoorden worden ook op het
raadsinformatiesysteem
gepubliceerd.

Daarnaast is het mogelijk om
een korte videoboodschap te
delen met de raad of commissies.
Geïnteresseerden mogen een kort
filmpje van circa 1 minuut naar
de griffie sturen die er weer voor
zorgt dat de boodschap via een
Instagram-story wordt gedeeld op
het kanaal van de gemeente Venray.

Vervolg voorpagina

Populatie dassen sterk
verminderd in Ooijen-Wanssum

De Venrayse kunstenaar Twan van Rens bij zijn twee kunstwerken die het boerenleven uitbeelden

Op 28 juni 2014 organiseerde Stichting
Heemkundig Genootschap Castenray
een project over het vroegere boerenleven en als symbool van het zware
boerenwerk werd een beeld in het
dorp geplaatst. Het betrof een door
beeldend kunstenaar Twan van Rens
gemaakt manshoog metalen beeld
van een maaier met zicht en pikhaak.
Bij het monument werd een informatiebord geplaatst.
Veel boeren van de gemengde bedrijfjes op de schrale Noord-Limburgse
zandgrond hadden het in het verleden

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

niet erg breed. Het werk op de boerderij was arbeidsintensief met een
relatief lage productie. Veel van de
producten waren bestemd voor eigen
gebruik en voor voedsel voor de boerderijdieren. Veel vrije tijd hadden de
boeren over het algemeen niet en op
vakantie gaan was ‘iets voor de burgers’. Er werd gewerkt van ’s morgens
vroeg tot ’s avonds laat en ook op
zondag moesten de koeien gemolken
worden en hadden de boerderijdieren hun verzorging nodig. Als een ode
aan deze hardwerkende boeren uit

de vroegere tijd werd het monument
Petran geplaatst.
Maar het waren niet alleen de mannen die hard moesten werken op de
boerderij. Ook voor de boerenvrouwen was het in het verleden verre van
gemakkelijk. Ze moesten voor het eten
zorgen voor het meestal kinderrijke
gezin waar tien of meer kinderen geen
uitzondering was. Daarnaast hielp de
vrouw ook nog mee op de boerderij. Ze molk de koeien, schoffelde op
het veld, wiedde het onkruid, hielp
mee in de oogsttijd en raapte aard-

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

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.

Te huur Sevenum bedrijfspand:
4 ULO-cellen, 2 koelcellen, werkruimte
en werkgang. Info 06 12 08 24 33.
Grote partij geïsoleerde
sandwichpanelen (gebruikt) te koop!
1 x 4,76 meter, 60 mm dik, pur of
steenwol gevuld. Prijs tussen de €10
en €20 per stuk, kwaliteit afhankelijk.
Tel.: 06 53 14 56 87.

Taxus aanbieding! Taxus ong. 1 mtr.
per stuk € 8,50- 10 voor € 80,0020 of meer € 7.50 per stuk. www.
veld-tuinplanten.nl/06 40 32 71 08.
New online afval program bij
Debsports Straight away, mail naar
info@debsports.com of via pb op fb.

Projectbureau Ooijen-Wanssum laat
in een reactie weten dat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum als
primaire doel heeft om de dorpen in het gebied te beschermen
tegen hoogwater, maar dat ze de
bescherming combineert met het
realiseren van een nieuw natuurgebied. “Eind dit jaar zijn alle werkzaamheden afgerond en ontstaat er
een uniek en toegankelijk gebied
waarin water, natuur en beleving
centraal staan. Om de hoogwaterbescherming te realiseren, moeten
we in het gebied werken, dat kunnen we niet voorkomen. Waar we
wel voor kunnen zorgen, is dat er
nieuwe natuur ontstaat. Dat heeft
absoluut onze aandacht.”
Omdat Wijnhoven via Twitter
weerstand bood tegen het project
Ooijen-Wanssum, vroeg het projectbureau een gesprek met hem
aan. “Als ik daarmee de natuur kan
helpen, ga ik het gesprek met ze
aan. Maar ik heb niks meer van ze
gehoord.”
Het projectbureau laat weten het
te begrijpen dat bewoners zorgen
hebben over de natuur. “We zitten
nu nog midden in de werkzaamheden. Er wordt veel gegraven
waardoor we goed begrijpen dat
bewoners zich zorgen maken om

Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
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.

de natuur. We houden nu zo goed
als we kunnen rekening met de
bestaande flora en fauna en hebben daarvoor diverse maatregelen
genomen. We proberen de werkzaamheden zo snel mogelijk af te
ronden zodat de natuur meer dan
ooit ruimte krijgt om zich in het
gebied te ontwikkelen. Klachten
nemen we altijd serieus en we
gaan graag in gesprek met bewoners, zoals we nu ook met Ger
Wijnhoven willen doen.”
De Vereniging Nederlands
Cultuurlandschap is van mening
dat er struikgewassen in het
gebied aangelegd moeten worden.
“Hier kunnen dieren profijt van
hebben. Daarnaast moeten er nu
actief bloemrijke kruiden en zaden
aangeplant worden, zodat dieren
genoeg te eten hebben. Wij willen
het gebied gaan bezichtigen om te
controleren of het projectbureau
hieraan voldoet”, aldus Dirkmaat.
Projectbureau Ooijen-Wanssum
laat weten vorig najaar al maaisel
verspreid te hebben op plekken in
de hoogwatergeul Wanssum, bij de
instroom van de oude Maasarm en
in de oude Maasarm. In het zaaisel
zaten allerlei zaden van bloemen
en planten die zich nu gaan ontwikkelen in het gebied.

Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
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.
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Reactie op interview oud-burgemeester in Peel en Maas Venray

Uitspraken Jos Waals slaan plank volledig mis
Met verbazing namen we kennis van de jubileumeditie van de Peel en Maas Venray waarin oud-burgemeester Jos Waals in een artikel uitspraken deed over HALLO Venray. Die uitspraken van Waals zijn niet gebaseerd op feiten en passen niet bij ons redactiestatuut. “Wij herkennen ons niet in zijn mening en betreuren het dat Peel en Maas Venray dit publiceert”, aldus directeur Eric van Kempen, uitgever van HALLO Venray.
Volgens Jos Waals zendt HALLO
Venray kritiekloze mededelingen
van derden naar een blanke middenklasse in Venray. Desgevraagd
geeft Waals toe dat de uitspraken
gebaseerd zijn op zijn mening.
Concrete voorbeelden of feiten om
die uitspraken te onderbouwen

bleven uit.
In het redactiestatuut van HALLO
Venray is te lezen dat het nieuwsblad zo objectief en veelzijdig mogelijk de feiten en de maatschappelijke
ontwikkelingen in gemeente Venray
weergeeft. Daarnaast is het voortbestaan van de HALLO Venray mede

afhankelijk van haar aansluiting
bij de behoefte van een zo breed
mogelijk lezerspubliek. “In het artikel in de Peel en Maas Venray wordt
geen hoor en wederhoor toegepast.
Ik had dit deel van het artikel niet
gepubliceerd want het is gebaseerd
op een mening van iemand en niet

op tastbare feiten”, vindt Eric van
Kempen, uitgever van HALLO Venray.
Christ van den Munckhof, uitgever
van Peel en Maas Venray, geeft aan
met gefronste wenkbrauwen het
artikel te hebben gelezen. “Ik ben
er te laat achter gekomen dat deze
uitspraken in het artikel stonden.

