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Lente
Dat de lente is begonnen is van alle kanten te merken door de groeiende flora en fauna en hoge temperaturen. Toch heeft dit lenteweer ook nadelen; de hoge temperaturen zorgen
voor droogte van de grond. Maandag 20 april veroorzaakte de combinatie van wind, zon en droogte een bosbrand in Merselo in het bos aan de Ossendijk. Volgens een woordvoerder
was de brand vergeleken met de bosbranden op de Meinweg in Herkenbosch en de Mariapeel in Griendtsveen en de Deurnese Peel niet spannend. Er ging bij de brand in Merselo
1.000 meter bos verloren. De brandweer van Venray rukt nu voornamelijk uit voor de bosbrand in de Peel. / Beeld: Rob Beckers

‘Visie veehouderij opnieuw ter discussie’
De visie veehouderij moet opnieuw ter discussie worden gesteld. Daar drongen enkele partijen in de
commissie Wonen van dinsdag 21 april op aan. Aanleiding is de bouw van een stal voor 6.000 varkens aan
de Drabbelsweg in Veulen.
In januari 2018 stelde de gemeenteraad de veehouderijvisie vast.
Het plan voor de varkensstal van
Michels-Classens, dat een stal wil
bouwen voor 6.000 varkens, dateert
van 2014. De initiatiefnemer beschikt
op de locatie Drabbelsweg over een
omgevingsvergunning
voor het houden van 883 vleesvarkens. Om de nieuwe stal te kunnen
realiseren is eerst een wijziging van
het bestemmingsplan nodig voor de
vergroting van het bouwvlak en aansluitend een omgevingsvergunning
voor de uitbreiding van het aantal
dieren met 5.200 vleesvarkens.
Op ambtelijk niveau is hier een
negatief advies op uitgebracht.
Desondanks heeft het college beslo-

ten om de procedure verder uit te
laten werken en schuift de bal door
naar de politiek.

Bredere discussie
Leden van de commissie Wonen
vinden dat de discussie veel breder
gevoerd moet worden dan deze varkensstal in Veulen. Cees de Vocht van
Venray Lokaal wees op de gevolgen
voor de natuur en volksgezondheid.
Hij haalde ook de coronacrisis aan.
De Vocht zei dat de drinkwaterkelders van pompstation Breehei zich
op slechts 300 meter afstand van de
locatie aan de Drabbelsweg bevinden. “Moet de drinkwatervoorziening
voor Noord-Limburg niet zwaarder
wegen”, vroeg hij zich af.

Bijstelling van visie
Theo Zegers van D66 pleitte voor een
bijstelling van de veehouderijvisie.
“Daar zullen we ook een voorstel
voor doen. Zodat we niet meer zo’n
grote verrassingen op tafel krijgen.”
Lizzy Bruno van Pro Venray sprak
haar verbazing uit dat het college de
procedure wil doorzetten. “Wij stemmen er niet mee in. De coronacrisis
heeft onze mening alleen maar versterkt.” Elianne Sweelssen van de SP
pleitte ervoor de procedure stop te
zetten. “Gezien de huidige tijd met
alle vragen en zorgen over gezondheid, ammoniak, stikstof en het coronavirus. Er moet eerst duidelijkheid
komen van Rijk en provincie over
wat nog mogelijk is”, zei Sweelssen.

“In de afgelopen vijf jaar is er een
heel andere situatie ontstaan.”
Theo Mulders van Samenwerking
Venray zei dat raad en commissie
nog tweemaal aan zet komen bij
de behandeling van het bestemmingsplan. Dickie Minken van
PvdA is tegen. “Zeker in deze tijd
is dit niet wenselijk. Het Rijk zet
ook in op inkrimping van de veestapel.” Leo Philipsen van de CDA
had er moeite mee dat partijen de
coronacrisis als argument aanvoeren. “Dit mag niet in een adem met
de intensieve veehouderij worden
genoemd”, vond hij. Het CDA vindt
dat het college juist heeft gehandeld door de raad te laten beslissen.
“Wettelijk zijn er geen belemmeringen voor deze stal. Dat het minder
wenselijk zou zijn, is geen reden het
tegen te houden.” John Willems van
de VVD vond het goed dat het college

de mening van de raad wil horen.
Hij wilde weten welk alternatief er is
als dit plan niet kan doorgaan.

Verplicht
Beleidsmedewerker Jos Kniest
reageerde dat de gemeente verplicht
is de aanvraag in behandeling
te nemen. “Stopzetten van de
procedure kan alleen bij heel
zwaarwegende argumenten.
Dat zie ik nu niet gebeuren. De kans
op afwijzing op basis van de
milieuprocedure is klein. Er is meer
kans bij de ruimtelijke kant want
die is veel breder.” Kniest meldde
dat in de milieueffectrapportage
andere stalvarianten qua gebouw
en techniek worden uitgewerkt.
“De ondernemer zal op basis hiervan
kiezen.”
Tekst: Henk Willemssen
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Beperkte financiële gevolgen door coronacrisis

Aspergekwekers zien verkoop aan
consumenten stijgen
Aspergekwekers in gemeente Venray geven aan dat de rechtstreekse
verkoop van asperges aan consumenten door de coronacrisis flink is
toegenomen. Deze verkoop trekt voor een groot deel de omzetverliezen
door de sluiting van horeca recht.
Aspergekweker Frank Swinkels uit
Ysselsteyn heeft 8,2 hectare grond
waarop kasasperges worden gekweekt
en 5 hectare grond met asperges
in de volle grond. Toen de overheid
besloot om horecagelegenheden te
sluiten, zat Swinkels in spanning over
de gevolgen hiervan. “Ik dacht dat
het helemaal fout zou gaan met de
verkoop van asperges. De prijs van de
asperges ging dramatisch onderuit.
De horeca-ondernemers die asperges
afnamen op de veiling vielen af.”

Geld over
Na een week herstelde dit doordat
supermarkten meer asperges gingen
verkopen. “De prijs ging weer terug
naar het oude niveau, doordat de
verkoop in de supermarkten toenam.
Daarnaast merken we dat de consumentenverkoop als een trein loopt.
De eigen verkoop in de verkoopwagen
in Ysselsteyn is met 50 procent gestegen. We zijn er tot nu toe goed van af
gekomen, dat had ik van te voren niet
durven dromen”, aldus Swinkels.
Op dit moment ondervindt Peter
Jeuken, aspergekweker in Oostrum,
ook geen financiële schade door de
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coronacrisis. “In het begin, toen de
horeca haar deuren moest sluiten, viel
de afzet in een gat. Er zat een week
tussen voordat dat weer werd rechtgezet. Inmiddels is de rechtstreekse
verkoop van asperges aan consumenten in onze winkel zo gestegen dat
dit de omzetverliezen van de veiling
rechttrekt. Mensen houden geld over
en besteden dit aan asperges zodat ze
toch kunnen genieten”, zegt Jeuken,
die op 5,5 hectare asperges kweekt.
Ook de prijs van de asperges is volgens Jeuken op een normaal niveau,
ondanks de crisis. “Tijdens Pasen
waren de prijzen nog hoog, maar
inmiddels zit het op een mooi niveau.”

Pasen
Ondanks dat Jeuken geen financiële
schade ondervindt door corona, geeft
hij aan wel last te hebben van de
regels. “Alles kost meer tijd en meer
energie. Toch gaat het niet slecht,
maar ik wil niet te vroeg juichen.”
Volgens Wiel Friessen, aspergekweker in Castenray, is bij hem, net als bij
andere aspergekwekerijen, de verkoop
aan de horeca afgenomen, maar de
verkoop in de aspergewinkel toegenomen. “We hebben tijdens Pasen meer
verkocht dan andere jaren. Op financieel gebied merken we dus weinig van
de crisis. Wel hebben we in het begin
problemen met personeel gehad door
het coronavirus. Ik heb 10 hectare
grond waarop zeven arbeidsmigran-

ten werken, maar door het coronavirus
durfden de Poolse arbeiders niet naar
Nederland te komen. Uiteindelijk zijn
er zeven nieuwe Polen gestart.”

Angst
Jeuken uit Oostrum bespeurde ook een
angstig gevoel bij de de tien arbeidsmigranten die bij hem werkzaam zijn.
“Inmiddels is er rust bij de Poolse
mensen, maar ik merkte dat ze bang

waren de eerste weken. Iedereen
houdt zich aan de opgestelde regels;
ze houden de Polen afstand van elkaar
en komen ze met eigen vervoer”,
aldus Jeuken.
Doordat Swinkels uit Ysselsteyn in
maart al start met de oogst van asperges in de kassen, ondervond hij geen
personeelsproblemen toen de coronacrisis begon. “Ik heb vijftig arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië

in dienst, maar die waren al in het
land voordat de coronacrisis begon.
Hierdoor is bij ons het werk gewoon
door kunnen gaan.”

