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United Voices
for Freedom
Tien zangers gingen maandag 27 april op K(w)oningsdag met een groot scherm langs enkele verzorgingstehuizen in Venray. Op het grote scherm werd een filmpje afgespeeld
waarin de zangers en zangeressen uit verschillende koren op de melodie van Sound of Silence de bewoners een hart onder de riem wilden steken. Het initiatief kwam tot stand door
Peggy Keijsers van Cultura Venray. / Beeld: Rianne Verbong

Bevrijdingsdag

Aangepaste
aanlever
tijden
Vanwege Bevrijdingsdag
dinsdag 5 mei zijn de
aanlevertijden voor
advertenties en redactio
nele inzendingen
aangepast. Advertenties
kunnen tot uiterlijk
maandag 4 mei 17.00 uur
ingediend worden via
advertentie@hallo-venray.nl
Redactionele stukken
kunnen tot uiterlijk 12.00 uur
aangeleverd worden via
redactie@hallo-venray.nl

‘Evaluatie BinckBank Tour beneden peil’
De gemeenteraad van Venray heeft het college vorig jaar verzocht om een evaluatie van de BinckBank Tour
2019 voor te leggen. De commissieleden gaven tijdens de commissievergadering op donderdag 23 april aan
teleurgesteld te zijn over de evaluatie die Stichting Wielerpromotie Venray heeft opgesteld. Zij stelden de
terugblik beneden peil te vinden en wilden concreet weten wat de BinckBank Tour oplevert voor Venray. Het
college zegde toe nog een reactie te geven op de evaluatie.
Henk Bisschops (PvdA) stelde teleurgesteld te zijn in de evaluatie. “Wij
wilden de kosten en baten vanuit de
gemeente, de verkeerstechnische
problemen en de bereikbaarheid voor
inwoners weten. Het is zuur dat je
dat niet goed kunt meten. De evaluatie geeft niet voldoende aan wat de
etappe voor Venray oplevert.”
Ronald van Hal (SP) was het eens met
Bisschops. “Krijgt Venray meer bezoekers door de BinckBank Tour? Zijn er
knelpunten in het verkeer?” Ook Erica
Irene van den Akker (Samenwerking

Venray) vond de evaluatie beneden
peil en gaf aan enkele aspecten te
missen. “Het zijn mooie tabellen met
inkomsten en uitgaven. Maar wat heeft
het concreet opgeleverd voor de promotie van onze gemeente? Wij weten
niet wat wij hiermee moeten”.
Harold Stevens (Venray Lokaal) viel het
op dat de evaluatie door de organisatie zelf is gedaan. “Een slager hoeft
zijn eigen vlees ook niet te keuren.”
Verder vroeg hij zich af of er ondernemers omzetschade hebben geleden
door de etappe in Venray.

Jaap Litjens, projectleider voor de
BinckBank Tour, stelde niet te weten
welke en hoeveel schade ondernemers eventueel hebben gelopen
door het evenement. “Er is door de
Stichting en gemeente Venray elk jaar
actief gecommuniceerd met omwonende en bedrijven en meegedacht
in oplossingen voor eventuele problemen. Op basis van de gedeelde communicatie zijn er weinig vragen
en/of klachten geweest van omwonende en bedrijven. Bedrijven hebben
ook niet hoeven sluiten door de komst

van de BinckBank Tour. Het kan zijn
dat ze minder goed bereikbaar waren.
De meeste lokale ondernemers hebben vooral baat gehad bij de komst
van de BinckBank Tour.”
Volgens wethouder Anne Thielen is
het lastig te concretiseren wat de
opbrengst en de ongemakken en
gemakken van de tour zijn geweest.
“Financiële gevolgen zijn niet in
beeld, maar door de toestroom van
15.000 bezoekers kan gesteld worden
dat er in 2017 een extra toeloop naar
de kermis is geweest en in 2018 een
extra toeloop naar het centrum en de
plaatselijke horeca en winkeliers. Dit is
gebaseerd op crowd-watching gedurende de dagen.“
Lees verder op pagina 04
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Commissieleden teleurgesteld in centrummonitor
Adviesbureau BRO voerde in opdracht van Venray Bloeit een onderzoek uit naar de bezoekersaantallen in
het centrum van Venray. Tijdens de commissievergadering op woensdag 22 april waren enkele leden
kritisch op de resultaten van het onderzoek. Zij vroegen zich af wat nu eigenlijk het nut is geweest van het
onderzoek.
De monitor van 2019 is een meting
die wordt vergeleken met de cijfers
van 2018. In 2019 bezochten gemiddeld 60.900 bezoekers per week het
postcodegebied 5801. Dat waren
53.900 bezoekers per week in 2018.
De gegevens van het onderzoek
zijn afkomstig van het gehele postcodegebied 5801 dat groter is dan
Venray-centrum en ook andere
publiekstrekkers behelst. Hierdoor

kunnen de cijfers volgens BRO een
vertekend beeld geven. BRO schat de
vervuiling van de bezoekersinformatie in op 30 procent.
Theo Zegers van D66 noemde de
conclusies van het onderzoek raar.
Hij vond dat de resultaten scherper
geformuleerd en onderbouwd dienden te worden. “Ik kan niet goed
plaatsen hoe BRO aan die cijfers
komt. Wat is de nut en de noodzaak

van dit onderzoek met 30 procent
vervuiling?”, vroeg hij zich af.
Harrie van Oosterhout van VVD miste
de analyse van de cijfers. “Wat zijn
nu de aanbevelingen? Ik vind het van
groot belang dat het advies met vervolgstappen door een onafhankelijk
bureau wordt gegeven.”
Jens van Oers van Samenwerking
Venray vond de kosten van het
onderzoek (10.500 euro) een fors

bedrag voor de conclusies die zijn
gegeven. “Is dit de manier hoe wij
het onderzoek bedoeld hebben of
zijn de resultaten te kort door de
bocht?”
Han van de Port, beleidsmedewerker
economische zaken bij gemeente
Venray, gaf aan dat het moeilijk
is om nu al conclusies te trekken.
“De insteek van het onderzoek
is dat het meermaals herhaald
wordt om bepaalde trends te zien
en vervolgens na de volgende
meting conclusies te trekken.
Het is dan aan de stuurgroep van
Venray Bloeit om vervolgstappen

te bepalen. Indien we het advies
aan het onderzoeksbureau hadden
overgelaten, dan was het onderzoek
wellicht drie keer zo duur geweest.”
Volgens wethouder Jan Loonen zijn
er in Nederland weinig van dit soort
cijfers, zoals in de centrummonitor
opgenomen, bekend. “Het is voor ons
moeilijk in te schatten of de promotie
door Venray Bloeit invloed heeft op
centrumbezoeken. Daarom heeft
Venray Bloeit dit onderzoek
geïnitieerd. Meten is weten.
Wij zullen jullie input doorgeven aan
het onderzoeksbureau.”

Kritische geluiden over energiestrategie
Enkele Venrayse politieke partijen hebben moeite met de uitgangspunten van de RES (Regionale Energie Strategie). Venray is een van de veertien gemeenten in Noord- en MiddenLimburg die samen afspraken hebben gemaakt over de energietransitie. Te vaag, weinig lokale inbreng en geen betrokkenheid van inwoners waren kritiekpunten die klonken in de
commissie Werken en Besturen van woensdag 22 april.
Nederland is opgedeeld in dertig regio’s die ieder een eigen RES
opstellen met plannen voor energiebesparing en grootschalige opwekking. Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) kondigde aan dat het tijdschema vanwege de coronacrisis is
opgerekt. De plannen moeten niet voor
1 juni maar voor 1 oktober bij het Rijk
zijn ingediend. Het Planbureau voor de

Leefomgeving (PBL) berekent dan of
de beoogde grootschalige opwekking
van duurzame energie voldoende is.
Op 1 februari 2021 presenteert PBL de
uitkomsten. De dertig regio’s krijgen
dan tot 1 juli 2021 de tijd om een definitieve RES op te stellen.
Erica Irene van den Akker (Samen
werking Venray) miste aandacht voor
energiebesparing. “Energie die je niet

gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.” Henk Bisschops (PvdA) vond
het vreemd dat energiebesparing
niet mag worden afgetrokken van de
doelstelling. “Waarom niet salderen?”,
luidde zijn vraag. Beleidsmedewerker
Hanny van Dinther reageerde dat het
Rijk dit zo heeft opgelegd en niets
zegt over besparing, alleen over
opwekking.

Harrie van Oosterhout (VVD) vond
de uitgangspunten te vaag. “Ze zijn
niet concreet. Wat voegt het toe?
Veel geblaat en weinig wol”, oordeelde hij. Peter Custers (Venray
Lokaal): “Het gaat meer over het proces dan de inhoud.” Wethouder Cor
Vervoort reageerde dat de volgende
versies van de RES concreter en duidelijker zullen zijn.

Colofon
www.lozeman.nl
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Kies voor kwaliteit en service
Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines voor tuin, gazon en groen.
Zowel voor particulieren als groenprofessionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor advies, een demonstratie, onderhoud of reparaties.
• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers

• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels
• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines

• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
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 emeld.
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De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
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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.