Ik begrijp dat jullie niet blij zijn met
het artikel.”
Nieuwsblad HALLO hecht veel
waarde aan het checken van feiten. Vanwege de discriminerende
uitingen in het artikel van Peel en
Maas Venray waren wij genoodzaakt
hierop te reageren.

Nieuwste aanwinst religieus
museum ‘t Zonnelied
Bij het religieus museum ’t Zonnelied in Wanssum is onlangs een
kruis met corpus geplaatst. Het Christuskruis is afkomstig van
Het Vincent van Gogh Instituut in Venray. Nadat Martin Franssen
het kruis een opknapbeurt gaf, pronkt het nu aan de voorzijde van
het museum aan de Beemdweg.

Coronacrisis:
de gemeente Venray helpt!
De gemeente Venray heeft een aantal steunmaatregelen voor inwoners,
ondernemers, zzp’ers, verenigingen en stichtingen. Deze maatregelen zijn bedoeld
om iedereen zoveel mogelijk te helpen met de gevolgen van de coronacrisis. Het is
een lokale aanvulling op de landelijke regelingen van de Rijksoverheid.
Noodloket inkomen

Betaling facturen

De gemeente heeft samen met Match voor

De gemeente betaalt facturen van

Vrijwilligers, Synthese, Stichting Leergeld

bedrijven waar mogelijk nog sneller dan de

Venray en PLIV een noodloket opgericht

bestaande ‘binnen 14 dagen’-norm.

voor inwoners met zorgen over hun
Verenigingen en stichtingen

inkomen of dringende financiële vragen.
●

I

www.venray.nl/noodloket-inkomen.

De gemeente inventariseert waar
verenigingen en stichtingen tegenaan

Museum ‘t Zonnelied is een privémuseum voor volksdevotie.
Op zo’n 200 vierkante meter is een
grote collectie religieuze voorwerpen tentoongesteld. De eigenaren

Martin en Diny Franssen weten bij
alle duizenden voorwerpen een
verhaal te vertellen. Het museum is
na de coronacrisis weer toegankelijk na een telefonisch afspraak.

●

I

Samen staan we sterk

lopen en bekijkt hoe zij hen met maatwerk

Voor inwoners die moeite hebben met de

tegemoet kan komen. Verenigingen of

beperkende maatregelen en veel stress

stichtingen die vanwege de coronacrisis

ervaren heeft de gemeente een overzicht

in financiële nood zitten, kunnen contact

gemaakt van instanties die gratis kunnen

opnemen met de gemeente.

helpen. Want samen staan we sterk!
●

I

Zorgen over
gemeenschapshuizen
Het College van B&W van Venray wil voorkomen dat gemeenschapshuizen en wijkgebouwen definitief hun deuren moeten
sluiten door de coronacrisis. Ze kunnen rekenen op tijdelijke
ondersteuning van gemeente Venray. Dat meldt het college in een
brief aan de besturen van de gemeenschapsaccommodaties.
Gemeenschapshuizen en wijkgebouwen zijn sinds half maart
gesloten waardoor vrijwel alle
inkomsten zijn weggevallen.
Het college is bevreesd voor de
gevolgen op langere termijn
als de coronacrisis aanhoudt.
“Inkomstenderving mag wat ons
betreft niet leiden tot definitieve
sluiting”, meldt het college in de
brief. “U mag van ons verwachten
dat wij samen met u op zoek gaan
naar een vorm van tijdelijke ondersteuning waarmee u uw gemeenschapsaccommodatie open kunt
houden.”
Het college spreekt van een ‘bijzonder lastig jaar’ en wijst erop dat

de coronamaatregelen voor ondernemers en zzp’ers ook gelden voor
gemeenschapsaccommodaties.
Deze ondersteuningsmaatregelen
zijn op 23 maart ingegaan.
Besturen van gemeenschapshuizen
kunnen tot 1 december 2020 uitstel
van betaling krijgen voor onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Ook zal de
gemeente dit jaar geen voorlopige aanslag opleggen voor toeristenbelasting en het gebruiksdeel
van de rioolheffing. De definitieve
aanslagen van 2019 zijn uitgesteld
tot 1 december 2020. Het innen
van terrasgelden is opgeschort tot
komend najaar.

NLW Groep

www.venray.nl/informatie-coronavirus.

De gemeente werkt er samen met de
Noodloket ondernemers

gemeenten Peel en Maas en Horst aan de

De gemeente heeft een ondernemersloket

Maas aan dat ons sociaal werkbedrijf NLW

ingericht. Hier vinden ondernemers en

Groep door kan blijven draaien.

zzp’ers alle informatie over de landelijke en
Subsidies

lokale regelingen.
●

I

www.venray.nl/noodloket-ondernemers.

Voor maatschappelijke organisaties zijn
de termijnen voor verantwoording van

Extra ondersteuning ondernemers

periodieke subsidies over 2019 verschoven

Ondernemers en zzp’ers kunnen bij de

naar 1 oktober 2020. Professionele

gemeente terecht voor extra financiële

instellingen kunnen hun verantwoording

ondersteuning zodat zij hun bedrijf

uiterlijk 1 augustus 2020 indienen. Hun

kunnen voortzetten. De gemeente baseert

aanvraag voor 2021 mogen ze ook voor

zich hierbij op de tijdelijk versoepelde

1 augustus in plaats van 1 juni indienen.

regeling van het Rijk. Om de regeling uit
te kunnen voeren, zet de gemeente extra

Gesubsidieerde bedrijven of

medewerkers in.

instellingen
Met gesubsidieerde bedrijven of

Gemeentelijke heffingen

instellingen die nu niet aan hun

Voor ondernemers zijn de betalings-

verplichtingen kunnen voldoen, bespreekt

termijnen van de aanslag gemeentelijke

de gemeente of en hoe zij op een andere

heffingen 2020 verzet naar 1 december

manier hun prestatie kunnen leveren.