De eigen verkoop is met
50 procent gestegen

Sluitstuk onderzoekswerk

Werkgroep Smakt legt lot in handen politiek
Werkgroep zonnepark Smakt stelt klaar te zijn met haar werk en het laatste woord te geven aan de gemeenteraad dat op dinsdag 12 mei
wensen en bedenkingen kenbaar kan maken over het zonnepark in Smakt. In een infoblad voor alle raadsleden legt de werkgroep uit
waarom het zonnepark van Kronos Solar, tussen A73 en spoorlijn in Smakt, er niet mag komen. Het is voor de werkgroep het sluitstuk van
twee jaar onderzoekswerk.
In de commissie Wonen van dinsdag 10 maart klonken veel kritische geluiden die zich toespitsten
op de omgevingsdialoog, geluidshinder, afstand tot de dorpskern
en het leefgebied van de das. De
conclusie dat alleen D66 en VVD het
College van B&W steunt om groen
licht te geven voor het zonnepark,
vindt werkgroeplid Jan Koopmans
te voorbarig. “Over hoe de verhoudingen liggen, ga ik geen uitspraken doen. Het politieke proces wil ik
niet verstoren”, zegt hij.
De aandacht van de werkgroep gaat
vooral uit naar het CDA, de grootste partij met negen zetels. In de
commissievergadering uitte CDAraadslid Leo Philipsen sterke twijfels over het zonnepark van Kronos
Solar. “Het CDA heeft toen zwaar
ingezet. Ik hoop dat de partij voet
bij stuk houdt”, zegt Jan Koopmans.
Het CDA ziet meer in het zonnepark
van Tomorrow Energy aan de over-

zijde van de A73. Het ligt een stuk
verder van de dorpskern van Smakt
af. Deze locatie is door de dorpsraad en werkgroep ook als alternatief voorgesteld.
Jan Koopmans vindt het jammer
dat de informatieavond van half
maart niet kon doorgaan vanwege de coronacrisis. De werkgroep had enkele deskundige
sprekers uitgenodigd, onder wie
Erik Roelofsen van Nederlandse
Stichting Geluidshinder, om de
raadsleden en alle andere betrokkenen meer inzicht te geven in de
materie. “Tijdens die avond wilden
we graag meer verdieping geven.
Helaas moesten we de bijeenkomst
afblazen. Maar we hebben nu alle
informatie aangedragen. Het laatste
wat we de komende weken nog
doen is lobbyen achter de schermen.” De werkgroep hoopt dat
de gemeenteraad op 12 mei een
streep zet door het zonnepark van

Kronos Solar dat al vanaf januari
2018 boven de markt hangt.
Voor de werkgroep liggen de kaarten duidelijk. Het plan voldoet niet
aan de eisen van beleidskader KODE
dat de gemeenteraad in oktober
2019 vaststelde. Het college denkt
er heel anders over. In het raadsvoorstel staat dat het zonnepark
passend is binnen KODE, niet in
strijd is met een goede ruimtelijke
ordening en dat lokale bewoners
en bedrijven kunnen participeren in
het project.

Prestigestrijd
In het infoblad, dat gericht is aan
alle raadsleden, haalt de werkgroep
deze argumenten stuk voor stuk
onderuit. Volgens de werkgroep kan
de raad niet anders dan het college
adviseren de omgevingsvergunning
te weigeren. Jan Koopmans: “Ik
begrijp niet dat het college dit plan
toch wil doorzetten. Het lijkt op een

prestigestrijd. Op onze vragen krijgen we geen direct antwoord, het
college draait er telkens omheen.”
Ook het argument dat gemeente
Venray zijn doelen voor duurzame
energiebronnen moet halen met
grootschalige opwekking, haalt
de werkgroep onderuit. “We hebben inmiddels zo veel feitenmateriaal verzameld over alternatieve
energieopwekking. De noodzaak
voor dit zonnepark is er gewoon
niet”, stelt Koopmans. Werkgroeplid
Ivonne van Duren haalt de laatste cijfers aan van de subsidieregeling Stimulering Duurzame
Energieproductie (SDE) van april.
“Daaruit blijkt dat Venray de doelen
van duurzame opwekking gewoon
haalt. De gemeente moet werken
met actuele en eerlijke gegevens.
En niet proberen de mensen dom te
houden.”
Tekst: Henk Willemssen
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Aardappelverwerkingsindustrie zoekt andere bestemmingen voor aardappel

Productie bij Aviko Rixona in Oostrum neemt toe
Binnen de aardappelverwerkingsindustrie blijven vanwege de coronacrisis veel aardappelen over waar nu andere bestemmingen voor
worden gezocht. Hierdoor merkt aardappelverwerkingsbedrijf Aviko
Rixona in Oostrum dat de afzet van hun product toeneemt.
Aardappelvlokken en -korrels zijn
voor Rixona het eindproduct, maar
worden door klanten verwerkt
voor consumentenproducten, zoals
snacks, chips of aardappelpuree.
“Bij snackproducten zoals chips zien
we dat de consumptie, niet alleen nu
maar al jaren, over de hele wereld
toe aan het nemen is. Door de coronacrisis is de vraag in foodservice wat
lager maar de vraag in retail erg
groot. De meeste klanten houden
hun fabrieken draaiende, hoewel er
ook onder onze klanten fabrieken
zijn die compleet gesloten worden.
Wij proberen hen te helpen daar
waar we kunnen”, aldus een woordvoerder van Aviko Rixona.

Doordat er binnen de aardappelverwerkingsindustrie veel aardappelen over zijn, zoeken fabrikanten
daar nu andere bestemmingen voor.
“We zien dat er door de maatregelen
vooral de horeca hard geraakt wordt
waardoor veel aardappelen over
zijn. Er zijn dus teveel aardappelen
voor de vraag. Daardoor hebben wij
nog nooit zo veel afzet gehad als nu.
We proberen zo goed en effectief
mogelijk met de voorraad aardappelen om te gaan. Al onze lijnen
draaien al 24 uur en meer kunnen
we niet doen. Ook de frietverwerkingslocaties blijven draaien tot de
vrieshuizen vol zijn.”

SP heeft zorgen om besmettingsgevaar
bij arbeidsmigranten

Provincie wil aanpak N270
versnellen

In een brief aan de burgemeester uit SP Venray haar zorgen over de bescherming van arbeidsmigranten
tegen het coronavirus. De partij vindt dat handhaving prioriteit moet hebben om arbeiders te beschermen en
roept de burgemeester op om hier aandacht voor te hebben.

Provincie Limburg wil de herinrichting van de Deurneseweg
(N270) versneld uitvoeren. De N270 behoort tot de projecten die
Gedeputeerde Staten naar voren wil halen om de economische
gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De provincie hoopt zo
een impuls te geven aan de bouwsector en de regionale economie.

De SP-afdeling Venray maakt zich al
langere tijd zorgen over de woon- en
werkomstandigheden van arbeidsmigranten. “Zij worden nog al eens uitgebuit en leven vaak opeengepakt bij
elkaar. Nu gedurende de uitbraak van
het coronavirus is de situatie nog zorgwekkender”, schrijft de partij in een
brief aan de burgemeester.
Volgens de SP lopen arbeidsmigranten veel risico op een besmetting met
het coronavirus. “Arbeidsmigranten
zijn vaak met meerdere gehuisvest
in kleine appartementen waarbij ze
veelal ook de slaapkamer met meerderen delen. Tegelijkertijd reizen
deze mensen in een vol busje van
en naar hun werk en werken ze vaak
noodgedwongen dicht op elkaar met
onvoldoende hygiënische voorzorgmaatregelen.”

Gesprek
De partij roept daarom de burgemeester op om in gesprek te gaan met uitzendbureaus en huisjeseigenaren om
samen bindende afspraken te maken.
“Deze afspraken zouden moeten gaan

over hygiëne, voldoende leefruimte en
het vroegtijdig signaleren van geïnfecteerde personen.”

Intensiveren
Gemeente Venray geeft aan gebeld
te hebben met het servicepunt voor
(Poolse) arbeidsmigranten in Meterik.
Hier komen meldingen van arbeidsmigranten binnen als ze ondersteuning
nodig hebben op alle leefgebieden.
“De contactpersoon geeft aan geen
enkel geval van besmetting te kennen. honderd procent zekerheid of er
inderdaad geen besmettingen zijn, is
natuurlijk niet te geven. Ze kent geen
bedrijven in de gemeente Venray
waar ze zich niet aan de anderhalvemeterregel houden. Meldingen over
overtredingen of misstanden die bij
het servicepunt binnenkomen, worden voortaan aan ons doorgegeven.
Ze is wel met een paar Venrayse burgers naar de huisarts geweest, maar
dat bleken geen coronagevallen te
zijn”, aldus een woordvoerder van de
gemeente.
In het verleden waren er contac-

ten tussen de contactpersoon van
het meldpunt en de burgemeester,
maar uitvoerend en beleidsmatig is
er momenteel weinig contact met
Venray. “De behoefte is er wel wederzijds dus die contacten gaan we intensiveren.”
De burgemeester van Venray zit in
het bestuur van de Veiligheidsregio.
In het wekelijkse overleg van burgemeesters, politie en directie veiligheidsregio wordt wekelijks gesproken
over de situatie van arbeidsmigranten, het vervoer en de huisvesting.
De burgemeester van Venray heeft
aangedrongen op passende maatregelen in zowel dit overleg als in overleg
met ondernemers. Zo heeft hij met de
directie van Otto Workforce meerdere
keren gesproken en zijn maatregelen
geoptimaliseerd. “Als burgemeester
heb ik tijdens mijn fietstochten door
Venray diverse gesprekken gehad met
aspergestekers (arbeidsmigranten)
over hun situatie. Ik wil graag zo rechtstreeks mogelijk volgen hoe het met
hen gaat en waar ze tegenaan lopen”,
aldus burgemeester Winants.