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341

Henk Bisschops (PvdA) toonde zich
wel tevreden over de uitgangspunten. “Ze zijn opgehaald bij de raden.
Het sociale aspect is later nog meegenomen. Dat is wel belangrijk voor
het draagvlak.” Bisschops wilde weten
of de lokale ateliers al zijn opgestart.
Hanny van Dinther meldde dat dit nog
niet geval is. “Zij komen aan bod als
de RES meer concreet is. Wel zijn de
regionale klankbordgroepen al aan de
slag gegaan.”
Petra van Duijnhoven (CDA) uitte haar
zorgen over de regionale aanpak.
“We kijken liever naar het lokale proces.” Daarin mist het CDA de rol van
de burgers. “Want het moet wel van
de inwoners komen. Maar zij zijn niet
betrokken. Ook missen we het mkb.
Deze bedrijven zouden energieverslinders zijn. We moeten met deze partijen gaan praten.” Van Duijnhoven
vreest dat er weinig terechtkomt van
de betrokkenheid van inwoners en
mkb. “Want veel ligt dan al vast. Dan is
het te laat. Inwoners moeten op tijd
hun woordje kunnen doen. Dat mogen
we niet vergeten.” Ook zette het CDA
vraagtekens bij de betaalbaarheid
van bijvoorbeeld elektrische auto’s en
investeringen aan huizen. Cor Vervoort
zegde toe dat later in het traject de
inwoners worden betrokken. “We gaan
de burgers meenemen, andere partijen
erbij betrekken en communiceren.”
D66 en VVD haalden aan dat het Rijk
kan ingrijpen en aangescherpte doelen kan opleggen aan een regio die
een onvoldoende scoort voor energieopwekking. Harrie van Oosterhout
(VVD) vroeg zich af wat de consequenties voor de gemeente kunnen zijn.
“Het risico is dat het Rijk dwingend
gaat sturen”, antwoordde Cor Vervoort.
Hij verwees naar de afspraken in het
landelijk Klimaatakkoord van 28 juni
2019. “Wij staan hiervoor samen aan
de lat.” Theo Zegers (D66): “Als wij
onze doelen niet halen, dan zegt het
Rijk wat we moeten doen. Daarom
moeten we niet afwachten maar alle
kansen aangrijpen en realiseren.”
D66 is ook voorstander van de komst
van het zonnepark van 20 hectare
van Kronos Solar in Smakt. Hierover
neemt de gemeenteraad op 12 mei
een besluit.
Tekst: Henk Willemssen
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Lintjesregen

Lintjes uitgereikt in Venray
Bij gelegenheid van de jaarlijkse lintjesregen op vrijdag 24 april heeft burgemeester Luc Winants zes inwoners van Venray mogen verrassen
met een koninklijke onderscheiding voor hun verdiensten voor de samenleving. Vanwege de coronacrisis was persoonlijk bezoek dit jaar niet
mogelijk en bracht de burgemeester alle gedecoreerden telefonisch op de hoogte. Later dit jaar volgt nog een officiële uitreiking van de lintjes.

Wim Broers (62),
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Miny Crooijmans-Hofmans (79),
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jac Janssen (69),
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wim Broers is wekelijks vele uren te vinden bij
SV Venray als clubscheidsrechter. Vanaf 1976
was hij leider van diverse teams van de jongste
leden, waarvan een aantal jaren als hoofdleider
van de E-pupillen, jeugd-secretaris en leider van
de C1. Daarnaast is hij tot op heden leider van de
lagere seniorenteams. Als lid van de activiteitencommissie van SVV is Wim medeorganisator van
de huldiging van de vrijwilliger van de maand
en het jaarlijkse vrijwilligersfeest. Al meer
dan dertig jaar zet Wim zich namens Schutterij
’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray in als hulpSinterklaas. Vanaf 2001 is hij tevens actief als
bestuurslid van de personeelsvereniging van de
gemeente Horst aan de Maas, waarvan de laatste elf jaar als voorzitter.

Sinds de oprichting van ATV Venray in 1986 is Miny
Crooijmans heel actief in verschillende rollen bij
de club. Zo beheert zij niet alleen het clubhuis van
de vereniging, maar zorgt ze ook voor het onderhoud. Ze verzorgt tevens de ledenadministratie,
werft nieuwe leden, verzorgt het wasgoed en doet
allerlei hand- en spandiensten. Daarnaast treedt ze
op als jurylid bij officiële wedstrijden. Miny is de
spil in de organisatie en de drijvende kracht van
de Vlakwatercross. Ze is ook nauw betrokken bij de
voorbereidingen voor de jaarlijkse Fietsvierdaagse.
Zo neemt ze het beheer van de camping op zich, die
speciaal voor de fietskampeerders tijdens dit evenement wordt ingericht. Naast de hele organisatie van
het evenement, is Miny tijdens de fietsvierdaagse
gastvrouw en activiteitenbegeleidster voor de fietskampeerders.

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van
Jac Janssen. Al vanaf 1980 is hij intensief betrokken bij het Venrays Mannenkoor. Zo was Jac enkele
jaren bestuurslid, lid van de muziekcommissie en al
ruim 25 jaar tweede dirigent/repetitor. Hij verzorgt
koorscholing voor aspirant-leden en coacht diverse
gelegenheidskoren en ensembles, zoals ’t Hofkoer,
zangvereniging Aodemnoët, Octet-Nog, Klapa Per
Caso, Liederentafel Venray en Dé Groep Zonder
Naam. Van 1994-2007 was Jac tevens dirigent en lid
van de muziekcommissie van het koor Harmony uit
Oostrum. Naast zijn vele muzikale bezigheden, vindt
Jac ook nog tijd om actief te zijn bij verzorgingshuis
De Mulder in Venray voor mensen met de diagnose
Alzheimer of dementie. Hij maakt regelmatig tijd
vrij om te wandelen met bewoners en daarnaast
verzorgt hij de administratie en doet allerlei handen spandiensten.
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‘Letten op
veiligheid
omgeving
A73 in Oirlo’
De komst van Burger King
en Starbucks bij de Essotankstations aan de A73 in
Oirlo zal leiden tot onvei
ligheid en verrommeling.
Dat stelde de VVD in de
commissie Wonen van
dinsdag 21 april. Ook CDA,
PvdA en Venray Lokaal
uitten hun zorgen over de
onveiligheid in het gebied.
De VVD haalde als voorbeeld McDonalds bij de afslag
Venray-Noord van de A73
aan. “Tot wel een paar honderd meter in de buurt van
een fastfoodketen tref je
veel zwerfvuil aan”, zei John
Willems (VVD) in de commissievergadering. “We zijn
beducht dat de onveiligheid
toeneemt rondom de tankstations.”
Aan de westkant bij tank
station De Wuust waar
Starbucks komt, loopt een
zandweg. In de avonduren
vindt hier drugshandel plaats
en even verderop in de bosjes
is een homo-ontmoetingsplek. “Er slingert hier altijd
veel rommel rond in het bos.
Hier vragen we aandacht
voor”, zei Willems.

Het zal alleen
maar drukker
worden

Vrachtauto’s

Theo Janssen (72),
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerda van Stelten-Houterman (61),
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan Vermazeren (69),
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Net als zijn neef Jac, is Theo Janssen al ruim
veertig jaar (sinds 1980) betrokken bij het
Venrays Mannenkoor als lid, bestuurslid en
voorzitter. Theo is jarenlang lid van de muziekcommissie geweest en hij heeft verschillende
internationale koorreizen mee georganiseerd.
Ruim zeventien jaar was Theo een actief lid
van carnavalsvereniging De Piëlhaas als lid en
bestuurslid van de raad van elf en van de commissie Ceremonie en Protocol. Als voorzitter van
de Vereniging van Eigenaren Franciscanerpoort
Venray (53 appartementen) is Theo het aanspreekpunt voor bewoners en andere betrokkenen bij (bouwkundige) projecten, maar ook
bij calamiteiten. Hij is medeorganisator van de
jaarlijkse ledenvergadering en feestelijke bewonersbijeenkomsten.

Gerda van Stelten is ruim 39 jaar actief als vrij
williger op lokaal, regionaal en zelfs op landelijk
niveau. In de jaren ‘80 en ‘90 was ze actief bij
Wijkvereniging Landweert als secretaris en
medeoprichter van de activiteitencommissie.
Bij Omroep Venray is Gerda van Stelten jarenlang
als redacteur, nieuwslezer en programmamaker
actief geweest. Sinds 2012 is Gerda voorzitter
van het Oranjecomité Venray. Bij Voedselbank
Limburg-Noord is ze sinds 2015 als voorzitter actief.
Ze vertegenwoordigt de stichting bij provinciale en
landelijke overleggen. Sinds 2018 is Gerda voorzitter
van de ‘Commissie Venray viert 75 jaar Vrijheid’ en
ook de Fietsvierdaagse mag elk jaar weer op haar
inzet rekenen. Voor haar verdiensten als lid, raadslid
(twaalf jaar) en fractievoorzitter voor de lokale
afdeling van het CDA is Gerda van Stelten in 2014 bij
gelegenheid van haar afscheid als raadslid benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jan Vermazeren zet zich al ruim 42 jaar in als vrijwilliger voor diverse organisaties in de kern
Blitterswijck. Van 1977 tot 1999 was hij secretaris en
penningmeester bij Teken- en
Schildersclub ‘t Brouwershuis. Sinds 1987 is hij
betrokken bij de Stichting Gemeenschapshuis
Blitterswijck als bestuurslid, penningmeester en
financieel adviseur. Al ruim zestig jaar is hij musicerend lid van muziekvereniging Moed en IJveren.
Vanaf 1999 is hij als bestuurslid en financieel adviseur van grote betekenis voor de vereniging. Hij wist
de verschillende belangen goed te verbinden bij
de recente grote verbouwing van het gemeenschapshuis tot multifunctioneel centrum. Naast zijn
bestuurlijke inzet steekt Jan ook met regelmaat zelf
de handen uit de mouwen onder andere binnen de
groenploeg.