2020. Ook zzp’ers kunnen zich hiervoor
melden.
●

I

www.venray.nl/noodloket-ondernemers.
●

I
Venray, focus op mensen

Voor meer info over lokale regelingen:
www.venray.nl/noodloket-ondernemers
www.venray.nl/noodloket-inkomen
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Afgebroken voetbalcompetitie geen unicum
Dat de voetbalcompetitie voortijdig eindigt, is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen. De laatste
keer was in het seizoen 1939/40. Door de mobilisatie kwamen veel clubs in de problemen toen voetballende leden
voor het leger werden opgeroepen. De Duitse inval op 10 mei brak de competitie vroegtijdig af.
De voetbalbond besloot het seizoen
1939/40 tot noodcompetitie te verklaren. Met net als nu geen promotie
of degradatie. Net voordat de coronacrisis losbarstte, werden op zondag
8 maart de allerlaatste wedstrijden

van deze voetbaljaargang gespeeld.
Venray kwam zaterdagavond 7 maart
nog in actie voor de derby tegen SSS’18
uit Overloon die met 5-0 werd gewonnen. Venray werkte nog 17 van de 26
te spelen duels af en zat ook nog in het

bekertoernooi dat ook door de KNVB is
afgeblazen. Hoe anders is de situatie
bij Holthees-Smakt dat met slechts 12
gespeelde wedstrijden nog niet halverwege de competitie is. De vijfdeklasser
kwam sinds 8 december nog maar één

Trainersduo Koenen en Passon gaat
door bij SV Venray
Na enkele gesprekken tussen hoofdtrainer Frans Koenen, assistent trainer Mandy Passon en de commissie
van SV Venray is besloten dat beiden ook in het nieuwe seizoen voor de heren selectie zullen staan. Zij starten aan het derde seizoen in deze rol. Het trainersduo geeft aan genoeg uitdaging te zien om met het team
stappen te maken in hun verdere ontwikkeling.

Tweede editie verzoekplatenprogramma

“De Groeten Van”... Wette Nog!

keer in actie.
Door het slechte weer, storm en veel
regen, viel februari grotendeels in het
water. Juist toen het in de tweede week
van maart beter voetbalweer werd,
sloeg de coronacrisis toe. Het voortijdig
beëindigen van de competitie betekent
een tegenvaller voor SV United (vierde
klasse G) en Merselo (vijfde klasse F).
Beide clubs hadden een riante voorsprong op de concurrentie en waren
op weg naar het kampioenschap.
Voor SV United zou het de tweede titel
op rij zijn. Bij Merselo kon na 15 jaar
weer de kampioensvlag in top. Beide
titelkandidaten krijgen komend seizoen
een herkansing. De KNVB is van plan
dezelfde competitie-indeling te hanteren.
Voor de hekkensluiters Ysselsteyn (derde
klasse C) en BVV’27 (vierde klasse G)
maakte de coronacrisis een plotseling
einde aan de degradatiezorgen. De
twee clubs waren bezig aan een slechte
serie en verkeerden in acuut degradatiegevaar. Ook SVOC’01, de voorlaatste van
de vijfde klasse F, zal niet rouwig zijn
om het voortijdig einde. Trainer Jeroen
Denissen sprak tijdens de winterstop
al van een verloren seizoen. Door de
lange blessurelijst, onder meer de veel
scorende broers Danny en Rob Houwen
waren vele maanden uit de roulatie,
was het behelpen voor de tricolores met
vaak grote nederlagen tot gevolg. Zoals
het 7-0 verlies op 8 maart bij Leunen dat
juist aan een goede serie bezig was met
drie winstpartijen in het nieuwe jaar.
Venray droeg begin december als nummer veertien nog de rode lantaarn in
de eerste klasse D. Bij het afbreken van
de competitie waren de rood-witten
opgeklommen naar de zevende plek.
Oostrum eindigde als nummer zes in de
vierde klasse G.

Voetballen tijdens de oorlog
In het afgebroken seizoen 1939/40 werd
op zondag 5 mei nog volop gevoetbald. Vijf dagen later op 10 mei vielen
de Duitsers Nederland binnen en lag
de voetbalcompetitie een paar weken
stil. De meeste clubs kwamen helemaal
niet meer in actie. Maar enkele verenigingen pakten begin juni de draad toch
weer op. Zo voetbalde Servatius, een
voorloper van SV Venray, nog op 9 en
30 juni 1940. Maar de competities werden niet meer voltooid. Veel elftallen,
zoals Ysselsteyn, moesten zich terugtrekken vanwege een tekort aan spelers. De mobilisatie leverde ook nieuwe
aanwinsten op. Zo speelde in de klasse
waarin BVV’27, DIS (Oirlo) en Wanssum
uitkwamen een elftal mee onder de
naam NEPA. Dit waren militairen die
gelegerd waren in Wanssum om de brug
over de Maas te bewaken. NEPA speelde
buiten mededinging mee en was veel te
sterk voor de andere teams. Alleen DIS
(3-3) wist het militaire gelegenheidselftal van winst af te houden.
Tijdens de eerste vier oorlogsjaren werd
er gewoon gevoetbald. De Duitse bezetter stimuleerde zelfs dat sportactiviteiten
doorgingen. In het laatste oorlogsjaar
werd de competitie in september 1944
op het laatste moment afgeblazen.
1944/45 is het enige seizoen waarin er
helemaal niet werd gevoetbald. Vlak na
de oorlog waren veel voetbalterreinen
onbespeelbaar en kampten de clubs
met materiaalgebrek. Toch ging op zondag 4 november 1945 de competitie
van start. Venray, dat op 26 maart 1945
ontstond na een fusie tussen De Valk en
Servatius, speelde die zondag op bezoek
bij IVO in Velden zijn allereerste competitiewedstrijd. De uitslag was 2-2.
Tekst: Henk Willemssen