Voor de aanpak van de N270 tussen Intratuin in Venray en de
rotonde in Oostrum is 22 miljoen
euro uitgetrokken. Aanvankelijk
was het de bedoeling eind 2021
of begin 2022 te starten met de
uitvoering. De planning moest
worden opgeschoven door de uitspraak van Raad van State in mei
2019 over het PAS (Programma
Aanpak Stikstof). Er moeten extra
maatregelen worden getroffen
om kwetsbare natuurgebieden,
zoals Boschhuizerbergen in Venray
en Maasduinen in de gemeente
Bergen, beter te beschermen tegen
de uitstoot van het verkeer. Anders
wordt de vergunning niet verleend.
Het is niet duidelijk wanneer de
weginrichting van start kan gaan.
Daarover vindt nog overleg plaats
met gemeente Venray en andere
betrokken partijen. Provincie
Limburg geeft aan dat de uitvoering een halfjaar naar voren kan

worden gehaald en dat de N270
uiterlijk eind 2024 afgerond kan
zijn. De werkzaamheden duren
ongeveer een jaar. Daarbij horen
ook de bijbehorende fietsprojecten die de provincie eind 2019 nog
wilde schrappen. Onder druk van
gemeente Venray werd de besparing van 4,1 miljoen euro in februari weer teruggedraaid. Het gaat
om de fietsroute langs de N270
tussen de rotonde in Oostrum en
het treinstation en de fietstunnel
onder de N270 die bedrijventerrein
De Blakt met De Hulst verbindt.
Een versnelling van de aanpak en
elektrificatie van de Maaslijn, die
gepland staat in 2023 of 2024, is
volgens de provincie niet haalbaar. ‘Dit is zo’n complex project
dat een eenvoudige versnelling
niet goed mogelijk is’, antwoordt
Gedeputeerde Staten op vragen
van de PvdA.

Termijn niet haalbaar

Uitstel besluit stoppersregeling varkens
De 32 varkenshouders uit gemeente Venray die zich hebben aangemeld voor de Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen wachten nog op duidelijkheid. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
zou voor 15 april bekendmaken welke bedrijven aan de stoppersregeling kunnen deelnemen. Deze termijn
blijkt niet haalbaar en is verlengd tot 14 juli.
Landelijk zijn 505 varkensbedrijven
aangemeld, terwijl gerekend
was op 300 deelnemers.
De behandeling van alle aanvragen
vergt meer tijd en daarnaast
is het subsidiebedrag van
180 miljoen euro niet toereikend.
Landbouwminister Carola Schouten
neemt nog een besluit om extra

budget vrij te maken.
De Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen is bedoeld door
bedrijven in veedichte gebieden in
het zuiden en oosten van het land.
De aanmeldingstermijn liep van
25 november 2019 tot 15 januari
2020. De regeling is ingesteld
vanwege de gezondheidsrisico’s.

De aangemelde varkenshouderijen
worden beoordeeld aan de hand
van een geurscore die door een
extern bedrijf wordt berekend.
Hoe hoger de geurscore, hoe groter
de kans dat het varkensbedrijf
subsidie krijgt.
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Met biologisch middel

Bestrijding 10.000
eikenbomen van start
De bestrijding van 10.000 eikenbomen met het biologisch middel
Xen Tari is op maandag 20 april van start gegaan in gemeente
Venray. Het is de tweede fase van de aanpak van de eiken
processierups.
Hoveniersbedrijf Herman Vaessen
begint met de bestrijding van
de eikenbomen zodra de bomen
30 tot 50 procent in het blad staan.
Het startmoment is vier dagen
eerder dan vorig jaar, doordat de
bomen de laatste weken snel in het
blad komen vanwege de hoge temperaturen. De bestrijding gebeurt
in alle dorpskernen en wijken en
langs de meest gebruikte fietsroutes in het buitengebied.

Meeste bedden bezet

Corona-afdeling ziekenhuis
Venray blijft open
De ziekenhuislocatie in Venray blijft voorlopig in gebruik voor coronapatiënten. VieCuri laat weten dat er
momenteel plek is voor achttien patiënten op de corona-afdeling die ingericht is op de derde etage van het
Venrayse ziekenhuis.

De eerste fase, de bestrijding met
aaltjes op 2.500 eiken, is eind
vorige week afgerond. Het hoveniersbedrijf heeft drie tot vier
weken nodig om 10.000 eikenbomen tweemaal te bespuiten met
het middel Xen Tari. Volgens het
hoveniersbedrijf krijgt 99 procent
van de behandelde bomen geen
last meer van nesten van de eikenprocessierups.

Strafrechtelijk onderzoek naar mestlozing
Oostrumse beek
Venray Lokaal greep de commissievergadering Wonen op dinsdag
21 april aan om vragen te stellen over de mestlozing die in de nacht
van 25 op 26 maart in de Oostrumse beek nabij Venray plaatsvond en
leidde tot massale vissterfte. De partij vroeg zich af welke rol de
gemeente aanneemt in deze situatie. Wethouder Cor Vervoort gaf
aan dat het Openbaar Ministerie de regie voert over het strafrechtelijk onderzoek tegen de ondernemer die de mestlozing veroorzaakte.
Volgens Venray Lokaal heeft de
gemeente haar inwoners niet actief
geïnformeerd over deze milieuramp. Nu is er maatschappelijke
onrust en boosheid ontstaan over
deze grove aantasting van wat
velen zien als een belangrijk stuk
natuur van en voor Venray, aldus
de partij.

Bewust
Cees de Vocht van Venray Lokaal
vroeg zich tijdens de digitale commissievergadering af of het een
bewuste overtreding of een ongeluk was en of op de bewuste locatie al vaker overtredingen van deze
aard plaatsvonden.

Toezicht
Wethouder Cor Vervoort gaf aan
dat er niet eerder een milieuramp
heeft plaatsgevonden op deze
locatie. De ochtend van de milieuramp is er een toezichthouder
van de gemeente en boa’s aanwezig geweest. “Zij hebben ook
contact gehad met de onderne-

mer om de oorzaak vast te stellen. De gemeente is kritisch en
toezichthouders van de gemeente
zijn in gesprek met ondernemer
om dit in de toekomst te voorkomen. De loonwerker heeft de mest
zoveel mogelijk zelf opgeruimd.
De gemeente heeft de sloot uitgezogen, een stuk uitgegraven
en de leiding schoon gespoeld.
De milieupolitie is bezig met een
strafrechtelijk onderzoek”, aldus de
wethouder.

snel op naar 101 op het hoogtepunt
op 4 april. De afgelopen weken is het
aantal coronapatiënten langzaamaan
gedaald naar zestig.

‘Niet te vroeg juichen’
Ondanks deze afname blijft de
Venrayse afdeling voorlopig open.
“We merken dat het aantal opnames
daalt, maar waarschuwen om niet te
vroeg te juichen. We hebben één piek
gehad, de eerste piek, maar er volgen
er misschien wel meer. Een lichtpuntje
is dat er minder nieuwe patiënten
bijkomen, maar er is zeker op de ic
weinig uitstroom. Nog steeds is het

aantal coronapatiënten dat op de ic
is opgenomen (bijna 20), hoger dan
onze oorspronkelijk ic-capaciteit van
16.”
In Venray worden patiënten
opgenomen die nog wel
ziekenhuiszorg nodig hebben, maar
minder intensief dan de zorg die
op de corona-afdeling in Venlo
wordt geboden. In VieCuri zijn
91 patiënten met het coronavirus
overleden, 177 patiënten zijn uit het
ziekenhuis ontslagen en 25 patiënten
zijn overgeplaatst naar een ander
ziekenhuis.

Watermonsters
Volgens een woordvoerder van
Waterschap Limburg is er een
extern bureau in de armen genomen die watermonsters van de
Oostrumse beek geanalyseerd
heeft. “Zij hebben aangegeven dat
het water nu weer van voldoende
kwaliteit is.” Bij Waterschap
Limburg is bekend wie de mestlozing heeft uitgevoerd, maar mag
daar in het kader van AVG geen
mededelingen over doen.”

Geen gaslucht waargenomen

Man dreigde graskraan
te openen in woning
In een woning in de wijk Desselke in Venray dreigde een man
dinsdag 21 april de graskraan open te draaien en zijn woning op te
blazen. De politie arriveerde met een speciaal onderhandelingsteam om de man gecontroleerd te houden.
Er is verder geen gaslucht waargenomen. De man is door het politieteam uiteindelijk in de boeien
geslagen en meegenomen. De

VieCuri nam op maandag 30 maart het
ziekenhuis in Venray weer in gebruik
met een corona-afdeling van twaalf
bedden met een mogelijke uitbreiding
van tien bedden. “We hebben
het aantal bedden momenteel
opgeschaald naar achttien.
De afgelopen week waren bijna
alle bedden bezet, waardoor deze
afdeling nog steeds nodig is.”, laat een
woordvoerster van VieCuri weten.
Het ziekenhuis in Venray werd
betrokken bij de coronaopvang toen
het aantal patiënten sterk opliep.
Op 16 maart telde VieCuri in Venlo
twaalf coronapatiënten. Het aantal liep

politieactie trok nogal wat bekijks.
Het is niet bekend waarom de
man dreigde de gaskraan open te
draaien.