Bij rustplaats De Romeinse Put
aan de oostzijde van de A73
staat ’s avonds vaak een lange
rij vrachtauto’s geparkeerd
op de vluchtstrook. “Dat is nu
al gevaarlijk en het zal hier
alleen maar drukker worden”,
denkt John Willems wanneer
Starbucks hier een koffiezaak
opent. CDA en PvdA deelden
de zorgen van de VVD over
de onveiligheid. Ook Venray
Lokaal wees op de keerzijde
van de groei van horecazaken
bij tankstations.

Procedure
Op verzoek van initiatiefnemer EG Retail Netherlands wil
gemeente Venray de vergunningprocedure verkorten door
gebruik te maken van de
coördinatieregeling. Dit betekent dat het bestemmingsplan
en de omgevingsvergunning gelijktijdig in behandeling gaan. Voor Cees de
Vocht (Venray Lokaal) is deze
methode nieuw. “Het nadeel
is dat het de juridische positie van bezwaarmakers verslechtert. Dat vinden we geen
goede zaak.”
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‘Evaluatie
BinckBank Tour
beneden peil’
Thielen zegde toe om als college nog
te reageren op de evaluatie. “Maar dat
neemt niet weg dat we voorstander
zijn van het houden van een etappe
in Venray, omdat wij vinden dat het
Venray op de kaart zet.”
De BinckBank Tour gaat niet verreden
worden op de oorspronkelijk datums
31 augustus tot en met 6 september vanwege de Tour de France die
dan verreden wordt. Er vind op dit
moment overleg plaats tussen Golazo,
organisatie van de BinckBank Tour,
en de wielerunie UCI voor verplaatsing van de BinckBank Tour later dit
jaar. Op dit moment mikken ze in de
onderhandelingen op begin oktober.
Litjens: “Onder voorbehoud vindt de
BinckBank Tour een week voor de
ronde van Vlaanderen plaats. Bijna alle
klassieke renners rijden de BinckBank
Tour als voorbereiding op Vlaanderen.
Dit betekent dat er veel toppers naar
Venray zullen komen en de Giro zullen vermijden.” Maurice Ambaum van
Stichting Wielerpromotie Venray gaf
aan formeel nog niet te weten wanneer de BinckBank tour plaatsvindt.
“Het is in deze tijd wachten of het
überhaupt doorgaat.”

‘Voorrang voor vliegbasis De Peel’
Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie wil een snellere heropening van vliegveld De Peel. Als het vliegveld in Vredepeel operationeel
is, dan kan de reservefunctie voor jachtvliegtuigen op luchtmachtbasis Gilze-Rijen vervallen.
De staatssecretaris hoopt met deze
maatregel tegemoet te komen
aan de achthonderd zienswijzen
die zijn ingediend tegen de milieueffectrapportage en het ontwerp-luchthavenbesluit van de
luchtmachtbasis in Gilze-Rijen.
De opzet was de procedures voor

de luchthavenbesluiten van GilzeRijen en De Peel gelijktijdig te laten
lopen. In een brief aan de Tweede
Kamer meldt staatssecretaris Visser
dat het luchthavenbesluit voor
vliegbasis De Peel nu voorrang
krijgt. Daardoor kan Gilze-Rijen,
waar een helikopterbasis is, wor-

den ontlast van jachtvliegtuigen.
Als op de vliegbases van
Leeuwarden of Volkel niet kan worden gevlogen vanwege grootschalig baanonderhoud, dan is er nu
een uitwijkmogelijkheid in GilzeRijen. ‘Defensie kan deze reservefunctie niet zomaar opgeven

omdat de ruimte voor operationele
activiteiten van jachtvliegtuigen
schaars is’, meldt Barbara Visser in
de Kamerbrief. Daarom krijgt het
luchthavenbesluit voor vliegbasis
De Peel voorrang om Gilze-Rijen te
ontlasten.

Werkgroep vliegveld doet beroep op college
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel doet in een brief aan het College van B&W een dringende oproep om toch mee te werken aan een maat
schappelijke kosten-batenanalyse van vliegveld De Peel. “Namens een groot aantal verontruste bewoners doen wij een klemmend beroep om
uw standpunt te heroverwegen”, zegt Boudewijn Sterk van de werkgroep.
Jan Houba, lid van overlegcommissie
COVM, spoorde in het Sprekersplein
van dinsdag 14 april de gemeenteraad al aan in actie te komen en een
kosten-batenanalyse af te dwingen.
Ook in andere gemeenten worden
colleges onder druk gezet. De dorpsraden van Overloon, Smakt-Holthees,
Maashees, Groeningen, VortumMullem en Vierlingsbeek hopen via
een gezamenlijke brief het college
van gemeente Boxmeer op andere
gedachten te brengen.
Het Venrayse college vindt een kos-

ten-batenanalyse niet zinvol omdat
het landsbelang en de nationale
veiligheid zwaarder wegen en de
doorslag zullen geven. Het uitvoeren
van een kosten-batenanalyse kost
15.000 tot 25.000 euro. Het college
meent dat dit bedrag voor rekening
moet komen van het ministerie van
Defensie. Jan Houba en de werkgroep wijzen erop dat Defensie dat
niet gaat betalen.
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel
wil via de kosten-batenanalyse ook
onderzoeken of de uitbreiding van

oefentijd van F-35’s op een andere
plek in Nederland of in het buitenland kan plaatsvinden. In de
milieueffectrapportage (mer) die
Defensie opstelt, komen volgens de
werkgroep gezondheid, veiligheid
en toerisme onvoldoende aan bod.
Deze onderwerpen zijn het uitgangspunt van de kosten-batenanalyse
die een goede aanvulling is op de
mer, stelt Boudewijn Sterk. “Het is
dan ook zinvol naast de verplichte
mer een kosten-batenanalyse uit
te voeren.” De werkgroep vindt

dat dit ook past bij een proactieve
houding. “Om te voorkomen dat
wij als Venrayse gemeenschap in
de toekomst aanzienlijke overlast,
gezondheidschade en andere niet
te onderschatten nadelige gevolgen
zullen ondervinden van de gereactiveerde vliegbasis De Peel. Het is
een unieke gelegenheid om een
vuist te maken tegen de teloorgang
van het woon- en leefklimaat in de
gemeente.”
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Met voldoening en trots kijk ik terug op de viering “75 Jaar Bevrijding
Limburg” zoals die van september tot en met maart in de hele
provincie is georganiseerd, uitgevoerd en beleefd. In de honderden
activiteiten was volop ruimte voor het herdenken van slachtoffers, het
eren van verzetsmensen en bevrijders, het nadenken over de waarde
van vrijheid, het leren over de oorlogsgeschiedenis, het vieren van
feest en het beleven en bezoeken van concerten, exposities en
theatervoorstellingen. De plechtige en feestelijke momenten maakten
diepe indruk.
Ik wil u graag, mede namens het Provinciaal Bestuur van Limburg, heel
hartelijk bedanken voor een betekenisvolle jubileumviering, die mij en
velen heeft geroerd. Dank ook aan het breed Burgercomité, onder
voorzitterschap van Herman Kaiser, dat dit project op
enthousiasmerende manier succesvol vorm heeft gegeven! Dat geldt
ook voor de Limburgse media.

Dank aan alle inwoners van Limburg

En in het bijzonder dank ik de duizenden vrijwilligers voor hun
uitstekende voorbereiding en stijlvolle uitvoering van de vele
indrukwekkende activiteiten. Mede door uw inzet ligt er een stevige
basis voor het doorgaan met het vieren van vrijheid, het doorvertellen
van de verhalen, het doen beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Door de coronacrisis is de afronding van het programma begin maart
gestopt. Ik verheugde mij op het Limburgs Bevrijdingsfestival op 5 mei,
na een massaal en plechtig herdenken van onze doden de avond
ervoor. Maar dit jaar worden begrijpelijkerwijs géén publieksactiviteiten
toegestaan.
Toch vraag ik u allen om op 4 mei de vlag halfstok te hangen en 2
minuten stil te staan ter ere van onze doden en de offers die voor onze
bevrijding zijn gebracht. Op 5 mei vraag ik u met vlagvertoon in heel
Limburg het feestelijke karakter van vrijheid uit te dragen.

Terugblik zie www.75jaarbevrijdinglimburg.nl

De fakkel van de vrijheid blijft daarmee branden!