Op de eerste uitzending van degroetenvan kwamen veel complimenten binnen
van onze luisteraars. Dit heeft ons doen besluiten a.s zondag met Pasen
opnieuw 3 uur te gaan uitzenden.
Omdat het momenteel voor veel mensen niet mogelijk is om op bezoek te
gaan bij hun naasten en geliefden, hebben de radiomakers Geert Craenmehr,
Leo Everaerts (“Wette Nog!”) en collega Dave Edwards (“Sixties Pop Gold”)
besloten opnieuw degroetenvan te gaan uitzenden. Ze worden daarbij
geholpen door de technici Cesar Heuvelmans en Edwin Verstegen.
Het programma zal live worden uitgezonden vanuit de studio van Omroep
Venray op zondagmiddag 12 april (Eerste Paasdag) tussen 14.00 en 17.00 uur,
het tijdstip waarop normaal de sportuitzending “Zondagmiddag Live” wordt
gepresenteerd. Er kan worden gebeld naar de studio (0478-512362) om live je
boodschap over te brengen, maar het is ook mogelijk om je verzoek vooraf in
te sturen naar: degroetenvan@omroepvenray.nl
Noem in deze mail je eigen naam/namen en geef aan voor wie de groet of
mededeling bestemd is. Laat in een kort mailbericht je boodschap achter, en
geef door welke plaat je graag wil aanbieden. Geef ook aan of we je eventueel
mogen bellen tijdens de uitzending. Verder zal het mogelijk zijn tijdens de
uitzending live te chatten op de facebook site van Wette Nog.
Iedereen, dus ook kinderen kunnen op deze manier even in contact treden
met b.v. hun opa of oma. Wij zitten er klaar voor. Omroep Venray is tijdens
de uitzending telefonisch bereikbaar op 0478-512362. Het programma
is live te beluisteren zijn. Kijk hiervoor op: www.omroepvenray.nl/
frequenties. Ook kan dit op de computer via www.omroepvenray.nl
luister live.

Geen tweede titel op rij voor Willem Peters en SV United

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl
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Geplukt

Netty de Römph Venray
Netty de Römph (68) heeft een roerig leven achter de rug. De behulpzame Venrayse houdt van verbinden en dat is Mothers of Invention.”
Kort daarna trouwde Netty met een
terug te zien in haar vrijwilligerswerk. Ze geeft taallessen en introduceert asielzoekers en arbeidsmigranten in
man die ze leerde kennen in de soos
Venray bij werkgevers. In haar vrije tijd houdt ze van sporten en fotograferen. Deze week wordt Netty geplukt.

Netty groeide op in een gezin met
zeven kinderen in de Oranjebuurt
in Venray. “Ik heb er een leuke
jeugd doorgemaakt. We speelden op de lege, ruime weiden en
bouwkavels, bouwden hutten,
deden rolschaatswedstrijden op de
straat en hinkelden. We waren elke
dag buiten en er was een natuurlijke saamhorigheid.”
De meeste meisjes in de
Oranjebuurt gingen net zoals haar
naar de huishoudschool, vertelt
Netty. “Ik had het makkelijk op
school. Ik mocht op de klas letten
als de leraar uitviel of voor hem
zijn scheerapparaat thuis ophalen
als hij dat nodig had. Ik was een
buitenbeentje en vertelde met
gemak mooie anekdotes en verhalen. Op school kon ik mijn ei kwijt.”
Op haar vijftiende ging Netty wer-

ken als dienstmeisje in een doktersgezin. Volgens haar was dat een periode
waarin ze veel leerde. “Opvallend
was de andere cultuur in hun huis.
Ik leerde hoe je kinderen opvoedt
zonder te slaan of te dreigen. Tijdens
mijn werk las ik ook stiekem boeken
zoals literatuur van Jan Wolkers of het
maandblad Paris Match waarin ik de
mode bekeek. Ondertussen zorgde ik
voor een schone villa, paste ik veel
op de drie kindjes en hielp ik met het
eten koken. Na het koken mocht ik
altijd mee-eten. In dit gezin vond ik
inspiratie voor mijn dromen over de
toekomst. Ik wilde net als mijn vriendinnen de verpleging in.”
In 1968 ging Netty als leerling verpleegkundige werken in de psychiatrie St. Anna in Venray. Netty werd er
uiteindelijk zelf ziek van. “De wereld
in de psychiatrie correspondeerde niet

Puzzel

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

met mijn gevoel van menselijkheid,
progressie en vernieuwing. Ik begreep
niet wat het betekende om zo ziek
te zijn. Mijn innerlijke wereld was in
groei en ik moest mij aanpassen. Deze
kloof heb ik na twee jaren niet kunnen overbruggen. Ik was op zoek naar
gelijkheid en gelijkwaardigheid, naar
vrijheid en persoonlijke groei, maar
liep vast in dit systeem. Wat deden ze
toch met die mensen? Ik begreep het
zelf niet eens. Ik kende de woorden
niet die ik er nu aan kan geven. Ik was
een jonge vrouw en totaal gefragmenteerd. Ik voelde mezelf destijds thuis
in de wereld van Frank Zappa en The

in Venray. Samen met een groepje
jongeren tilde Netty de soos van de
grond. Het was een plek waar ze hippiemuziek draaiden en experimenteerden met wereldse zaken. “De man die
ik ontmoette in de soos was een intelligente en wereldse hippie die direct
uit de verslavingskliniek kwam. Nadat
we trouwden zijn we samen naar
Schinveld verhuisd. We wilden gaan
leven in een commune. Uiteindelijk
leefde ik in een onbewoonbaar verklaarde woning, werd ik ernstig mishandeld, verwaarloosd en bleef ik
alleen achter met mijn zoon Fedja.”
Netty wist te ontsnappen aan de situatie en keerde terug naar Venray waar
ze een nieuw leven begon. In Veltum
vond ze steun bij andere alleenstaande vrouwen. Tevens kreeg ze
contacten met de politiek. “Ik kreeg bij
de partij CPN steun en erkenning voor
mijn positie als alleenstaande moeder
in de bijstand. Ik kreeg weer zelfvertrouwen en telde mee. Ik voelde me
niet meer alleen. Een groep vrouwen,
waaronder ik, werden ook actief als
vrouwencabaretgroep Bolle Bette.
We hadden optredens door heel
Nederland en in België. In de schouwburg traden we op en voerden we discussies met vrouwen.”
Met de hulp van het vrouwennetwerk startte Netty een opleiding aan
de sociale academie Den Dommel
in Eindhoven. Het was een combinatie van sociaal, cultureel en maatschappelijk werk. Na het afronden
van de opleiding kon ze in 1990 aan
de slag bij asielzoekerscentrum in
Blitterswijck. “Ik was introductiemedewerker tot 2003. Het was een
zeer mooie tijd waarin ik een persoonlijke groei doormaakte en de wereld
ontmoette. Ik leerde daar zo veel
over de verschillen tussen culturen en
mensen.”