Duurzame energieopwekking

‘Draagvlak voor energiestrategie staat
op nummer één’
De Limburgse energiestrategie stond op de agenda van de Statencommissie Mobiliteit en Duurzaamheid op
vrijdag 17 april. In deze vergadering sprak gedeputeerde Carla Brugman uit Blitterswijck zich uit over duurzame energieopwekking. “Voor mij staat draagvlak op nummer één, daarna komen haalbaarheid en betaalbaarheid.”
Behalve draagvlak misten veel commissieleden de inbreng van de burgers in de PES (Provinciale Energie
Strategie). De SP merkte op dat het
woord inwoner zelfs in het hele stuk
niet voorkomt. Dat trok Carla Brugman
zich aan. “Dit neem ik ter harte. Het is
een gemiste kans. Ik ben het met u
eens: het gaat juist om de inwoners.”

Drie principes
Veel partijen hamerden op de drie
principes bij de energietransitie:
draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid. Carla Brugman reageerde
in het begin dat ze draagvlak lastig
vindt. “Gaat het om 50 procent plus
één of om 100 procent? Bij een goede
omgevingsdialoog en participatie van
inwoners zal er ook draagvlak zijn”,

meende ze. VVD-commissielid Leon
Bastiaans stelde dat draagvlak altijd
voorop moet staan. “Want zonder
draagvlak is er geen project. De gedeputeerde is er ontwijkend over. Spreek
het eens uit”, drong de VVD’er aan.
Carla Brugman pakte de handschoen
op: “Draagvlak staat op nummer één.”

Dubbel grondgebruik
Brugman zei ook dat bij energieopwekking dubbel grondgebruik de voorkeur heeft, zoals een zonnepark met
vegetatie. “Want we kunnen elke vierkante meter maar één keer besteden.”
Brugman wilde het gebruik van landbouwgrond voor zonneparken ook niet
uitsluiten. De PVV sprak zich opnieuw
hierover uit. Bart Megens haalde aan
dat de universiteit van Wageningen

wijst op de nadelige gevolgen voor de
biodiversiteit en de grondkwaliteit.
Aleide Berghorst (PvdA) was kritisch
over het energieplan. “Het is
een enorm teleurstellend stuk.
Veel plaatjes, slecht leesbaar en te
algemeen. Er worden geen duidelijke
keuzes gemaakt.” Ook de Partij voor
de Dieren uitte kritiek. “Geen visie,
geen ambitie en geen inhoud. Het is
oude wijn in nieuwe zakken”, vond
Peter Loomans. Carla Brugman zegde
toe dat er eind dit jaar een concreter
stuk ligt met een duidelijke tijdlijn.
“Ook ik ben ongeduldig. We zijn niet
verlamd door de coronacrisis want we
gaan door. Maar het moet zorgvuldig
en we willen iedereen zo veel
mogelijk meenemen.”
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Motie over afschaffing
verhuurdersheffing
Politieke partijen Pro Venray en Venray Lokaal dienen in de raadsver
gadering van dinsdag 12 mei een motie in om de verhuurdersheffing af
te schaffen. Die is in 2014, als onderdeel van het Woonakkoord, landelijk
ingesteld voor woningcorporaties.
De corporaties betalen ieder jaar een
heffing over hun vastgoedbezit aan
het Rijk. Voor Wonen Limburg ging
het in 2019 om 17,6 miljoen euro.
Pro Venray en Venray Lokaal vinden
dat de woningcorporaties het geld
beter kunnen besteden door sociale
huurwoningen te bouwen. Ook zou
de verhuurdersheffing leiden tot stijgende huurprijzen, versobering van
het onderhoud en de verkoop van
sociale huurwoningen.
Volgens de twee lokale partijen is een
meerderheid in de Tweede Kamer voor
afschaffing. Het College van B&W van

Driegangendiner aan de deur
Landweert Leeft bracht vrijdag 17 april veertig personen in de wijk in Venray een driegangendiner aan de
deur. Omdat Samen Aan Tafel vanwege het coronavirus niet door kon gaan, brachten twintig vrijwilligers
van de stichting het eten naar de mensen toe. Met deze actie wil Landweert Leeft laten weten dat de stichting de ouderen niet vergeet. / Beeld: Rob Beckers

Puzzel

Plaatsnamen zoeken
Vanwege het coronavirus kunnen veel mensen het huis niet uit. Om die mensen een tijdje bezig
te houden, maakte Piet van Cauwenberghe onderstaand verhaal. In de tekst zijn liefst 45 Limburgse
plaatsnamen verborgen. De dorpen kunnen over meerdere woorden verdeeld zijn.
Kun jij ze allemaal vinden?

Ik sta hier boven aan de berg en kijk

bloemen geplukt. Door de ochtenddauw

op de markt waarop een bar centraal

werd mijn stem echt schor. Stevig

staat. Ik sloeg een glimb richting kerk.

hoestend gromde ik; schande! Loop weg.

Er is feest maar een enkele heer was

Maar ineens kom ik langs de Maas Niels

geschorst, toch waren er die klommen

tegen. “Kijk”, zei hij: “De boeren hier zijn

over de draad om met enkele kerelkes

de velden aan het ploegen en gaan daar

selfie’s te maken. Direct kwam een

rogge laten groeien.”

ober (in geschikte kledij) en begon te

Loop ik, na wat klimmen met een

schelden. De spanningen liepen hoog op

geleende ladder, langs de kant op en

en er vloeide rijkelijk tranen. Er kwamen

neer en viel omdat de voren langs de

enkele demonstranten die vroegen om

Maas breed waren en er een te gelen

meer loon, maar de kapelaan las voor

gloed scheen. Een schichtig reu, ver voor

uit een boek en daarna ging iedereen

ons, steekt de weg over en een vos

smullen van de lekkere vlaai. Gisteren

pelgrimt tussen de bomen door.

liep ik op de hei bloemen te plukken,

Ik val weer tussen het gras. Hoe kan dat

maar er liepen op de heidevelden veel

nu? Thuis gebeurt dat nooit. Ik loop verder

vogels en herten, er liep ook een veulen

naar huis, hier is het vrijwel leeg. Het

schoorvoetend weg.

groen is verdwenen, nu staan in dit broek

Mijn maatje zag een tak met een

huizen waar mensen in wonen. Ik klink

vlo d’r op zitten. En ja hoor, ik zag hem

nog wat schor na, toen ik het verhaal

ook. Op de terugweg namen we in Kessel

aan mijn broer mondeling doorverteld

hout en eiken mee, die er al eeuwen

had, want er klonk veel herrie en vlot

lagen. Het was fris, velen hadden un

tumult op straat. De kapelaan stond in de

hemd aan en zagen het ‘s nachts walmen

deurmond tegen de muur te leunen en

en roken door het gedoofde vuur. Tijdens

riep: “Kijk uit met naar huis gaan, het is

het lopen, tja, ik herken Bo (schoonzus

glad.” Er was op de weg chel geknoeid.

van mij). Ze had een rijkelijke bos

Wel thuis allemaal!

Venray wordt opgedragen de motie
onder de aandacht te brengen van
minister Ollongren van Binnenlandse
Zaken. Pro Venray en Venray Lokaal
wijzen op het grote tekort aan sociale
huurwoningen en dat de huisvesting
van statushouders daar nog bovenop
komt. Alleen al voor de huurwoningen
in gemeente Venray betaalt Wonen
Limburg bijna 2,7 miljoen euro aan
verhuurdersheffing. De twee politieke
partijen halen aan dat van dit bedrag
19 tot 22 extra woningen in de sociale
sector gebouwd kunnen worden.

Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

REDACTEUR /
WEBSITE ONDERHOUD
Actief zijn bij Huurdersvereniging Noord-Limburg betekent
bijdragen aan een groeiende, dynamische groep vrijwilligers,
die de huurders in woningen van Wonen Limburg vertegenwoordigt
in Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Wij zoeken voortdurend naar nieuwe mogelijkheden om de belangenbehartiging te
verbeteren. Een uitdaging waaraan jij een bijdrage kan leveren.
De uitdaging
Wij zijn op zoek naar een redacteur - website onderhoud. Je gaat je bezighouden
met de communicatie en berichtgeving richting onze leden en andere
belangstellenden. De focus richt zich hierbij op het maken van teksten over
regionale en landelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de huurders en
op het onderhouden van de website. Hierbij hoort ook het meedenken over de
indeling, gebruiksvriendelijkheid en navigatiestructuur. Op termijn willen we de
communicatie ook uitbreiden via andere socialmediakanalen.
Dit ben jij
• Je wilt dat huurders wonen in een leefbare buurt, voor een betaalbare huur en
dat ze zeggenschap hebben over hun eigen woonsituatie.
• Je bent bij voorkeur 15 uur per maand beschikbaar om te besteden aan
werkzaamheden voor de HVNL.
• De computer heeft geen geheimen voor je. Je bent communicatief en collegiaal
naar je medebestuurders.
Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de gelegenheid te geven ‘te snuffelen’ aan de manier
waarop wij onze taak invullen. Een van de bestuursleden van HVNL is je vaste
contactpersoon. Er is een mogelijkheid om op ons kantoor te werken. In ieder
geval is daar op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.00 - 12.00 uur altijd
iemand aanwezig. Tot slot bieden we je een vergoeding van € 5,- per uur en een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden kilometer, met een maximum € 170,per maand en van € 1.700,- per jaar.
Wij nodigen je graag uit voor een kennismakingsgesprek. Laat ons telefonisch of
per e-mail weten of je hier belangstelling voor hebt, dan zoeken we samen een
geschikte datum.