Theo Bovens, gouverneur

De vlag mag op 4 mei halfstok, op 5 mei de hele dag in top
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Brandweerman uit Venray vertelt over natuurbranden

‘In mijn carrière heb ik dit nog nooit meegemaakt’
De ene natuurbrand na de andere brak vorige week uit in Limburg. Twee daarvan groeiden uit tot immense proporties. Nationaal Park De Meinweg en de Deurnese Peel werden voor
een groot gedeelte in de as gelegd. De brandweerlieden van Venray werden op beide plekken ingezet. Het resulteerde in veel fysiek werk, extreme hitte en weinig n
 achtrust.

Ron Baltussen uit Venray is fulltime
brandweerman in Nijmegen, maar ook
bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer in Venray. Op maandag 20 april
werd hij samen met de vrijwillige
brandweermannen en -vrouwen uit
Venray om 13.30 uur opgeroepen voor
de brand in de Peel in Griendtsveen.
“Omdat ik een week vrij had bij mijn
betaalde baan, kon ik als vrijwilliger uitrukken voor de brand in de
Peel. Rond 20.00 uur werd ons team
afgelost en kon ik naar huis. Vrij snel
kreeg ik weer een oproep voor een
natuurbrand aan de Ossendijk in
Merselo en daar zijn we tot 21.30 uur
bezig geweest. Om 01.30 uur in de
nacht kwam de oproep voor de brand
in Nationaal Park De Meinweg in
Herkenbosch. Ik ben toen zelf niet
gegaan, omdat ik mijn energie op peil
wilde houden.”

Maar het vak zit in
mijn hart en in elke
vezel, het is mijn passie

Hectische dagen
Volgens Baltussen heeft de brandweer in Venray nog nooit zo´n extreme
week beleefd als afgelopen week.
Normaal gesproken rukt de brandweer
in Venray drie à vier keer per week uit.
“Het was een ongekende week met
extreme tijden en langdurige inzetten.
Bij een normale woningbrand blussen
wij maximaal één uur, bij een natuurbrand is dit zes uur. We zijn volle bak
aan de gang gegaan, want in de nacht
van woensdag op donderdag kwam
daar nog eens een brand in Tienray
bij. Je bent continu aan het wisselen
van locatie. In mijn carrière heb ik dit
nog nooit meegemaakt.”
Na zo’n hectische dagen merkt
Baltussen dat de brandweerlieden
moe begonnen te raken. Toch zit
het volgens hem in een brandweerman of -vrouw om door te gaan. “Ik
heb een gezin en kinderen die thuis
onderwijs moeten krijgen. Mijn huishouden lag door mijn werk overhoop
en dat vergde wat improvisatie voor
mijn vrouw. Maar het vak zit in mijn
hart en in elke vezel, het is mijn passie. Een brandweerman heeft pas een
goed gevoel als hij een brand heeft

kunnen tegenhouden en de schade
heeft kunnen beperken. Het is teleurstellend dat het overgrote deel van
De Peel is verwoest, maar wij zaten in
een lastige situatie.”
Ondanks dat de brandweer het
gewend is om natuurbranden te blussen, geeft Baltussen aan dat de bosbranden in De Peel en op De Meinweg
uniek waren. “Het waren lastige branden, omdat deze gebieden moeilijk
bereikbaar zijn. De Peel is een veengebied met moeras en drijfzand, waardoor je goed moet opletten waar je
loopt.” Door de moeilijke bereikbaarheid en de harde wind was het voor
de brandweer moeilijk om het vuur te
doven, legt Baltussen uit.

Warmte
Volgens Baltussen waren de bosbranden in De Peel en De Meinweg
ook lichamelijk zwaar vanwege de
hoge temperaturen die vrij kwamen.
“Je moet aan de wandel voordat je
op de plek komt waar het brandt.
De brandweermaterialen die nodig zijn
op die plek zijn zwaar om te dragen.
Daarnaast komt er zo veel warmte
vrij uit de grond, waardoor de omge-

ving aanvoelt als een sauna. Je kan
de temperaturen vergelijken met een
zomerse dag van 34 graden met een
harde wind. Het is als het ware een
warme föhn.” De warme bluspakken
maakten het daarnaast niet makkelijker. “Het is belangrijk om in zo’n situatie goed te drinken. En als er geen
vlammen meer zijn en de rook bovenwinds staat, mogen de brandweermannen in een blusbroek met t-shirt
opruimwerkzaamheden verrichten of
pauze houden.”
Baltussen geeft aan blij te zijn dat
het vuur op beide locaties is gedoofd.
Het brandweerteam uit Venray kan
zich weer focussen op het werk in haar
eigen gebied. Baltussen spreekt veel

lof uit voor zijn collega’s. “Enkele vrijwillige brandweermannen combineerden het blussen van de branden met
hun werk. Daar heb ik veel respect
voor.”
Toch verwacht Baltussen door klimaatverandering in de toekomst vaker bosbranden tegen te komen. “Bosbranden
kunnen voor 95 procent gerelateerd
worden aan menselijk falen. De combinatie droge grond, zon, wind en
afval, dat door de mens wordt achterlaten in natuurgebieden, kan voor
branden zorgen. Daar moeten we ons
op voorbereiden.”

Tekst: Jeanine Hendriks

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

Hulp van de bewoners

Naam rondweg Wanssum gezocht
Projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder Maas zijn op zoek naar een passende naam voor de rondweg
in Wanssum die in oktober in gebruik wordt genomen. Zij schakelen daarvoor wederom de hulp van
bewoners in. Samen met gemeente Venray wordt uit de inzendingen een naam gekozen.
Vorig jaar vroegen projectbureau Ooijen-Wanssum en Mooder
Maas de om mee te denken bij
de naamgeving van de diverse
bruggen in Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum. De namen
voor ‘De Kweibrug’ in Ooijen,
‘’t Veunderke’ in Blitterswijck,
‘Over ’t Broek’ in het centrum van

Wanssum en de fietsbrug ‘Op de
Haard’ zijn al bekend. De naam voor
de brug over de haven in Wanssum
is ook op basis van binnengekomen
suggesties gekozen en zal in juni
bekend gemaakt worden.
Als de havenbrug gereed is, wordt
de rondweg in Wanssum afgerond
en volgens planning in oktober in

gebruik genomen. Projectbureau
Ooijen-Wanssum en Mooder Maas
zijn nu op zoek naar een passende
naam voor de rondweg en vragen daarbij hulp van bewoners.
Suggesties kunnen tot en met
15 mei worden gestuurd naar
info@ooijen-wanssum.nl

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com
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De Borggraaf nog geen bloeiend erfgoedhuis Kermisseizoen vrijwel voorbij
De Borggraaf is nog niet het bloeiende cultuurhistorische gebouw dat gemeente Venray drie jaar geleden bij
de opening voor ogen had. Naast de bouwkundige gebreken verloopt de samenwerking tussen Venrays
Museum, Historisch Platform Venray (HPV) en RooyNet stroef. Ook VVV Venray heeft onderdak in het
gebouw. Naar aanleiding van het opstappen van het HPV-bestuur stelde D66 vragen in de commissie Leven
van donderdag 23 april.
Het vertrek van het HPV-bestuur kwam
juist op het moment dat gemeente
Venray met alle organisaties een
toekomstvisie wilde opstellen. Ook
zouden voor de zomer bouwkundige
aanpassingen in het gebouw plaatsvinden met ook een betere verdeling
van de ruimtes. Vanaf de oplevering
kent het nieuwe gebouw aan het Mgr.
Goumansplein diverse gebreken zoals
een slechte ventilatie, te hoge temperatuur en matige akoestiek.
Emina Joosten (D66) haalde in de commissievergadering aan dat de samenwerking tussen de organisaties al

langere tijd niet naar wens verloopt.
“De situatie is zodanig geëscaleerd dat
het volledig bestuur van HPV op 19
april is opgestapt”, zei Emina Joosten
die om opheldering vroeg.
Wethouder Anne Thielen (CDA)
erkende dat er vanaf het begin onderlinge frustraties en irritaties waren.
“Die kwamen de laatste tijd meer aan
de oppervlakte. Het vertroebelde de
samenwerking. We hebben meerdere
gesprekken gevoerd en er is mediation
ingezet om de partijen bij elkaar te
brengen. Dit had onvoldoende resultaat.”

Het plotseling opstappen van het
HPV-bestuur was naar aanleiding een
actie van enkele HPV-leden. Zij willen
RooyNet, de website van de Venrayse
cultuurhistorie, in een aparte stichting
onderbrengen. Het HPV-bestuur zag
dit als een motie van wantrouwen en
trad daarom terug. Anne Thielen antwoordde op de vragen van D66 dat er
opnieuw gesprekken plaatsvinden met
alle betrokken partijen. “Om te bekijken wat nodig is om tot een bloeiend
erfgoedhuis te komen. Daarbij kijken
we ook naar de structuur van de organisaties.”