Netty besloot uiteindelijk om zelfstandig ondernemer te worden als
personal coach integratie en re-integratie. Tien jaar begeleidde ze, vanuit
haar woning, voor diverse gemeenten en UWV’s uit de regio mensen
van een uitkering naar betaald werk.
“Maar op politiek niveau kwam helaas
een einde aan mijn werk als coach.
Reïntegratiebedrijven in de sector vraten miljoenen reintegratie-geld weg.
Ik kwam weer in de bijstand terecht
en moest verhuizen.”
Intussen is Netty al jaren actief onder
de buurtgenoten. Ze organiseert buurtbijeenkomsten voor alleenstaande
ouderen om de leefbaarheid in de
buurt meer glans te geven. “Ik pas op
het huis als buren op vakantie zijn, ben
er als gezinnen problemen hebben en
organiseer samen met de buurt een
straatfeest. We zijn geen vreemden
meer van elkaar. Ik geef nu ook taallessen en introduceer asielzoekers en
arbeidsmigranten in Venray. In ruil hiervoor koken zij voor mij lekker eten.”
Netty houdt ook van sporten.
Het houdt haar gezond en het zorgt
voor sociale contacten. “Ik blijf fit door
krachttraining, ga één keer per week
naar de spinningles en ga af en toe
naar het vrouwenzwemmen. Door het
coronavirus mis ik dit enorm. Ik zoek
nu graag de frisse lucht op en maak
kilometers op de fiets om mijn conditie te behouden.”
Verder is Netty veel in de natuur te
vinden. “Fotografie is een liefde van
me. Elke dag is anders en als je goed
om je heen kijkt, is de natuur oneindig mooi. Er is zoveel te zien en daar
geniet ik van. Het bijzondere van deze
tijd is dat de natuur fris en vrolijk doorgaat. Zij heeft geen hinder van corona.
Ik voel mij nu dicht bij de natuur en
ervaar troost in de aanwezigheid van
vogels, bomen en bloemen.”

Teks: Jeanine Hendriks

Adver torial

Beste lezer,
Net als bij veel organisaties heeft de coronacrisis ook een grote impact op ons bedrijf.
Als verspreider van HALLO kunnen wij nu niet optimaal ons werk uitvoeren. Op dit moment
hebben we te maken met relatief veel bezorgers die ziek zijn en medewerkers die uit voorzorg niet
meer de deur uit gaan. Iets wat wij uiteraard respecteren. De gezondheid van onze medewerkers
staat voorop.
Om de bezorging zo optimaal
mogelijk te houden, werken we
daardoor veel met vervangers.
Deze mensen zijn nieuw en
hebben vaak geen ervaring.
Dat houdt mogelijk in dat er
mogelijk meer klachten ontstaan.
We kunnen op dit moment nog
alle routes bezorgen, maar als
de situatie verslechtert kan dat
veranderen. Dat is nu nog niet het
geval. We houden u hiervan op
de hoogte.
Op de afhaalpunten die nog
open zijn, worden meer HALLO’s
afgeleverd. Wanneer u geen
HALLO heeft ontvangen, kunt u er
daar een ophalen. Op de website
van HALLO (zie onderaan deze

brief) ziet u een overzicht van de
afhaalpunten. Het is ook mogelijk
om HALLO digitaal te ontvangen.
Aanmelden hiervoor kan via
www.kempen-media.nl/digitaal
We willen via deze weg alle
bezorgers speciaal bedanken
voor hun inzet de afgelopen
weken. Zij zorgen ervoor dat u
ook in deze tijd op de hoogte
blijft van betrouwbaar, lokaal
nieuws. We doen er alles
aan om de nieuwsbladen te
bezorgen, maar hopen op uw
begrip als dat een keer niet
lukt. Daarnaast spreken we onze
steun uit aan alle mensen en
hun naasten die getroffen zijn
door het coronavirus. Wij wensen

u de komende tijd een goede
gezondheid en veel wijsheid toe.
Met vriendelijke groet,
Mike van Kempen
Hans Minten
Garcon

Handelstraat 17 5961 PV Horst
info@garcon.nl
www.garcon.nl
www.hallohorstaandemaas.nl
www.hallopeelenmaas.nl
www.hallo-venray.nl
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15-vragen aan

Camelia van Rijt Venray
dat het beste aan onze school de leraren
of leraressen zijn. De leraren zijn niet
heel streng en ze begrijpen het ook als
we druk zijn met toetsen. Ze geven niet
te veel huiswerk maar zorgen wel dat
we het snappen.

gegaan, heb ik verschillende studenten
vragen gesteld en het internet afgezocht. Maar helaas leverde het geen duidelijke conclusie voor me op.

Wat kan er beter op school?

Ik vind het jammer. Je moet op je 15e al
over je toekomst nadenken en je druk
maken. Ik vind dat wij die keuze nog niet
hoeven te maken, want we gaan de rest
van ons leven nog verder werken en of
studeren. Ik vind dat we meer tijd nodig
hebben om eerst een beeld te kunnen
krijgen van wie we echt zijn voordat we
bepalen wat we later al willen worden.

Ik vind het organisatiesysteem op onze
school wel een stuk minder. Ik zit nu in
mijn examenjaar en heb de simpelste
dingen nog niet gedaan en ik moet er
achter aan gaan. Natuurlijk is een stukje
zelfstandigheid dan wel goed, maar we
moeten wel weten wat we moeten doen.

Vind je het spannend om eindexamen te doen?
Dat valt wel mee, ik krijg niet veel spanning van het idee. Ik ben meer gestrest
voor wat er daarna gaat gebeuren qua
opleiding of vervolg van de school.
We moeten nu wel belangrijke keuzes
maken en de nieuwe school gaat bepalen welke richting ik op ga. Maar ik weet
diep van binnen dat het wel goed komt.

Welk vak vind jij het minst leuk?
Ik denk wiskunde. Ik doe er de laatste twee jaar niets aan, wat best wel
dom is. Daardoor heb ik slechte punten. Mijn gemiddelde voor wiskunde op
dit moment is ook een 4.2 dus ik moet
sowieso een 8 halen zodat ik tenminste een 6 kan staan gemiddeld. Dus dan
moet ik hard gaan werken.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Wat is je favoriete vak?
ik socialer te worden. Eerdere jaren was ik
heel erg verlegen en vond ik het eng om
zomaar gesprekken te beginnen. In de
derde dacht ik: “wat maakt het eigenlijk uit wat mensen van mij denken” en
toen leerde ik ook meteen meer mensen
kennen.

Ik denk D&P (dienstverlening en producten) omdat de toetsen wel makkelijk zijn
en omdat je met je vrienden samen kunt
zijn. De leraren zijn niet zo streng daar,
omdat je op een open plein zit voor vier
lesuren. Het vak zelf levert weinig stress
op.

Welk advies zou je aan brugklassers
geven?

Wat wil je gaan doen na de middelbare?
Om eerlijk te zijn twijfel ik nog steeds, ik
wil heel graag naar een bepaalde school
maar anderen willen dat niet. Wat heel
jammer is. Omdat ik alleen een vmbokader diploma krijg kan ik nog geen hbo
doen, dus dan moet ik sowieso nog verder studeren. Maar waar en welke opleiding weet ik nog niet.