Bergweg 4 | 5801 EG Venray | 0478 58 45 02 | www.hv-nl.nl
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Voorbereidingen
windmolenpark stilgelegd
Als gevolg van het coronavirus stelt het College van B&W van Venray de voorbereidende gesprekken voor de
komst van een windmolenpark in Venray uit tot na de zomervakantie. Belangrijk onderdeel van deze fase is
gesprekken met omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden, maar die kunnen door corona
niet worden uitgevoerd.
Gemeente Venray heeft Frank van
Bussel als kwartiermaker aangesteld
om de mogelijkheden te onderzoeken voor een windmolenpark aan de
oostkant van de gemeente Venray.
Van Bussel kreeg vier maanden de tijd
om in gesprek te gaan met omwonenden, grondeigenaren, agrariërs en de
dorpsraden om draagvlak te vinden
voor een park van drie tot zes windmolens met een hoogte van 210 tot
240 meter. Het is de bedoeling dat
in deze gesprekken zowel de mogelijk negatieve als positieve effecten
van een windpark worden besproken.
Daarbij wordt ook met de omgeving
verkend welke mogelijkheden voor
compensatie van effecten er zijn en in
welke mate er belangstelling bestaat
voor burgerparticipatie. Het college
geeft aan dat wanneer er vanuit
gezondheidsredenen geen belemmeringen meer zijn, de draad weer wordt
opgepakt.
Onder de naam Werkgroep
Windturbines Venray heeft een groep

ontevreden bewoners van het buitengebied in Oirlo zich verenigd om
de inwoners van Oirlo, Oostrum,
Castenray, Wanssum, Geijsteren,
Meerlo en Tienray van informatie te
voorzien over de mogelijke komst van
windturbines. De werkgroep geeft
aan de periode tot na de zomervakantie te gebruiken om mensen
die geïnteresseerd zijn te informeren. Dit doen ze vooralsnog met een
nieuwsbrief die periodiek verschijnt.
“De informatievoorziening vanuit de
gemeente is niet toereikend om een
debat te voeren over windenergie.
Informatievoorziening is noodzakelijk voordat een draagvlakonderzoek
kan plaatsvinden. Maar weten inwoners wat er speelt? Weten ze waar ze
over bevraagd worden? Hebben ze
voldoende kennis van voor- en nadelen om een onderbouwde mening te
geven, vraagt de werkgroep zich af.
Volgens de werkgroep zorgt de komst
van een windmolenpark onder andere
voor waardevermindering van de

Bijenhotel in Leunen
Door de bewoners van de Beckershof in Leunen is onlangs een
bijenhotel geplaatst met als doel om insecten in aantal te laten
groeien. Het bijenhotel is aan de rand van de wadi geplaatst die al
langere tijd door de bewoners wordt onderhouden.

huizen, een negatief effect op de
woningvraag, gezondheidsklachten gerelateerd aan het geluid van
windturbines en aan slagschaduw,
aantasting van de natuurlijke leefomgeving en beperkingen voor toekomstige (economische) mogelijkheden
in het gebied. De initiatiefnemers van
de werkgroep geven aan kritisch te
zijn en vooral een evenwichtig debat
te willen voeren met de gemeente.
“Het feit dat de gemeente een procesbegeleider inhuurt, ontslaat ons als
inwoners niet om zelf actief te worden en na te denken. De gemeente
heeft een ander belang en een ander
perspectief. Voor een procesbegeleider is dit een tijdelijk project: hij krijgt
betaald, komt en gaat weer. Wij als
inwoners wonen hier met onze gezinnen, niet alleen nu, maar ook in de
toekomst. De uitkomst van dit traject
heeft een definitief en onomkeerbaar
karakter. Het is dus van belang dat we
precies weten waar we ‘ja’ of ‘nee’
tegen zeggen.”

Vacature
Bestuursleden
Het Bestuur van de Stichting Lokale Omroep Venray bestaat uit een
Voorzitter, een Secretaris , een Penningmeester P & R functionaris en één of
meer algemene bestuursleden. Het bestuur draagt zorg voor het algemeen
beleid van de Omroep en zet zich in voor onder andere het behouden van de
zendvergunning, het verzorgen van subsidieaanvragen en het verantwoorden
van het beleid richting Gemeente en de toezichthouder (Commissariaat voor
de Media). In het kader van het vormen van een Streekomroep participeert het
Bestuur in overleggen met andere Lokale Omroepen.

Het initiatief is tot stand gekomen
door de dorpsraad van Leunen.
De uitvoering van het bijenhotel
was voor rekening van de bewoners. Zij hopen op korte termijn
een informatiebord bij het hotel te
kunnen plaatsen om de verschil-

lende soorten bijen in Limburg in
kaart te brengen. Het was in eerste
instantie de bedoeling om dit hotel
te plaatsen in het kader van de
‘NLdoet dag’ in maart. Deze dag is
vanwege het coronavirus niet doorgegaan.

Met het oog toekomstige wisselingen in het Bestuur zijn wij op zoek
naar ervaren bestuurders die een bijdrage willen leveren aan de verdere
ontwikkeling van de Lokale Omroep naar een leverancier van lokaal toereikend
media aanbod op het gebied van nieuws en entertainment vanuit een volledig
webbased organisatie.
Omroep Venray is de lokale omroep voor de gemeente Venray en zorgt ervoor
dat er in dit gebied een passend media-aanbod is. Dit alles wordt gerealiseerd
met vrijwilligers. Omroep Venray maakt radio- en tv programma’s, een
kabelkrant en onderhoudt een actieve website.
Voor de dagelijkse en praktische aansturing van de organisatie is het
UMT verantwoordelijk.
Bij interesse of vragen, neemt u contact op met:
Ron van den Heuvel, Voorzitter (06-4400 9091) of Hilko Poot,
Directeur, (06-8223 6854) of mailt u naar bestuur@omroepvenray.nl

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

Koningsspelen basisschool Coninxhof
De leerkrachten van basisschool Coninxhof in Venray wilden de
koningsspelen dit jaar niet voorbij laten gaan. Leerlingen speelden op
vrijdag 17 april samen met hun ouders een Kahoot-quiz via een
livestream terwijl twee leerkrachten de presentatie verzorgden.
Meer dan honderd leerlingen, in oranje verkleed, deden mee met de
quiz waarbij ze dansend streden voor enkele prijzen.
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Geplukt

Jessie Raateland Venray
De 22-jarige Jessie is opgegroeid in een muzikaal gezin.
Haar passie is dan ook muziek maken. Met haar band, maar ook
als singer-songwriter staat ze geregeld op het podium in Venray.
Voordat de coronacrisis uitbrak, was Jessie vier dagen in de week
te vinden bij Centerparcs Meerdal in America waar ze een
opleiding volgt tot floormanager. Deze week wordt Jessie
Raateland uit Venray geplukt.
Het gezin Raateland is muzikaal: vader speelt gitaar, moeder
piano, Jessie is zangeres en haar
broertje drumt. Muziek maken
werd Jessie dus met de paplepel
ingegoten. “Toen ik in groep vier
zat, zocht het kerkkoor zangeressen. Totdat ik ging studeren
heb ik bij dit koortje gezeten en
daarna ben ik bij de zangroep Mix
gegaan.”

Animatieteam
Nadat Jessie haar middelbare
schooltijd bij het Raayland College
afsloot, behaalde ze haar diploma
bij de opleiding toerisme. “Op de
middelbare was het mijn ambitie
om de muziek in te gaan, maar ik
vond toerisme ook interessant en
dit was een mogelijkheid om toch
een diploma te hebben voordat ik
wat met muziek zou gaan doen.”
Tijdens die opleiding liep ze stage
bij een reisbureau. “Dat was
niet mijn ding, merkte ik. Mijn
afstudeerstage volgde ik bij een
vakantiepark in Roggel en daar
was ik meer op mijn plek. Ik was
entertainer bij het animatieteam.
Uiteindelijk ben ik daar blijven
hangen na de opleiding.”
Jessie koos er daarna voor om
auditie te doen bij de musicalopleiding in Arnhem. Ze werd aangenomen en verhuisde naar de
stad. “Ik was blij om bezig te zijn
met muziek, maar het was een
intensieve opleiding. Acteren en
zingen kon ik wel goed, maar met
dansen liep ik achter op de rest.
Uiteindelijk kon mijn lichaam het
niet aan en kreeg ik rugklachten.”