Door de coronamaatregelen kunnen de meeste kermissen dit jaar
niet doorgaan in gemeente Venray. Het kabinet heeft besloten de
termijn waarin evenementen met een vergunning zijn verboden te
verlengen van 1 juni tot 1 september.
Dit betekent ook dat Venrayse kermis, die jaarlijks 200.000 bezoekers
trekt, voor het eerst in 75 jaar moet
worden afgelast. De grootste kermis van Noord-Limburg stond op de
planning van vrijdag 31 juli tot en
met woensdag 5 augustus. Tijdens
de oorlogsjaren ging vijf jaar op rij
een streep door Venrayse kermis,
van 1940 tot en met 1944. Vanaf
augustus 1945 keerde de kermis
onafgebroken ieder jaar weer terug
in het centrum van Venray. De meikermissen van Oirlo en Geijsteren
waren de eerste die dit jaar sneuvelden omdat ze binnen de termijn
tot 1 juni vielen. De dorpsraad van
Oirlo had nog goede hoop de kermis

een maand te kunnen uitstellen tot
half juni. Tussen de kermissen van
Leunen en Heide was nog een vrij
weekeinde. Maar ook dit alternatief
plan is nu van de baan. Na Oirlo en
Geijsteren zijn nu ook de kermissen van Leunen, Heide, Merselo,
Ysselsteyn, Blitterswijck, Venray en
Castenray geschrapt van de evenementenkalender. Als de mogelijk versoepelde maatregelen na
1 september kermissen toestaan,
dan kunnen er dit jaar nog drie
worden gehouden. In Veulen (5 tot
8 september), Oostrum (12 tot 15
september) en Wanssum (3 tot 6
oktober).

Voorjaarsnota verschijnt
ondanks coronacrisis

BVB Landscaping richt zich volledig op het leveren van hoge kwaliteit substraat voor
openbaar groen zoals parken, pleinen, wegen, sportvelden en daktuinen. Door jarenlange
ervaring, eigen onderzoek en productontwikkeling zijn wij een deskundige en betrouwbare
partner die altijd streeft naar een duurzame relatie met onze opdrachtgevers.
Voor het team BVB Landscaping zijn wij zijn op zoek naar een getalenteerde:

SALES SUPPORT MEDEWERKER
(LOCATIE GRUBBENVORST)
Doel van de functie:
Op basis van kennis van de markt, openbare aanbestedingen en een sterk netwerk bij
aannemers groen en civiel, ben je in staat om commerciële kansen te ontdekken. In
samenwerking met het verkoop- en adviesteam maak je offertes, volgt deze op en zorg je
dat BVB Landscaping al haar beloften zo goed mogelijk nakomt.
Taken en verantwoordelijkheden:
•
Analyseren van product & marktontwikkelingen;
•
Bouwen en onderhouden van een waardevol professioneel netwerk;
•
Begeleiden van offertetrajecten op basis van specificaties in aanbestedingen;
•
Registreren en borgen van juiste prijsspecificaties;
•
Identificeren en coördineren van commerciële kansen;
•
Registreren en verwerken van juiste klantgegevens;
•
Registreren, opvolgen en afhandelen van klachten;
•
Verkoopondersteuning: zowel administratief als organisatorisch.
Competenties en vaardigheden:
•
Je bent van nature klant en oplossingsgericht;
•
Je geniet van plannen en organiseren;
•
Je hebt bij voorkeur kennis van ERP-systemen;
•
Je weet de wensen van de klant te achterhalen en hierop te acteren;
•
Uitstekende beheersing van zowel de Nederlands als Engelse taal.
Durf jij deze fulltime uitdaging aan? Dan hebben wij als internationale werkgever veel te
bieden. Zo hechten wij waarde aan jouw persoonlijke ontwikkeling en stimuleren wij eigen
inbreng en vrijheid om de functie verder vorm te geven. Een goede sfeer en samenwerking
staan bij ons hoog in het vaandel, met als resultaat dat mensen met plezier presteren!
Je motivatie en C.V. ontvangen wij graag per mail via aantrekkingskracht@ontwikkelwijzer.nl.
Indien je vragen hebt over de functie kun je bellen met Hugo Buitelaar: 06 - 147 97 000.
Meer informatie over onze organisatie vind je op;
www.kekkila-bvb.com / www.bvb-substrates.com
Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers
en producenten van substraten. Met eigen merken en als
private label producent zijn wij expert als het gaat om het
produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit
en bloeit, zowel voor consumenten als voor professionele
kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring
en leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken
met meer dan 500 mensen in Nederland, Finland, Zweden,
Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van onze
klanten.

bvb-substrates.com / kekkila-bvb.com

Burgemeester Luc Winants wil dat er dit jaar gewoon een voorjaars
nota verschijnt. Dat meldde hij in de vergadering met de fractie
voorzitters op woensdag 22 april. Bij enkele partijen waren twijfels
ontstaan. Omdat er door de coronacrisis veel onzekerheid is en
onverwachte gebeurtenissen van invloed zijn op de gemeentelijke
plannen en begroting.
Gemeente Venray merkt de financiële impact van de crisis. De uitgaven
overstijgen momenteel de begroting terwijl de inkomsten juist dalen.
Onder meer door steunmaatregelen
voor bedrijven en zzp’ers waardoor
gemeentelijke heffingen en inkomsten pas na 1 december binnenkomen. De gemeenteraad behandelt
de voorjaarsnota, de kadernota verschijnt over drie weken, op dinsdag
30 juni.

Sluitende begroting
Het is de vraag of de gemeente
een sluitende meerjarenbegroting
kan opstellen. De financiële conse-

quenties zullen pas na afloop van
de crisis duidelijk zijn. Daarom was
het voorstel van enkele partijen
om de voorjaarsnota over te slaan
en te focussen op de begroting van
2021 die komend najaar verschijnt.
Daarvoor was geen meerderheid.
Want er moet toch een meerjarenbegroting worden gemaakt en de
gemeenteraad moet zijn controlerende taak kunnen uitoefenen.
Al bestaat het risico dat tijdens het
raadsdebat op 30 juni de voorjaarsnota niet meer actueel is. De fractievoorzitters bekijken nog of daarom
de behandeling op een andere
manier kan gebeuren.

Venray in beeld voor
grote toeristische trekker
Gemeente Venray is in beeld voor een grote toeristische trekker in het
buitengebied. Het is ook een ambitie van de toeristisch-recreatieve
sector in Venray. Het CDA vroeg om meer duidelijkheid maar kreeg
die niet in de commissie Werken en Besturen van woensdag 22 april.
Guus Reintjes (CDA) zei in de commissievergadering dat Venray niet
moet concurreren met grootschalige
voorzieningen in de omliggende
gemeenten zoals met Toverland in
Sevenum en ZooParc in Overloon.
“Het CDA is niet overtuigd van
de komst van een gezinstrekker.
Wat is de concrete aanleiding”,
wilde hij weten. Ambtenaar Jessie
Riechelman legde uit dat het een
ambitie is uit het regionaal actieprogramma van acht Noord-Limburgse
gemeenten. “Om een grootschalige
dagvoorziening naar de regio te
halen. De vraag is of Venray hiervoor een plek wil bieden. Dit zou
de toeristische sector toejuichen”,

zei Riechelman. Guus Reintjes vroeg
naar een meer concrete aanwijzing. “Dat is nog niet helder en
ook nog niet aan de orde”, reageerde Riechelman. “Zo’n voorziening moet wel passen bij de maat
en het dna van Venray.” Ook wethouder Jan Loonen (CDA) kon niet
meer duidelijkheid bieden. “Het is
een intentie die nog niet concreet
is. De toeristische sector wil graag
een gezinstrekker naar Venray
halen.” Gemeente Venray is vooral
gericht op de dagrecreatieve sector.
Jaarlijks trekt de gemeente 3,75 miljoen dagrecreatieve bezoekers die
circa 67 miljoen euro besteden.
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Angelique Franssen Blitterswijck
Vanwege haar vrijwilligerstaken is Angelique Franssen (51) een bekend gezicht in het dorp.
De Blitterswijckse kan moeilijk ‘nee’ zeggen, omdat ze zich graag inzet voor haar dorpsgenoten. Ze is dan
ook een echt dorpsmens.

naaiploeg gingen. Inmiddels staat ons
fabriekje op een laag pitje, omdat we
genoeg op voorraad hebben. Ik vond
het erg dankbaar werk.”
Dat Angelique zich graag inzet voor
anderen, blijkt ook uit het lijstje aan
vrijwilligerswerk. Eén keer per maand
is ze vrijwilligster bij het Eetpunt
in Blitterswijck waar voornamelijk
alleenstaanden senioren elkaar kunnen ontmoeten. “De oprichtster is mijn
schoonzusje en zij vroeg mij acht jaar
geleden hiervoor. Het is supergezellig, maar vooral dankbaar werk. In de
coronatijd ga ik toch op afstand een
praatje maken met deze 32 senioren.
Dat zet je toch aan het denken. Zij vinden dat waardevolle momenten en
daar word je zelf ook stilletjes van.”
Daarnaast is Angelique notulist bij vergaderingen van de Koninklijke Bond
voor Ouderen in Blitterswijck. Ook verzorgt ze al ruim drie jaar de redactie
van het dorpsblad Het Dorpsjournaal

Blitterswijck. “Toen het echtpaar na
twintig jaar hiermee stopte, werd er
een oproep gedaan naar een vervanger. Dat leek me leuk om te doen en
vanwege mijn parttime baan had ik
er tijd voor. Dagelijks ben ik zo’n twee
uur bezig met het checken van de mail
en redactioneel werk. Mijn zoon is de
technische back-up”, legt Angelique
uit. “Ik kan wel zeggen dat ik een
behulpzaam persoon ben. Je kunt niet
alles doen, maar ik kan niet snel ‘nee’
tegen iemand zeggen.”
Angelique is ook te omschrijven als
een creatief persoon. “Ik hou van
lezen, puzzelen, maar ook knutselen,
met name handwerk. Ik vind het leuk
om te haken. Mijn vader kan ook niet
stil zitten en mijn moeder hield van
schilderen. Dat creatieve heb ik echt
van mijn ouders.”