Wat vond je het leukste jaar van
de middelbare?

Ik zou ze adviseren om goed te leren.
Als je niet je best doet in de eerste of
tweede ga je er later spijt van krijgen
wanneer je naar je toekomst kijkt. De
punten van de eerste en tweede lijken
minder belangrijk, maar ze bepalen wel
je toekomst, je niveau en dus ook je
opleiding voor later. Als mensen je raar
aankijken omdat je leert, kan jij ze later
raar aankijken omdat ze zijn blijven zitten en jij niet.

Ik vond het derde leerjaar het leukste.
Toen zat ik beter in mijn vel en begon

Het Raayland College is wel oké. Ik denk

Camelia van Rijt
15 jaar
Raayland College
Venray

Waarom heb je voor het Raayland
College gekozen?
Ik zit in het vierde jaar op het
Raayland College en doe vmbokader. Ik heb voor deze school gekozen omdat hij dichtbij lag en omdat
veel van mijn vrienden hierheen
gingen. Ook vond ik op de open dag
de school gewoon heel fijn en ik
vond dat ik er thuis hoorde. Nu zit ik
al in mijn examen jaar en heb ik nog
steeds geen spijt. Ik heb hier veel
nieuwe mensen leren kennen.

Wat vind je van de leraren op school?

Hoe probeer je die keuze te maken?
Ik heb verschillende testen gemaakt die
me adviseren welke opleiding of potentiële banen bij me passen. Ook ben ik
naar open dagen en meeloopdagen

Wat vind je ervan dat je zo vroeg
belangrijke keuzes moet maken?

Wie is je favoriete leraar ooit?
Ik vind meneer Willems wel een goede
leraar. Hij zorgt ervoor dat je iets doet
in de les op een goeie manier en hij
begrijpt het als je door een moeilijke
periode gaat en houdt er ook rekening mee. Begrip voor de leerlingen is
belangrijk omdat ze dan het beste uit
zichzelf kunnen halen. Ook krijgen ze
minder stress.

Wat blijft je altijd bij?
De eerste paar maanden op het
Raayland College. Ik voelde me fragiel,
maar vooral enthousiast omdat ik zoveel
nieuwe vrienden kon maken en leuke
dingen kon meemaken. Ook al zijn er
veel dingen gebeurd de laatste jaren die
minder zijn, het hoort erbij en door deze
vier jaren ben ik nu de persoon geworden die ik nu ben.

Blijf je contact houden met je
vrienden?
Ja dat sowieso. Ik ben heel close met
mijn vrienden van nu en we helpen
elkaar met dingen. Ook ben ik vrienden met mensen die bijvoorbeeld havo
doen, dus die ik bijna nooit zie. Met hen
hou ik nu ook contact dus dat is niet heel
anders als ik van school af ben.

Hoe zie jij je toekomst?
Uiteindelijk wil ik op mezelf wonen of
met een roommate, mijn bucketlist
eindelijk kunnen maken en afstrepen
en nieuwe mensen ontmoeten. Ik heb
gewoon zin in het moment dat ik zelf
beslissingen kan maken en zelf afhankelijk ben van mijn eigen keuzes. Er gaat
dan een hele nieuwe wereld voor mij
open.
Tekst: Joanna Jochijms

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

Aanbieding week 15 en 16
1Paasrollade
4 Schnitzels
Samen voor
1 Goriejoso
100 gram Gekookte ham

€ 19,90
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Nu vele zoipmpelanten
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Vele soorte
buxusvervan n
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vanaf € 0,79 rs

Kijk op onze site voor onze wekelijkse aanbiedingen e.d.

Wij zijn geopend op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
maar houden ons wel aan de regels.
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn Tel. 06 20 54 21 28

edelbrons

www.edelbrons.nl

St. Jansstraat 43, Meterik • T: 06 30 58 79 98 • E: bleustone@live.nl

Hoi

Column

De laatste
lootjes
De laatste lootjes komen er nu
toch echt aan. Ook al is het
anders dan normaal. De laatste
schoolexamens maken, geen
stunt en geen gala hebben,
inschrijven bij je opleiding,
eventueel zoeken naar een
kamer, leren, leren en dat allemaal tijdens deze ‘lockdown’.
Het is niet de meest fantastische
tijd om te slagen. Om eerlijk te zijn
is het vreselijk. Je kijkt hier je hele
leven naar uit. De examenstunt
en het gala zijn twee momenten
waar je al in november over begint
te praten. Welke jurk ga je dragen
en welke schoenen? En hoe ga je
het doen met de stoet? Allemaal
dingen waar je al in november aan
begint te denken, heerlijk vind ik
dat. Het moment waarop je jouw
eigen galajurk ziet, koopt en dan
in de kast hebt hangen. Jammer
genoeg kan je die mooie jurk dan
niet gebruiken. Dus moeten we het
maar anders doen. Mijn galajurk
komt over enkele dagen binnen. Ik
had de jurk dan ook in begin maart
al gekocht.
De examens gaan ook al niet door
en mijn laatste schoolexamens
worden verminderd, wegen lichter of vervallen helemaal. Het blijft
allemaal wel raar. Donderdag 9
april begint mijn eerste schoolexamen. Niet zomaar een schoolexamen, maar een online versie. Wij
mogen onze toetsen namelijk niet
meer op school maken, dat gaf
ons veel vragen. Zelf maak ik me
niet zo druk over de toetsen en het
slagen. Ik zie wel wat er gebeurt.
Ik sta overal voldoendes voor en ik
leer goed. Ik ben er klaar voor.
Ook heb ik me deze week ingeschreven bij mijn vervolgopleiding. Ik wil graag naar de pabo in
Helmond en dan basisschoollerares
worden. De kans op een baan heb
ik sowieso. Om mezelf toch wat tijd
alleen te geven, heb ik een appeltaart gebakken. Het was een rare
appeltaart van het merk Granny’s.
Het was een appeltaart met een
cakebodem. Hij was overheerlijk.
De appeltaart was nog warm en
de slagroom smolt helemaal van
de appeltaart af. Zeker voor herhaling vatbaar. Het gaf mij even een
moment voor mezelf. Ik ben nu in
ieder geval klaar voor de toetsen.