Thuiskomen
Na een half jaar stopte Jessie met
de musicalopleiding en begon ze
aan de muziekopleiding die ook

in Arnhem gevestigd zat. “Dat was
niet wat ik ervan had verwacht.
Daar kwam ik er achter dat ik niet
de muziekbusiness in wilde; het is
een lastige wereld. Je moet gewoon
heel goed zijn om er je werk van
te maken. Ik ben realistisch en was
geen uitzonderlijk talent. Als ik er
op terugkijk heb ik wel een leuke
tijd gehad op kamers in Arnhem.”
Toch voelt Venray echt als haar thuis,
legt ze uit. “Ik woonde graag in
Arnhem, maar ik wist dat het tijdelijk
was. Toen ik weer in Venray bij mijn
ouders ging wonen, voelde dat echt
als thuiskomen. Venray is een mooie
tussenweg tussen een stad en een
dorp. Het voelt als een stad.”

Nog jong
Omdat Jessie nog twijfelde over haar
toekomst, nam ze een tussenjaar
en zocht ze een baan bij een supermarkt. “Na dat tussenjaar besloot
ik om nog een opleiding te volgen.
Ik zag mezelf niet meer naar school
gaan, ik ben meer een praktijkmens
waardoor ik koos voor een bblopleiding. Ik werk dus nu vier dagen
bij Centerparcs Meerdal in America
en ga één dag naar school, zodat ik
floormanager kan worden. Eigenlijk
weet ik nog steeds niet precies wat
ik wil, maar ik ben nog jong.”

Ik ben elke
dag bezig
met muziek

Waar Jessie wel zeker van is, is dat
ze altijd muziek wil blijven maken
in de toekomst. Inmiddels zit Jessie
al acht jaar in band ‘Do we fit in’,
die door de pop- en rockschool van

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.

6
3

4

7

7
5

8

1
1

7
9
1

3
4

7

Oplossing vorige week:

2
2

2

2

1

9

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ad Welten is ontstaan. “Met de
band treden we wel eens op in
de gemeente Venray. We spelen
meestal covers uit de popmuziek.
Soms maken we een slippertje naar
rock of country. Een tijdje traden we
ook op mijn eigen muziek, maar we
besloten hiermee te stoppen omdat
mijn nummers mooier zijn als je ze
zo klein mogelijk en dus zonder een
band uitvoert.”
Onder de naam ‘Music by Jessie’
treedt de 22-jarige ook op als singer-
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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

songwriter. Vanwege het coronavirus
ligt dit stil. “Omdat ik niet naar mijn
werk kan, zit ik thuis. Toch heb ik me
nog niet verveeld; ik ben elke dag
bezig met muziek. Thuis heb ik meer
tijd en door de coronacrisis heb ik
genoeg inspiratie voor nieuwe liedjes. Onlangs heb ik samen met mijn
vader twee nummers opgenomen
waarin hij me begeleidde met zijn
gitaar. Ik maak graag muziek met
anderen.”
Volgens Jessie was ze op de mid-

delbare school al geïnteresseerd in
schrijven, met name in het schrijven
van gedichten. “Die gedichten heb ik
verwerkt in mijn teksten. Inspiratie
haal ik vaak uit persoonlijke ervaringen of uit gesprekken met anderen.
Mijn nummers gaan meestal over
liefde, familie of tegenslagen. Ik vind
het hartstikke leuk om muziek te
maken en op te treden, maar ik zie
het wel echt als hobby.”

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

Trap bekleden incl. tapijt va € 350,00.
Bel voor gratis offerte bij u thuis
06 16 37 45 14 Woningstoffeerderij
vd Broek.

Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.

Tekst: Jeanine Hendriks

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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Venray Lokaal

Besef dat ook deze crisis tijdelijk is
Alles gaat voorbij. Binnen niet al te lange tijd pak je misschien een
terrasje, leg je bezoekjes af, maak je een reis of heb je weer een feestje.
Dit is tijdelijk. Het is goed om jezelf en anderen hier regelmatig aan te
herinneren.
Niemand zit te wachten op deze
situatie, maar het is wat het is.
We volgen een tijd de voorschriften
en uiteindelijk zal de situatie
veranderen. Het normale leven
zal resumeren, de beurzen zullen
zich herstellen en deze dagen
zullen langzaam veranderen in

CDA Venray

herinneringen aan een bijzondere
tijd.
Ja, er zullen ook permanente veranderingen zijn. Sommigen verliezen
dierbaren, anderen verliezen inkomsten, bedrijven vallen misschien om
en er zal (hopelijk) een heleboel
veranderen in de lokale politieke wil

momenteel een uniek moment van
eenheid.
Isolatie is niet hetzelfde als vervreemding. We zijn allemaal
mensen en we ervaren allemaal
dezelfde gevoelens van onzekerheid.
Sommigen slaan hierdoor aan het
hamsteren en anderen kiezen ervoor
om de situatie weg te wuiven en
duiken in ontkenning. Het maakt ons
vooral menselijk.

Niemand die het echt weet. Het virus
raast tot nu toe vooral over ons heen,
maakt vele slachtoffers en dooft mogelijk ook weer even ongrijpbaar als het
gekomen is. Achteraf wordt gezegd dat
je het had kunnen weten maar dat er
niet op ingegrepen is. Ook hier geldt,
de beste stuurlui staan aan wal en met
de kennis van nu is alles makkelijk te
beoordelen. “Voorspellen blijft moeilijk,
vooral waar het de toekomst betreft”.
Dit soort epidemieën komen slechts
éénmaal per honderd jaar voor, wordt

gezegd. Maar zaten we nu aan het eind
of aan het begin van die honderd jaar?
Wie het weet, mag het zeggen. Eén zin
zal zeker in ‘Van Dale’ worden opgenomen en onze taal verrijken. Het nieuwe
normaal zal ons kompas voor de toekomst moeten worden willen we dit
soort tragedies in de toekomst voorkomen. Nu nog samen zien vast te stellen
wat dat nieuwe normaal is.

In de oppositiebanken zijn we daardoor soms een luis in de pels van het
pluche maar steeds vaker de initiator
van frisse ideeën. Kritisch, maar op
een positieve en structurele wijze.
VVD Venray is een lokale partij.
Maar we bedrijven geen ‘stoeptegel politiek’ voor de bühne. Voor ons
geen gerommel in de marge. We zitten voor u in de raad om de grotere
agenda te bepalen, de lijnen uit te
zetten en te bewaken, om ervoor te
zorgen dat er actie komt. We kijken

met een zakelijke blik als het nodig
is. We zullen ons in de raad sterk
maken voor u, als inwoner en ondernemer, en ons inzetten voor een
dienstbare overheid die zuinig en
doelmatig met uw belastingcenten
omspringt.

Peter Custers, commissielid

Het nieuwe normaal
Door de coronacrisis, die de wereld nu al een aantal maanden in de
greep houdt, las ik onlangs een klein berichtje over iemand die een
boekje heeft gemaakt met nieuwe woorden die ontstaan zijn naar
aanleiding van dit virus. Het bleek te gaan om zevenhonderd woorden
die nieuw waren of samengesteld zijn uit bestaande woorden. De
verwachting van ‘de Dikke Van Dale’ is dat hiervan ongeveer zeventig
woorden ook daadwerkelijk aan onze taal toegevoegd worden.
Zeventig woorden slechts maar met
een o zo grote impact. Terwijl de
golf van de corona-epidemie over de
wereld wordt uitgerold, maken landen waar de grootste gevolgen voorbij

VVD Venray

om, net zoals nu, ‘samen’ toekomstige uitdagingen aan te pakken.
Er is altijd iets wat je kunt doen om
de situatie beter te maken of op zijn
minst minder ellendig. Ondanks het
voorzichtige optimisme in de bestrijding blijft het toch voor iedereen
moeilijk. We kunnen ons best doen
te luisteren, elkaar te ondersteunen
en elkaar de ruimte te geven om
angsten en onzekerheden te delen.
We zitten samen in deze situatie:
we delen als inwoners van Venray

lijken zich alweer op voor de periode
daarna. Elke dag worden we overspoeld met deskundigen en pseudodeskundigen die ons proberen duidelijk
te maken wat er moet gebeuren.

Jan Loonen

Klaar voor de tweede helft
Op woensdag 1 april nam ik het fractievoorzitterschap van Harrie
van Oosterhout over. Halverwege onze raadsperiode maakten we
zo bewust deze keuze om richting de verkiezingen van 2022 te
gaan. We doen het raadswerk nog altijd met veel plezier, schouder
aan schouder, maar met deze switch kijken we als VVD Venray
ook naar de toekomst. Samen met een sterk verjongde fractie staan
we te trappelen om nog veel meer verandering teweeg te brengen
in Venray.
We proberen het ‘iedere dag een
beetje beter te doen’ en dat kan
alleen als je jezelf af en toe opnieuw
uitvindt. We willen tenslotte het

beste voor de Venrayse inwoners.
Daarbij zijn de heilige huisjes en ‘we
doen het al jaren zo’ juist een reden
om goed van ons te laten horen.