Tekst: Jeanine Hendriks

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direkt op zoek naar:

Verkoopbegeleider
/chauffeur
(M/V - fulltime)

Angelique is niet geboren en getogen in Blitterswijck, ze groeide
namelijk op in Venray, midden in
het centrum. “Ik heb een onbezorgde en leuke jeugd gehad.
Die tijd heb ik als prettig ervaren.
Doordat we midden in het centrum woonden, lag alles dichtbij
en kon ik de hort op met mijn zus
of mijn vrienden. Ik ging te voet
naar school en het zwembad.”
Volgens Angelique waren haar
ouders streng maar rechtvaardig en
probeert ze die lijn door te trekken

naar haar zoon van 25 en dochter van
18. “Als ik vroeger op stap ging en te
laat thuis kwam, moest ik de volgende
keer eerder thuis komen. Ik heb geen
zorgen om mijn kinderen, de normen
en waarden hebben ze op een goede
manier van ons meegekregen.”

in Blitterswijck. “Venray voelde meer
als een stad. Ik ben in Blitterswijck
echt een dorpsmens geworden, ik vind
het erg prettig hier. Iedereen kent
elkaar en de saamhorigheid is groot.
Dat vind ik mooi om te zien, vooral in
deze tijd.”

Dorpsmens

Ontbijtmedewerker

Haar man Jan-Willem, die wel uit
Blitterswijck komt, leerde Angelique
kennen tijdens uitgaan in de voormalige nachtclub Pentagon in Venray.
Inmiddels woont het stel al dertig jaar

In de weekenden werkt Angelique als
ontbijtmedewerker in hotel De Zwaan
in Venray. Voordat Angelique daar
terecht kwam, had ze verschillende
banen. “Toen mijn man en ik kinderen
kregen, stopte ik met werken. Na een
aantal jaren ging ik aan de slag als
schoonmaakster, maar dat werk was
niet voor mij weggelegd. Toen heb
ik nog administratief werk gedaan
en als bode bij gemeente Bergen
gewerkt. Inmiddels werk ik 2,5 jaar bij
het hotel.” Vanwege de coronacrisis
zit ze noodgedwongen thuis. “Op het
moment is werken natuurlijk lastig.
Godzijdank is het goed weer, kan ik er
met de hond uit en klus ik veel in huis.
Ik verveel me nog niet.”
Drie weken geleden hielp Angelique
tijdens haar quarantaine mee met
het maken van mondkapjes voor de
zorg. De mondkapjes die door vijftien
Blitterswijckse dames werden gefabriceerd kwamen terecht bij de buurtzorg in de regio en later na zelfs in
Amsterdam. “Ik werd door een vriendin uit het dorp gebeld of ik wilde
meehelpen en dat vond ik erg leuk.
Het was een klein fabriekje; iedereen had een andere taak. Ik mocht
de stoffen strijken voordat ze naar de

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.
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Taken en verantwoordelijkheden:
• vervoer van bloemen en planten naar supermarkten in Duitsland;
• aanvullen, inrichten en verzorgen van het Euroflor assortiment in deze supermarkten;
• rapporteren van de dagelijkse bevindingen bij de klant.
Onze kandidaat:
• is in bezit van min. rijbewijs B;
• heeft een flexibele instelling (aanvangstijd tussen3.00 en 4.00 uur);
• is klantvriendelijk en collegiaal;
• heeft kennis van de Duitse taal;
• is bereid op zaterdag te werken in een 3/4 daagse werkweek in overleg.
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

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

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs

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

Venrayse lintjesregen
Het is een vreemde tijd. Niets is meer normaal. Het is ook nog maar de
vraag hoe ‘normaal’ eruit gaat zien. Er wordt door velen nagedacht
over ‘het nieuwe normaal’, de nieuwe werkelijkheid na corona. We zul
len allen daar onze rol in moeten gaan nemen. Er zijn uiteraard dingen
die we kunnen verlaten, maar deze vreemde tijd geeft ook mogelijkhe
den. Het genieten van kleine dingen in het leven, het rustiger aan doen
en het minder druk en rumoerig doen.
Het thuiswerken geeft uitdagingen, maar heeft ook zijn voordelen. Minder reisbewegingen,
minder luchtproblematiek. Ruimte
(je woning) multifunctioneel gebruiken, minder kolossale kantoorgebou-

Venray Lokaal

wen nodig. Maar hierover zal nog
veel gesproken worden. In Venray
houden we ook van tradities, het
gewone ‘oude normaal’. We willen
graag blijven weten waar we vandaan komen. In de periode van april

Het krijgen van deze medaille met
bijbehorende onderscheiding is een
geweldige ervaring. De decoreerden hebben er jarenlang hard voor
gewerkt.
Het CDA Venray wil op deze manier
de gedecoreerden bedanken voor
hun lange inzet en hen van harte
feliciteren met hun onderscheiding.
Het samen proosten komt op een
later tijdstip.
Petra van Duynhoven,
Gemeenteraadslid

Ramadan ten tijde van de coronacrisis
Voor moslims begon op vrijdag 24 april de heilige maand Ramadan.
Het is een maand waarin moslims tussen zonsopgang en zonsonder
gang vasten. Voor moslims staat Ramadan in het teken van de zuive
ring van de ziel en vooral dankbaar zijn voor hetgeen je hebt. Het is een
maand waarin veel tijd wordt doorgebracht met dierbaren. Tijdens de
Ramadan is de iftar voor moslims heel belangrijk: dat is het moment ná
zonsondergang wanneer het vasten wordt verbroken, waarbij naast
het religieuze aspect, ook het sociale gebeuren heel belangrijk is.
Door de coronacrisis staat de samenleving grotendeels stil. Waar normaal
gesproken tijdens de iftar avondmaaltijden genuttigd worden bij

VVD Venray

en mei vieren we diverse feesten
en herdenken we zaken. Het vieren van Koningsdag is een traditie.
Het is altijd een prachtige dag met
prachtige Venrayse mensen, zelfs als
het regent. Maar ook dat is dit jaar
anders. De lintjestraditie is dit jaar
gedigitaliseerd. De kenmerkende bijeenkomst in het gemeentehuis was
dit jaar geen optie. Gelukkig waren
er wel nieuw gedecoreerden. Voor
hen ziet het feest er anders uit. Maar
het geëerd worden met een koninklijke medaille is er niet minder om.

familie en vrienden thuis of in de
moskee met de lokale gemeenschap,
is dat dit jaar niet mogelijk. Het hele
sociale gebeuren is plotseling weg-

gevallen. De Ramadan zal hierdoor
dit jaar een hele andere sfeer hebben. Niet alleen in Nederland, maar
ook moslims over de hele wereld
zullen dit jaar een andere Ramadan
meemaken.
Desondanks is het door de corona
crisis nog belangrijker geworden om
juist nu nog meer aandacht te schenken aan kwetsbare groepen, eenzame ouderen of minderbedeelden
in je (directe) omgeving. Tijdens deze
chaotische periode waarin de soci-

ale interactie tot het minimum is
beperkt, is het belangrijk om positief
te blijven en om contact proberen te
houden met elkaar door bijvoorbeeld
vaker te bellen. Tot slot wil ik, mede
namens Venray Lokaal, iedereen in
Venray veel gezondheid en sterkte
wensen en hoop ik dat we de deze
lastige periode zo snel mogelijk achter ons kunnen laten.

Tolgahan Kocyigit

Bouwplannen van bedrijven in de gemeente
De gemeenteraad besluit regelmatig over bouwaanvragen van bedrij
ven. VVD Venray is over het algemeen blij met investeringen en initia
tieven van ondernemers omdat vernieuwing een van de bouwstenen
is van onze toekomst.
Voor de toetsing van die bouwplannen kijken wij enerzijds naar toepassing van de geldende afspraken
en anderzijds naar het algemeen
belang. En dat laatste kan soms botsen met de belangen van individuele
burgers. Of het nu gaat om toekomstige vestiging van horeca bij de
tankstations aan de A73, de aanleg

van zonneparken of de bouw van
nieuwe stallen: er zullen vaak partijen zijn met tegengestelde belangen. In veel discussies komt de ‘not
in my backyard’ houding naar voren
en een omgevingsdialoog lost dat
niet op. Wij vinden boven alles dat
nieuwbouw aan de juiste voorwaarden moet voldoen: veiligheid en dat

zoveel als redelijkerwijs mogelijk is
maatregelen worden genomen om
overlast voor de omgeving te voorkomen.
Zo zal VVD Venray ook willen meewerken aan vestiging van horeca
aan de A73, mits de juiste maatregelen voor (verkeers)veiligheid en
overlast, zoals zwerfafval, worden
genomen. Binnenkort zal het beleid
over intensieve veehouderij weer
actueel worden. VVD Venray is niet
voor maatregelen die nieuwe ontwikkelingen blokkeren. Wij vinden

dat bij (nieuw)bouw moet worden
gestuurd op minimale belasting van
de omgeving. Bijvoorbeeld met innovatieve technische voorzieningen.
Als oude, vervuilende stallen worden
vervangen door nieuwe met betere
voorzieningen, zijn mens, dier én de
agrarische sector in Venray beter af.
Wilt u uw mening geven over bouwinitiatieven in de gemeente, vind
u dat we iets over het hoofd zien?
Laat het ons weten.
John Willems

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.