Jacky

Stuur je foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

De eerste resultaten van de strenge maatregelen laten voorzichtig een iets positievere trend zijn. Maar we hebben de strijd
tegen het coronavirus nog lang niet gewonnen. Dus ook in het paasweekend zoveel mogelijk binnen en ons aan de regels
houden. We moeten volhouden en mogen de teugels nog absoluut nog niet laten varen. “Een grotere fout kunnen we nu
niet maken”, zei premier Rutte dinsdag 7 april in zijn persconferentie.
Dat vergt veel van ons allemaal. Daarom zoeken mensen uit gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray de verbinding
met elkaar. Nu dat fysiek niet kan, worden daar andere middelen voor gezocht, zoals het nieuwsblad HALLO. De personen die een
foto hebben ingestuurd laten zien dat ze zich verbonden voelen met hun omgeving en steken hen die het nodig hebben een hart
onder de riem. Dank daarvoor.
Volgende week maken we weer een verbindingspagina. Wil jij ook jouw steun en support kenbaar maken?
Stuur dan een foto zoals bovenstaand in naar foto@kempencreeert.nl
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Venray Lokaal

Lege winkelstraten, online drukte
De maatschappelijke waarde van lokaal ondernemerschap wordt op
dit moment door ons extra onderkend en onderschreven. Je ziet
steeds meer oproepen om toch vooral in je eigen buurt en in fysieke
winkels boodschappen te doen. Dat is een positieve ontwikkeling.
De horeca is dicht en hoewel winkels nog open zijn, voelen ook zij
de gevolgen van de coronacrisis.
Mensen kopen geen kleding, geen
schoenen, dat is dramatisch. De nonfood-retail lijdt onder de crisis.
Ze hebben 80 procent omzet te weinig. Vooral de jonge ondernemer die

CDA Venray

geen buffer heeft op kunnen bouwen
heeft het nu extra zwaar. De maatschappelijke waarde van lokaal
ondernemerschap komt nu met deze
crisis sterk naar voren. Vooral de
sociale functie van de winkel, waar
ook even een praatje wordt gemaakt.
Laten we hopen dat de crisis, hoe

verschrikkelijk ook, toch iets moois
kan voortbrengen. Ook voor onze
lokale ondernemers.
U, wij en de consumenten in Venray
kunnen onze solidariteit tonen met
de lokale middenstand door ze
mee overeind te houden. Dit door
onze dagelijkse boodschappen niet
(alleen) bij de giganten en internetwinkels, maar bij de lokale slager,
kruidenier, schoenmaker en eethuisje
te doen. De huidige situatie kan bijdragen aan dat besef.

Waarom niet? Wij als inwoners weten
deze zelfde bedrijven ook te vinden
als het om steun voor lokale activiteiten gaat. Of het nu om voetbalwedstrijden, muziekfestival,
sinterklaastraktaties of historische
fotomateriaal op verdeelkasten gaat.
Hoe groot is onze teleurstelling als
zij ‘neen’ (moeten) verkopen. Stel
hen nu ook niet teleur. “Wees loyaal,
koop lokaal”

een elektrische verbinding. Op dit
moment dienen de bestuurders
fysiek aanwezig te zijn in de ruimte
waar het besluit wordt genomen. Dit
leidde ertoe dat in de laatste raadsvergadering alleen de hamerstukken
op een speciale manier goedgekeurd
werden. De volgende raadsvergadering staat voor 12 mei. Hopelijk is
dan de noodwet goedgekeurd door
de Eerste Kamer. Het is ironisch dat
hiervoor de Eerste Kamer wel fysiek
bij elkaar moet komen om dit te

beslissen. Voor de voorbereidende
commissievergaderingen in week
17 kan het op afstand vergaderen
al ingezet worden. Een heel nieuw
hoofdstuk wordt zo geschreven in de
politieke historie, dankzij de technische vooruitgang. Denk hieraan
als de volgende keer de kosten van
deze technische vooruitgang voorbij
komen.

Peter Custers, commissielid

Technische vooruitgang
In deze bijzondere tijd blijkt hoe de stand van de techniek heden ten
dage is. Thuiswerken is in de gemeente Venray op alle adressen in
principe mogelijk. Door Glasweb Venray heeft iedereen in elke uithoek de mogelijkheid voor snel internet. Dagelijks zijn er nu mensen
van afhankelijk en kunnen door Glasweb Venray gewoon thuis
doorwerken.
Het valt me ook op dat de nieuwste technieken zijn doorgedrongen
in Hilversum. Hele programma’s op
tv worden gevuld met beeldbellen. Waar zouden we toch zijn zonder de technische vooruitgang in

deze dagen van thuis quarantaine?
Voor het politieke proces wordt er
op dit moment hard gewerkt om
een noodwet voor elkaar te krijgen, zodat het mogelijk wordt om
ook politieke besluiten te nemen via

Erik Vullings, gemeenteraadslid

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.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

De sportclub mag mijn contributie houden
Sportverenigingen in Nederland lopen volgens Stichting Waarborgfonds Sport miljoenen euro’s mis tijdens de coronacrisis. Dat komt door het
sluiten van sportkantines en doordat kosten, zoals de veld- of zaalhuur en salarissen voor trainers en stafleden, gewoon doorlopen. Ook is het
de vraag of leden hun contributie netjes blijven betalen, of dat ze over een aantal maanden een gedeelte terugvragen. De contributie, de jaarlijkse bijdrage van leden, is de belangrijkste inkomstenbron voor sportverenigingen in Nederland. Het is goed voor meer dan de helft van het
geld dat bij een vereniging binnenkomt. Op de tweede plek komen de inkomsten door kantineverkopen.
Wil je na de coronacrisis weer als vanouds bij je
vertrouwde sportclub aan de slag kunnen, dan
is het beter om de contributie als gift te zien. Je
voetbal-, volleybal-, tennis- of judoclub kan er
ook niets aan doen dat er voorlopig niet gesport
mag worden. Laat die verenigingen dus niet de

dupe worden door je geld terug te vragen.
Aan de andere kant kun je niet in ieders portemonnee kijken. Sommige mensen kunnen het geld in
deze tijd misschien heel goed gebruiken, omdat ze
door de crisis een laag inkomen hebben of zonder
werk zitten bijvoorbeeld. De landelijke sportbonden

moeten maar kijken hoe ze de verenigingen en dus
de leden kunnen compenseren. Dat is niet het probleem van de leden.
De sportclub mag mijn contributie houden.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 13

De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt
Onderwijsminister Arie Slob maakte dinsdag 24 maart bekend dat alle centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs worden
geschrapt vanwege het coronavirus. De gezondheid staat voorop.
Van alle stemmers op de poll van week 13 vindt
een grote meerderheid van 81 procent het
terecht dat de centrale schoolexamens zijn afge-

last. Aan het einde van dit schooljaar bepalen scholen zelf welke leerlingen geslaagd zijn. Ze baseren
zich hierbij voornamelijk op de schoolexamens die
door de scholen zelf zijn afgenomen gedurende het
hele schooljaar.
Maar de andere 19 procent was het hiermee niet
eens. Want sommige leerlingen hoopten met het
eindexamen hun cijfers op te krikken. Voor hen

is het dus niet gunstig dat de de eindexamens
geschrapt worden. De schoolexamens zouden voor
deze leerlingen ook via een andere weg afgelegd
kunnen worden. Dat wordt namelijk ook momenteel
gedaan met de dagelijkse lessen. Hoe een leerling
gepresteerd heeft over het hele jaar, zegt toch veel
meer dan één examen.