Bas Künen
Fractievoorzitter

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

KONINGSDAG

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik

GEOPEND VAN 10.00 TOT 16.00 UUR

MEER DAN
200 SOORTEN
EN KLEUREN
ZOMERBLOEIERS
BEGONIA’S 0,30
GERANIUMS 0,90

ONZE PLANTEN BLOEIEN
DE HELE ZOMER
OPENINGSTIJDEN:

ma t/m vr van 9.00 tot 19.00 uur
za. 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN. 0614217697

Aanbieding week 17 en 18
500 gram runderpoulet
500 gram speklappen
100 gram jachtworst

Samen voor

€ 9,90

rbloeiers
Nu vele zoipmpelanten
en ku

Vele soorte
buxusvervan n
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vanaf € 0,79 rs

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

gezin
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leurgesteld)
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tijd be
s aan toe (op
Wij zijn geopend op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn Tel. 06 20 54 21 28

boter tot vlee

edelbrons

www.edelbrons.nl

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

2304 \ opinie
Poll

09

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

Ik ben voor de komst
van een windmolenpark in Venray
Het College van B&W van Venray heeft vanwege het coronavirus besloten om de voorbereidende gesprekken over de komst van een windmolenpark in de gemeente uit te stellen. Gemeente Venray is voorstander van het opwekken van energie in het buitengebied aan de oostkant van
Oostrum en Oirlo. De inwoners van deze dorpen denken daar anders over. Enkele bewoners hebben zich inmiddels verenigd in een werkgroep,
genaamd Werkgroep Windturbines Venray.
Het College van B&W ziet windenergie in het
kader van zuinig ruimtegebruik als een goede
oplossing. Windenergie op land is één van de
goedkoopste en meest efficiënte bronnen van
duurzame elektriciteit en daardoor onmisbaar
voor de energietransitie, zo stelt het college.
“Afzien van windturbines betekent meer zonneprojecten en daardoor een nog grotere aanslag
op cultuurgronden in Venray.” Een uitgangs-

punt is dat minimaal 50 procent van het opgewekte
vermogen ter beschikking komt voor de participatie
van inwoners en bedrijven.
Volgens de Werkgroep Windturbines Venray zorgt de
komst van een windmolenpark onder andere voor
waardevermindering van de huizen, een negatief
effect op de woningvraag, gezondheidsklachten
gerelateerd aan het geluid van windturbines en aan
slagschaduw, aantasting van de natuurlijke leefom-

geving en beperkingen voor toekomstige (economische) mogelijkheden in het gebied. De werkgroep
stelt dat gemeente Venray haar inwoners hierover
niet goed informeert.

Ik ben voor de komst van een windmolenpark in
Venray. Wat vindt u?

Ik koop bij de lokale ondernemers
Lokale ondernemers hebben het zwaar tijdens de de coronacrisis. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven niet failliet gaan, is de populariteit
van lokale ondernemers gestegen. Aan de andere kant kunnen we mensen niet in de portemonnee kijken. Lokale ondernemers verkopen vaak
producten tegen een hogere prijs, dit kan een reden zijn dat consumenten toch bij de grote, wereldwijde bedrijven hun inkopen doen.
zijn van mening dat ondanks dat de producten bij
lokale ondernemers duurder zijn, vaak wel betere
service bieden.
Kleine, lokale ondernemers hanteren vaak hogere
prijzen voor hun producten en dit kan een reden
zijn om toch naar de grote concerns te gaan die
wereldwijd vestigingen hebben en dus wellicht

Huurdersvereniging Noord-Limburg zoekt een

NOTULIST(E)
Huurdersvereniging Noord-Limburg is een bloeiende vereniging
met een actief bestuur van vrijwilligers. De vereniging komt op voor
de belangen van de huurders van woningcorporatie Wonen Limburg,
in de plaatsen Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
We informeren de huurders over lokale
en landelijke ontwikkelingen rondom
het wonen; bespreken de standpunten
voor de onderhandelingen met
Wonen Limburg en ondersteunen de
individuele huurder bij problemen met
de verhuurder.
De uitdaging
We zijn op zoek naar een notulist(e).
Je maakt heldere verslagen van
vergaderingen, zonder taalkundige
fouten en met een goede lay-out.
De deelnemers moeten zich er in
herkennen. Het gebruik van hulpmiddelen (bijv. voicerecorder) is
mogelijk.
Dit ben jij
• Je kan goed luisteren, werkt
secuur en snel. Je zorgt ervoor dat
gesprekken die vertrouwelijk zijn
ook vertrouwelijk blijven. Je kunt
goed met de computer overweg en
bent bekend met Windows.
• Je bent bij voorkeur 8 - 10 uur per
maand beschikbaar om
je werkzaamheden uit te
voeren. Werkervaring is niet
vereist en het volgen van
een cursus of opleiding is
bespreekbaar.

Wij bieden
Ons aanbod is om je eerst de
gelegenheid te geven ‘te snuffelen’
aan de manier waarop wij onze taak
invullen. Een van de bestuursleden
van HVNL is je vaste begeleider.
Je gaat werken op ons kantoor op
dinsdag- en/of donderdagmorgen.
We houden dan ook een spreekuur
09.00 - 12.00 uur, zodat er altijd iemand
aanwezig is. Tot slot bieden we je een
vergoeding van € 5,- per uur en een
reiskostenvergoeding van € 0,19 per
gereden kilometer, met een maximum
van € 170,- per maand en € 1.700,per jaar.
Wij nodigen je graag uit voor een
kennismakingsgesprek. Laat ons
telefonisch of per e-mail weten of je
belangstelling hebt, dan zoeken we
samen een geschikte datum.

Bergweg 4 | 5801 EG Venray | 0478 58 45 02 | www.hv-nl.nl
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Venray bloedt

Bespreking poll week 16

83 procent van de respondenten was het eens
met de stelling. Zij raden aan om lokaal te kopen
zodat over een paar manden niet het halve centrum leeg ligt. Venray kampt met een leegstand
van 16 procent, de coronacrisis kan dit percentage nog meer verhogen. De lokale ondernemer
heeft het juist nu hard nodig. De respondenten

Willy’s Wereld

financieel minder merken van de coronacrisis.
Door het coronavirus verliezen mensen hun banen,
waardoor er maandelijks minder geld in het laatje
komt. Lokaal inkopen doen is voor hen wellicht
te duur geworden. Eigen belang staat bij enkelen
voorop.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Venray
Oirlo
Castenray
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Kempen creëert

Zichtbaarheid
#kempencreëert

Maandagmiddag stapte ik
hoopvol mijn auto in. Mijn jas
liet ik uit. De zon scheen en het
was best aangenaam op een
matig briesje na. Het zou toch
nog onverwacht kil worden.
Ik was al lang niet meer in het
centrum geweest. In deze
crisistijd heb ik het druk
genoeg met mijn eigen baan.
Gelukkig kunnen we nog volop
aan de slag blijven. Het is soms
zwaar, fysiek en mentaal.
Maar we houden vol.
Op het Schouwburgplein was
een matig briesje aangewakkerd tot een krachtigere oostenwind. Daar kon de stralende zon
niet tegen op werken. Ik wou dat
ik toch mijn jas aan had gehouden. Het verlaten plein voelde
niet alleen door de wind kil aan.
De laatste restjes van wat een
slecht bezette markt leek te zijn,
verdwenen. Ik miste de typische
Venraynaren die vaak zitten te
kletsen op de bankjes.
Nergens zat iemand op een
terras. Iets wat anders, ondanks
de wind, toch best gekund had.
Ik zag borden bij winkels die nog
wel open waren. Waar ze normaal
met tekst en beeld klanten de
winkel in proberen te lokken,
werden de potentiële bezoekers
gewaarschuwd om met niet meer
dan vijf personen de winkel in te
komen. Niet dat het mogelijk zou
zijn want in mijn nabije omgeving
kon ik geen handvol mensen
tellen.
In de Bleek kwam ik een ondernemer tegen waarmee ik op ruim
anderhalve meter een praatje
maakte. Hij zelf zag het nog niet
zo somber in maar ‘er zijn er die
het erg moeilijk gaan krijgen’.
Ik wenste hem sterkte en zorgde
dat ik snel weer in mijn auto zat.
Als ik vroeger bij mijn moeder om
een pleister vroeg dan zei ik altijd
‘ik bloei, mam’. Het is zo’n typisch
dialect dingetje. Venray bloeit ook,
in het dialect. Het bloedt door de
afwezigheid van mensen, klanten,
door de sluiting van bedrijven,
door het wegblijven van sfeer.
Op het moment dat ik dit schrijf
heeft Rutte net de persconferentie
gegeven. Venray moet nog even
doorbloeden. Ik hoop dat het snel
zal stelpen en dat het centrum
weer gezond herstelt. Hou vol!

Willy
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15-vragen aan

Maud Hendriks Venray
niet doen. Aangezien het virus niet
extreem gevaarlijk is voor mensen
van onze leeftijd, denken ze vaak dat
het toch nog wel kan, maar als ze
het dan aan ouderen geven kan het
grotere gevolgen hebben. Ik snap dat
de meeste mensen wel hun vrienden willen zien, maar dat kan ook in
kleine groepen of via FaceTime.

Welke hobby lijdt onder het virus
en wat vind je daarvan?
Zoals ik al eerder zei is ons hele
wedstrijdseizoen stopgezet en gaat
het ook niet meer door zoals bij de
meeste sporten nu. Ook gaan onze
trainingen niet meer door, wat heel
anders is aangezien ik eerst zes uur
in de week training had. Het voelt
gek om nu vaker thuis te zitten.