Euroflor is een jong en dynamisch bedrijf dat zich op enerverende wijze richt
op de retail van bloemen en planten in het supermarktsegment.
Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar:

Bloemenafpaksters/-bindsters
(M/V)
parttime en fulltime
Weekendhulpen
(M/V) evt. scholieren/studenten)
voor diverse werkzaamheden op de loods
Ben jij op zoek naar een leuke zelfstandige baan
binnen een groeiend bedrijf, stuur dan
een sollicitatiebrief met c.v. binnen 14 dagen naar:
EUROFLOR BV Venrayseweg 151 E 5961 NS Horst
of mail diana@euroflor-bv.nl

Te koop

VERSE
AARDBEIEN

uit onze
AARDBEIAUTOMAAT
Elke dag, ook zondag
8.00 - 22.00 uur
onze winkel is i.v.m.
corona gesloten

Mts. Sijbers

Campagneweg 26 Meterik
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Stuur een foto in naar foto@kempencreeert.nl

Juist nu samen sterk

Onze complimenten voor iedereen die zich inzet voor onze leefomgeving! Vooral nu naar elkaar omzien is heel belangrijk. Wij blijven
ook die stap extra zetten voor u en uw naasten. Want samen staan we immers sterk.
Medewerkers Rabobank Horst Venray
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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15-vragen aan

Jesse Thijssen Venray
Hoi

Column

Verloren
vriend
schappen
Schrijven over iets kan erg
moeilijk zijn, zoals vandaag. Ik
heb even zitten denken, want
schrijven over Koningsdag of
het corona werd het niet. Dus
dan maar over jezelf vinden,
over vriendschappen. Om meer
specifiek te zijn over verloren
vriendschappen.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jesse Thijssen
13 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een trip willen maken
door Afrika, omdat ik het daar erg
mooi vind en je daar mooi rond kan
reizen. Dan hoeft het niet zo luxe te
zijn, omdat je dan het gevoel krijgt
dat je echt op een safari bent. Ik zou
dan met mijn gezin gaan, omdat dat
gezellig is.

Wat zou je graag nog willen leren
in je leven?
Ik zou graag een keer een instrument
willen leren spelen. Het liefst een
gitaar of piano. Ik zou ook vloeiend
Frans willen spreken omdat ik Frans
een mooie taal vind en wij vaak op
vakantie gaan in Frankrijk.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind knutselde ik het liefst, als
ik dan ging afspreken met vriendjes
dan gingen we vaak dingen maken.
Dat vind ik heel soms ook nog wel
leuk om te doen, omdat je dan
gewoon creatief kan zijn met dingen
en ik vind dingen verzinnen en uitvinden leuk.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Ik ben ooit met mijn vader en met
mijn broer naar een concert van
Volbeat (een Deense metalband)
geweest. Als ik hieraan terugdenk of
een filmpje terugkijk dan krijg ik nog

steeds kippenvel. Ik ben superblij
dat ik dit heb meegemaakt en zal dit
denk ik ook nooit vergeten.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Begin bij stap één, niet bij stap zestien. Dit zeiden mijn ouders toen we
op vakantie waren en ik een houten
dinosaurus in elkaar mocht zetten.
Ik begon bij stap zestien en het lukte
dus niet. Ik dacht dat het wel zo kon
dus werd ik boos, maar toen hebben
we hem weer uit elkaar gehaald en
opnieuw gemaakt vanaf stap één.
Nu doe ik het meestal wel vanaf stap
één, maar ik ben soms een beetje
ongeduldig, dus soms werkt dat niet.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?

Hoe heb je je beste vriend/vrien
din ontmoet?
Mijn beste vriend kwam dit jaar bij
mij in de klas en we zaten in de eerste periode naast elkaar. We werkten
toen ook best veel samen. Wij gaan
vaak samen mountainbiken, zo kunnen we in deze tijden ook nog een
beetje sporten.

Heb je een verborgen talent?
Ik heb eigenlijk niet echt een verborgen talent, maar als ik er zo over na
denk is het denk ik toch dat ik vaak
dingen uitvind en dit maak en uitteken. Later wil ik ook een technische
studie doen en daarna een beroep
vinden in de techniek.

Heb je een bijbaantje?

Het is niet echt onlangs, maar vorig
jaar heb ik gekozen dat ik vwo 2
met technasium ging doen en ik
ben nog steeds blij dat ik hiervoor
heb gekozen omdat ik nu ook O&O
heb met school (een vak waarbij je
problemen moet oplossen van een
opdrachtgever).

Ik bezorg elke donderdag de HALLO
door Antoniusveld en dat vind ik
wel leuk, omdat je één tot twee uur
bezig bent en daar best een goed
loon voor krijgt. Ook help ik wel eens
bij een kennis die een autogarage
heeft. Daar doe ik wat klusjes. Mijn
salaris spaar ik meestal, maar soms
koop ik er ook dingen van, bijvoorbeeld een nieuwe telefoon.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?

Wat doe je het liefst op een vrij
dag- of zaterdagavond?

De laatste foto die ik heb gemaakt
was met mijn telefoon. Dit was van
mijn huiswerk omdat we dit naar de
leraar moeten sturen. De laatste foto
die ik echt van iemand heb gemaakt,
is van mijn zusje. Die heb ik toen van
haar gemaakt, omdat toen de zon
mooi was.

Het liefst ga ik met mijn vrienden
chillen, maar dit kan niet altijd dus
dan gamen we vaak met zijn allen.
Dat is ook leuk.

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn voorbeeld is Fabio Wibmer,
hij is een professioneel mountainbiker. Hij maakt films over hoe hij

bijvoorbeeld in de stad zijn stunts
doet en van gebouw naar gebouw
springt of trappen af springt. Ik doe
zelf ook mountainbiken dus daarom
spreekt het mij wel aan. Hij wordt in
de mountainbike wereld gezien als
multi-talent.

Wat is je favoriete vak op school
en waarom?
Mijn favoriete vak op school is
O&O, omdat ik het zelf heel erg
leuk vind om dingen te verzinnen
en te maken. Bij O&O krijg je een
opdrachtgever met een probleem dat
je dan moet oplossen en uitwerken.
O&O zit bij technasium en dat heb ik
ook gekozen vorig jaar.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Mijn laatste boek dat ik leuk vond
was in de vorige zomervakantie,
toen zocht ik een boek om te lezen
in de auto en dit boek leek mij wel
leuk. Eigenlijk houd ik helemaal
niet van boeken lezen, maar toen
deed ik het toch. Het boek dat ik zo
leuk vond was spijt van Carry Slee,
omdat het een erg meeslepend verhaal was.

Wat is je droombaan?
Ik heb nog niet echt een droombaan,
maar ik wil later sowieso iets in de
techniek gaan doen, want dit vind ik
wel interessant en leuk om te doen.
Ik zou ook zeker een technische studie gaan doen, omdat je snel een
technische baan kan krijgen en hier
leer je er veel over.