Oh, zit dat zo!

De coronacrisis
De coronacrisis treft ons hard. Allereerst natuurlijk degene die dierbaren hebben verloren, familie of vrienden hebben die nog vechten voor
hun leven. Ook degene die werken in de zorg of andere cruciale beroepen hebben het zwaar. Uiteindelijk krijgen we er natuurlijk allemaal op
één of andere wijze mee te maken.

Hoewel de gezondheidszorg
op één, twee en drie staat,
blijft de economie ook belangrijk.
Wanneer de coronacrisis achter
de rug is hopen we natuurlijk
allemaal onze baan of bedrijf nog
te hebben. Dat is lastig, zeker als
je bedrijf in elk geval tot 28 april
dicht moet blijven. Daarom is
er een ongekend steunpakket

door de overheid in het leven
geroepen.

Overbruggingsregeling Zelfstandige
Ondernemers).

Via de Noodmaatregel Overbrugging
voor werkgelegenheid (NOW) krijgen werkgevers een gedeelte van
de loonkosten van hun werknemers
vergoed, in verhouding tot het verlies aan omzet door de coronacrisis.
Deze regeling kan worden aangevraagd bij het UWV.

Daarnaast zijn er regeling voor uitstel van belastingbetaling (via de
Belastingdienst) en versoepeling van verstrekken en afbetalen
van kredieten (via de kredietverstrekker). Voor ondernemers in de
gezondheidszorg, zoals tandartsen
en fysiotherapeuten, komen de
zorgverzekeraars met een eigen
maatregelenpakket.

De Tegemoetkoming Ondernemers
in Getroffen Sectoren (TOGS),
geeft ondernemers in specifieke
bedrijfstakken recht op een éénmalige vergoeding van 4.000 euro.
Deze aanvraag loopt via het RVO.
Bij de eigen gemeente kunnen
ondernemers die onvoldoende
middelen hebben voor hun eigen
levensonderhoud bijstand aanvragen via de TOZO (Tijdelijke

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Zoals te verwachten met dit soort
inderhaast in het leven geroepen
regelingen is de uitvoering nog
allerminst volledig duidelijk en
verandert er nog wel eens wat.
Mogelijk ook voor groepen die
(nu nog) buiten de boot vallen.
De Rijksoverheid heeft een site
met vermelding van alle regelingen
en up-to-date verwijzingen.

Op onze eigen site
www.innovista.nu vindt u een
coronaknop, die rechtstreeks verwijst
naar de site van de Rijksoverheid.
Ik wens u veel gezondheid
Door: Mr.drs. M.J.C. (Mathieu)
Hooijmaijers RB

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Tijd voor jezelf

Column

Een ritme dat
raakt
De lente lonkt. De temperatuur
is zo uitnodigend dat ik me met
mijn cello in de tuin stationeer.
Mussengekwetter mengt zich met
de diepe klanken van het instrument. Een zacht briesje langs het
gezicht. Met volle aandacht muziek
maken. Even ontspannen en dan
weer aan de slag.
Een schrijfretraite leerde me veel,
ook over timemanagement. Omdat
de week toevallig plaatsvond in
een Benedictijns klooster. Zo kon
je ook wat proeven van het kloosterleven. Nu ben ik niet zo van een
strakke structuur, maar vond het
interessant om eens te ervaren wat
een vast ritme kan doen.
De Benedictijnse regel stelt: ‘voor
alles is een tijd, maar er is niet
alle tijd’. In haar structuur komt
alles aan bod: werken, leren, eten,
ontspannen, rust, om maar wat
te noemen. Binnen de afgebakende tijd ben je geconcentreerd
op wat aan de orde is. De kunst is
om daarin meters te maken zonder
hard naar resultaat te streven. Luidt
de klok, dan rond je zo goed mogelijk af en ga je met volle aandacht
bezig met het volgende. Zo oefen
je beginnen en stoppen. Ook als
je lekker bezig bent of nog bergen
werk hebt. Grappig genoeg kreeg
ik het gevoel van tijd genoeg én
productief zijn.
Met de coronamaatregelen vallen
vele vaste ritmes weg. Het daagt
je uit om een heilzaam ritme te
vinden, jouw maatsoort en stijl te
vinden, waarin dingen die belangrijk zijn bijna als vanzelf de nadruk
krijgen. Liefst zo, dat je er wel bij
vaart.
Het is niet altijd makkelijk. Zelf
je ritme bepalen vraagt oplettendheid om te merken wanneer
jouw maat vol is. En discipline om
de rust te nemen. Maar ook om
gewoon de strijkstok op te pakken,
je renschoenen aan te doen of mee
te doen met ‘Nederland in beweging’. Tijd of geen tijd, zin of geen
zin. Beginnen voordat je hoofd
de dirigeerstok overneemt en je
opeens in een ander genre zit.
Uit onderzoek blijkt trouwens dat
lastige klusjes het beste op te pakken zijn in de morgen. Omdat dan
je motivatie het hoogst is. Hoe ziet
jouw ritme eruit? En met welke
toon zet jij in?

Karin Janssen, Trainer/coach
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Tummers
Namens EP:Tummers bedankt voor het
SUPER werk dat jullie verrichten!
Corona maatregelen EP:Tummers

Wij roepen iedereen op om thuis te blijven en telefonisch of online te bestellen via www.eptummers.nl. Onze specialisten zitten 7 dagen per week
voor u klaar om u te assisteren via telefoon of online chat. Uw aankoop wordt vaak binnen 24 uur thuisgeleverd, dit kan volledig contactloos.
Indien gewenst kunnen wij uw apparaat ook installeren. Uiteraard gebeurt ook dat op een veilige manier volgens strenge richtlijnen.
Komt u toch naar de winkel, dan vragen wij u om zich te houden aan ons deurbeleid. Meer informatie vindt u op onze site: www.eptummers.nl.

Wij belonen u om NIET
naar de winkel te komen!
Koop nu telefonisch of via online chat en
ontvang € 50,- extra korting op uw order!*

www.eptummers.nl
*Bij een minimaal bestelbedrag van €500,-. M.u.v. multimedia en Dyson.
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Tip voor alle thuiszittende kinderen:
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download het GRATIS Tummers
doeboekje via onze site!
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Tummers
www.eptummers.nl

www.eptummers.nl/doeboek

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