Heb je iets aan je gewoontes
veranderd nu je in quarantaine
zit?
Ik merk wel dat ik minder snel uit
mezelf iets voor school zou gaan
doen aangezien we nu geen extra
uitleg kunnen krijgen. Mijn schermtijd op mijn telefoon is ook omhoog
gegaan, omdat als ik niets meer te
doen heb, ik mijn telefoon er maar
bij pak.

Wat vind je fijn aan de
quarantaine?
Een hele hoop stress is ineens weg.
Bijvoorbeeld de stress van al die toetsen die we zouden hebben. Maar aan
de andere kant is het wel weer vervelend dat we dit allemaal weer moeten
inhalen. Ook is het wel even fijn om
meer zelfstandigheid te krijgen ook al
kan dit ook weer nadelen hebben.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Hoe zou jij deze situatie in het
algemeen beschrijven?
Maud Hendriks
16 jaar
Venray
Raayland College

Wat dacht jij toen je voor het
eerst hoorde van het corona
virus?
Eerst was het alleen in China, dus
ik dacht dat het nooit zo ver zou
komen totdat het bijvoorbeeld Italië
bereikte. Toen merkte ik wel dat
andere mensen er ook wat banger
voor werden. Toen werd het dus wel
een beetje spannend met wat er
allemaal zou gaan komen.

Vind je het coronavirus eng?
Voor mensen van onze leeftijd is het
niet zo eng om het virus te krijgen
aangezien we nog jong zijn en niet
zo snel ernstig ziek kunnen worden
van het virus. Ik ben wel bang dat
bijvoorbeeld mijn oma het zou krijgen of de zwakkere mensen in het
algemeen. Bijvoorbeeld de mensen
die net een operatie achter de rug
hebben of ziek geweest zijn.

Wat vind je van onlineschool?
Ik heb een best vol vakkenpakket
dus voor mij is onlineschool best lastig. Het zou het makkelijker maken
als alle lessen online zouden zijn,
maar dat zou ook niet helemaal

goed verlopen. Ik heb mijn eerste
onlineles voor natuurkunde gehad,
wat best fijn was voor extra uitleg. Voor de andere vakken krijgen
we vooral huiswerk via Itslearning.
Dit kan best lastig zijn aangezien je
bijna geen uitleg krijgt.

Wat vind je ervan dat je nu je
vrienden niet kan zien?
Wij spraken met de groep voor de
quarantaine best veel af dus het is
even wennen dat dat nu niet kan.
We facetimen wel bijna elke avond
via Snapchat, dus dat maakt het wel
wat beter. Heel soms kun je ook met
één of twee personen afspreken,
maar dat wordt ook steeds moeilijker.

Wat vond je ervan dat je je verjaardag in quarantaine moest
vieren?
Het was wel vervelend dat we nergens heen konden om bijvoorbeeld
uiteten te gaan bij een lekker restaurant in de buurt. We hebben thuis
gewoon gegourmet, dus dat maakte
het alsnog wel leuk. We hebben er
het beste van gemaakt en het was
een best wel een gezellige dag.

Mag jij van je ouders nog naar
buiten met vrienden?
Ik mag soms wel als het maar met
kleine groepen is dus met één of

twee mensen, maar het wordt nu wel
steeds moeilijker aangezien de regels
aangescherpt zijn. Er wordt nu ook
veel aangeraden om binnen te blijven
en niet naar buiten te gaan als het niet
hoeft.

Wat doe jij om de dag te
doorkomen?
Ik zit dus vooral thuis niets te doen,
maar soms ga ik een keer hardlopen of
skeeleren met vrienden. Ook teken ik
best vaak en speel ik piano en probeer
ik sinds kort gitaar te spelen. Daar kan
ik dus ook veel op oefenen. Verder
hebben we dus ook onlineschool waar
ik wel gewoon mijn best voor doe.

Wat is het ergste dat je nu moet
missen?
Het vervelendste is denk ik dat ik
eigenlijk van 15 maart tot 21 maart in
Portugal zou zitten voor een uitwisseling. Deze uitwisseling ging dus niet
meer door en wordt waarschijnlijk ook
niet meer verplaatst. Ook is ons hele
wedstrijdseizoen van het turnen stopgezet en het gaat ook niet meer door.
Nu kan ik dus niet op vakantie met
mijn vrienden, en ook niet lekker met
ze sporten.

Het is echt chaos. Er zijn mensen die
tien pakken wc-papier inslaan zonder
reden, maar er zijn ook mensen die
hun handen niet eens wassen en
de ernst van de situatie niet inzien.
Iedereen denkt er anders over, maar
ik vind wel dat we moeten inzien dat
dit niet zomaar iets is.

Mis je school een beetje?
Ja, eigenlijk heel erg. Niet perse
de hele dag in de les zitten, maar
vooral het zien van je vrienden elke
dag. Het voelt ook wel raar om alles
online door te krijgen aangezien we
dan ineens alles zelfstandig moeten uitzoeken. Je dagelijkse ritme
is gewoon veranderd en dat is wel
even wennen.

Waar ben je het meest bang voor?
Dat zwakkere mensen het virus
krijgen wat dus heel gevaarlijk kan
zijn voor hen. Ook ben ik bang dat
de scholen nog langer dichtgaan en
dat ik mijn vrienden nog langer niet
zie en dat we in de zomervakantie
misschien deze tijd moeten inhalen.
Natuurlijk hebben we onlineschool,
maar we missen nog steeds veel.
Ik denk dat het voor het coronavirus
toch wel iets beter was.

Hoi
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Vakantie
Het is officieel begonnen.
De vakantie. Nee, niet de mei
vakantie of de zomervakantie,
maar mijn vakantie. Ik ben
klaar met school, heb al mijn
schoolexamens gehad en heb nu
vakantie. Ik hou van de vakantie en ik hou van niks hoeven
doen. Natuurlijk werk ik extra,
maar verder doe ik lekker
helemaal niks.
Zodra de vakantie begint, begint
ook de verveling. Nou ja, meestal
begint dan de verveling. Bij mij is
de verveling nog niet begonnen,
want ik doe genoeg leuke dingen
de laatste dagen: ik werk op
vrijdagen en zaterdagen, ben bezig
met een puzzel van 1.000 stukjes,
maak sieraden en leuke kaartjes
voor familie en vrienden.
Het meeste wat ik nu aan het doen
ben, is lezen. Alle boeken die ik
nog moest lezen, ben ik nu aan het
lezen. Daarvoor gebruik ik ook een
app op mijn telefoon. Ik hou van
lezen, fantaseren over een wereld
die niet bestaat en meeleven met
een persoon uit een boek. Als ik
dan klaar ben met lezen, doe ik
weer iets anders. Als het iets beter
weer is, kom ik misschien wel
buiten. Nu kom ik alleen buiten als
ik op de fiets zit naar mijn werk.
Eigenlijk is dat altijd de enige
reden dat ik buiten kom. Het beste
is buiten lezen met 30 graden of
binnen in bed met de zon op mijn
gezicht en het raam open. Ik hoop
wel dat de lockdown snel weer
ophoudt, zodat ik mijn vriendinnen
weer kan zien en ze kan knuffelen
en spreken. Kletsen, feesten en
niet meer in een huis zitten met
al deze familieleden. Het geeft
lichtelijk stress en ik word er
vreselijk chagrijnig van. Het zorgt
ervoor dat ik eigenlijk veel te veel
koffie drink, maar ach, je kan niet
alles hebben. Voor nu geniet ik
gewoon van niks hoeven doen,
want echte verveling heb ik niet.
Ik ga wel Netflix kijken, dat heb
ik sinds de lockdown namelijk
nog niet gedaan. Voor nu ga ik
appeltaart eten, genieten van de
rust en daarna koken. En nog wat
koffie drinken, want ik val anders
in slaap.

Wat vind je ervan dat sommige
tieners nog steeds afspreken?
In grote groepen moeten ze vooral

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky

Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Samen staan we sterk

We gaan met kleine stapjes vooruit. Kinderen en jongeren mogen weer (gedeeltelijk) sporten en naar school, maar een
bezoek aan het verpleeghuis of een gewone zomervakantie zit er niet in. De maatregelen duren voort, we moeten volhouden.
“Beter voorzichtigheid nu dan spijt achteraf”, zei premier Rutte tijdens de persconferentie dinsdag 21 april.
Fysieke verbinding blijft beperkt, daarom willen wij met deze pagina in HALLO mensen een hart onder de riem steken. We hebben
opnieuw een heleboel foto’s ontvangen, dank daarvoor! Volgende week maken we opnieuw zo’n pagina. Dus voelt u zich ook
verbonden met dorpsgenoten die getroffen zijn door het coronavirus? Heeft u ook zoveel waardering voor de mensen in de zorg
die dag in dag uit alles uit de kast halen? Stuur dan een foto (zoals bovenstaand) naar foto@kempencreeert.nl met vermelding
van naam en woonplaats. Wij zorgen voor de rest.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Jij maakt ‘m super

50
Meer dan

De nieuwe
collectie is binnen!

keuken
opstellin
gen!

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

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

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

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

Let op: tijdelijk geen koopavonden.

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Veilig en persoonlijk
advies op maat
www.superkeukens.nl