Als je altijd thuis bent, realiseer
je hoe belangrijk andere mensen in je leven zijn. Je vrienden of
vriendinnen, je familie, je buren
en zelfs je collega’s of klasgenoten. Wij mensen zijn sociale
wezens die zo nu en dan contact
nodig hebben en bij de een is
dit vaker nodig dan bij de ander.
Ik realiseerde me hoe weinig ik
eigenlijk met mijn broertjes en
zusjes praat, zij zien mij alleen
bij het eten. Dat vind ik niet zo
erg, maar mijn zusje bijvoorbeeld
wel. Ook realiseerde ik me hoe
een mens soms rare, vreemde en
soms gemene dingen doet in het
leven. Hoe onnozel soms een ruzie
kan zijn, maar ook hoe alleen je je
kan voelen in zo’n tijd. De mensen
waarmee je het meeste contact
hebt, komen maar amper online
en de mensen die altijd online
zijn, heb je ruzie mee. Aan de
andere kant is dat ook gewoon het
leven. Mensen komen en mensen
gaan. Soms tegen jouw eigen zin
in en soms omdat je het zelf graag
wil. Ik heb vele mensen laten
gaan uit mijn leven. Zo heb ik
hele vriendengroepen laten gaan,
omdat ik door een gedeelte van
die mensen werd gepest. Ik heb
vriendinnen laten gaan die niet
meer de juiste vrienden waren
en ik heb vriendinnen laten gaan
die tegen mij hebben gelogen en
mijn vertrouwen meerdere keren
hebben geschaad. Dat is allemaal oké. Zolang dit maar jouw
eigen keuze is en niet die van
een ander. Jezelf beschermen is
het belangrijkste dat er bestaat
op deze wereld. Geloven in jezelf,
kan niet als een ander je tegenhoudt, dus dan zal je mensen
moeten laten gaan. Ook ik heb
dat gedaan. Meestal zonder al te
veel spijt. Nu geloof ik in mezelf
en ben ik gelukkig met wie ik ben
en de mensen die ik graag om me
heen heb.
Jacky
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Mondkapjes dragen in het openbaar moet verplicht worden
In België en Duitsland is het al verplicht: mondkapjes dragen in openbare gelegenheden. De neus en mond moet bedekt zijn zodat er geen drup
peltjes kunnen vrijkomen waar het coronavirus in kan zitten. Toch vinden Nederlandse experts het dragen van mondkapjes zinloos, waardoor
ons land niet meegaat in de trend van onze buurlanden.
In enkele deelstaten van Duitsland kunnen mensen
zelfs boetes krijgen wanneer ze hun neus en mond
niet bedekt hebben. Hiermee geven ze aan dat het
coronavirus serieus genomen moet worden. In België ligt de focus op het herstellen van de economie. Mondkapjes dragen gaat een sleutelrol spelen
op de weg richting versoepeling van de strenge
coronamaatregelen in het land.

Waarom is het dragen van een mondkapje in Nederland niet verplicht als onze buurlanden het wel verplichten?
Deskundigen zijn het er niet over eens of het dragen
van een mondkapje zinvol is. Zo zeggen de Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode Kruis dat het
verkeerd dragen van een masker juist meer risico op
besmetting met zich meebrengt. Waarom zouden we

mondkapjes moeten dragen als het geen positief effect heeft? Daarnaast is er al een tekort aan mondkapjes in de zorg. Theoretisch gezien is het onmogelijk om
in Nederland iedereen met een mondkapje te laten
lopen, omdat het land niet genoeg materiaal heeft.
Mondkapjes dragen in het openbaar
moet verplicht worden. Wat vindt u?

Bespreking poll week 17

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 windmolen
park 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 een 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 uitgangspunt
is dat minimaal 50 procent van het opgewekte

vermogen ter beschikking komt voor de participatie
van inwoners en bedrijven.
68 procent van de respondenten is het oneens met
de stelling ‘ik ben voor de komst van een windmolenpark in Venray’. Volgens Eric Beyer zijn er geen
voordelen aan de komst van een windmolenpark in
Venray. Hij somt in zijn reactie enkele nadelen op:
“Geen wind en dus geen stroom. Geluidsoverlast,
horizonvervuiling, vogelkillers, zonder subsidie nooit
winstgevend.”

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

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.

Radio-uitzendingen
75 jaar bevrijding
In het kader van 75 jaar bevrijding zendt Omroep Venray op zondag 3,
woensdag 6 en zondag 10 mei aanstaande. radioprogramma’s uit die in
1983 en 1984 uitgezonden werden door de Venrayse Omroep Stichting, ook
bekend als de ziekenomroep.
Zondag 3 mei om 18.00 uur kunt u luisteren naar het radioprogramma
“Onder Ons” uit 1983. Harry Kempen spreekt met Harry van Daal, oprichter
van het oorlogsmuseum in Overloon, over zijn oorlogsherinneringen en het
oorlogsmuseum.
Woensdag 6 mei om 20.00 uur staat het Venrods Ketierke aan het begin
van het 2e uur van het radioprogramma Hutspotavond in het teken van
herdenking. Harry Kempen was in oktober 1984 aanwezig bij de herdenking
van 40 jaar bevrijding in Overloon en sprak daar met een Britse en een Duitse
oorlogsveteraan die beide deelnamen aan de slag bij Overloon in 1944. In
Aktua, het nieuws en actualiteitenprogramma van de Venrayse Omroep
Stichting, werd in oktober 1984 een samenvatting van dit gesprek uitgezonden.
Zondag 10 mei om 18.00 uur zendt Omroep Venray het laatste radioprogramma van dit drieluik uit. De Venrayse Omroep Stichting besteedde
in oktober 1984 uitgebreid aandacht aan de herdenking van 40 jaar
bevrijding. In het kader hiervan sprak Loes Huls in het radioprogramma
“Onder Ons” met enkele mensen uit het verzet in Venray en omgeving.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
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.
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.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Hortensia’s veel srt. aanbiedingen
zie www.veld-tuinplanten.nl of
bel 06 40 32 71 08. Rhodo, vlinderstr.,
viburnum, e.a. heesters (op stam).
vaste pl., bodembedekkers enz.
Open za. van 9.30-16.30 uur.
Do. en vrij. na tel. afspraak. Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maabree.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Tijd voor jezelf

Column

Dagelijks werk
Coronamaatregelen vragen van
ons allen consequente inzet.
Zoveel mogelijk thuisblijven,
vaak je handen wassen, vol
doende afstand houden.
Het maakt ons bewust van wat
kan, wat niet, van wie je mist,
of welke zorgen je hebt.
Tegelijkertijd wekt het onze
creativiteit. Kunnen dingen ook
anders? En waar gaan we echt
voor met z’n allen?
Fietsend langs het tankstation zie
ik hoe de benzineprijs gekelderd
is. Tegelijkertijd voel ik blijheid.
Omdat het milieu gespaard wordt
doordat veel mensen thuiswerken. De lucht wordt schoner. Fijn.
Als ik eruit moet, neem ik als het
kan de fiets. Even de wind door de
haren en genieten van de omgeving. Ik zie meer mensen wandelen of sporten dan ooit. Allemaal
gunstige bijeffecten van deze tijd.
Als we dat nou eens blijven volhouden? De schrijver Rilke zegt
het mooi: ‘Of iets een leven worden kan, hangt af van dagelijks
werk’. Dat geldt hierbij zeker.
Je een nieuwe gewoonte eigen
maken, schijnt 66 dagen te kosten. Dagelijks een kwartiertje
wandelen of sporten in plaats van
tv kijken of computeren, is maar
liefst 91 uur beweging per jaar.
Een mooie winst voor je conditie.
Wat extra lichamelijk actief zijn,
komt vaak ook je stemming ten
goede. Hoeveel kilometers zouden we samen uitsparen als we
de auto structureel iets vaker laten
staan? Omdat ik zoveel reistijd
uitspaar, heb ik extra tijd om te
tuinieren. Ook dat vraagt dagelijks
werk. Als het nodig is wat gieteren
en onkruid wieden. Met aandacht
kijk ik alle bakken potgrond na en
werp een blik in de kleine broeikas.
Ik voel me verheugd als er zaaisels opkomen. Dat gaat vlot, uit
de wind, in de zon. Het geeft me
nog meer respect voor hoe moeder
natuur dit allemaal zelf regelt, ook
in tijden van corona. Natuurlijk zou
ik sneller kunnen oogsten met
gekochte plantjes. Maar dat ritje
naar het tuincentrum heb ik uitgespaard. Ik verheug me op groenten van eigen kweek, zonder dat
er mest of bestrijdingsmiddelen
aan te pas komen. Misschien is de
oogst wat kleiner, de voldoening
des te meer. Waar maak jij dagelijks werk van?
Karin Janssen
Trainer/coach
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Tummers

!
W
U
E
I
N

Video-Shopping

Nieuw! EP:Tummers introduceert video-shopping. Neem contact op met onze winkel via een mobiel,
laptop of tablet en een verkoper staat je te woord via een camera. De verkoper “loopt” met je door
de winkel om je de producten te laten zien en te demonstreren. Het is net alsof je zelf daar bent. Dat
is veilig en vertrouwd winkelen mét de persoonlijke service die je van ons gewend bent! Bezoek nu
onze website www.eptummers.nl/video-shopping om het zelf te proberen.

€50,NU
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Shop vei

Kom langs in een van
onze 7 winkels winkels

Bestel via onze site,
online chat of e-mail

Online chat elke dag geopend van
09.00 - 22.00 uur

7 dagen per week geopend
Zoals altijd kun je langskomen in 1 van onze
7 winkels om persoonlijk geholpen te worden
door je vertrouwde verkoper. Onze winkels
zijn 7 dagen per week geopend en volgen
strikt de maatregelen van de overheid en het
RIVM om ieders veiligheid te waarborgen.

Tummers
www.eptummers.nl

Liever bestellen via de luie stoel? Ook dat kan
natuurlijk. Ons volledige assortiment vind je
ook digitaal op www.eptummers.nl. Je kunt
via onze site ook een mail sturen of chatten
met een online verkoper. Het chat-team zit
elke dag voor je klaar van 09.00 tot 22.00.
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Bel met onze
specialisten via telefoon

T. 085 - 105 4444
We zijn ook telefonisch bereikbaar. Bel
naar het nummer 085-105 4444 en een van
onze verkopers helpt je persoonlijk verder
met al je vragen, advies of aankopen. Onze
specialisten zitten 7 dagen per week voor je
klaar om je telefoontjes te beantwoorden.

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

