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Waterpret op de Maas
Vakantiegangers zochten massaal de verkoeling op tijdens de hittegolf deze week. Het was dan ook druk bij de Maas bij Geijsteren. Naar verwachting houdt de hittegolf de komende
tijd nog aan. Deze hoge temperaturen hebben grote invloed op de natuur. De droogte veroorzaakte namelijk zaterdag 8 augustus in Geijsteren een zeer grote bosbrand waarbij
3 hectare bos verloren ging. Lees meer op pagina 05 / Beeld: Rob Beckers

Zienswijzen tegen de komst van bedrijventerrein De Spurkt

‘Bedrijventerrein tast Loobeek en natuur aan’
De komst van het nieuwe bedrijventerrein De Spurkt aan de noordkant van Venray ligt onder vuur. Dat
blijkt uit de bezwaarschriften die natuurorganisaties, omwonenden en dorpsraad Smakt-Holthees indienden. Ook Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment maakte in een uitgebreide zienswijze
bezwaar bij gemeente Venray.
Het beoogde bedrijventerrein aan
De Spurkt, tussen Overloonseweg
en A73, is 60 hectare groot waarvan 30 hectare bestemd is voor
bedrijfsgebouwen. Het plan lag
van 26 juni tot en met 6 augustus ter inzage, en in die termijn
werden twaalf zienswijzen ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Bezwaarmakers
vrezen voor de gevolgen voor het
Loobeekdal en de flora en fauna
in het gebied. Het beoogde indus-

trieterrein ligt vlak bij de natuurgebieden Bosschuizerbergen en
De Maasduinen. Dit zijn twee kwetsbare Natura 2000-gebieden waar de
stikstofdepositie al hoog is.

Invloed op natuur
Dorpsraad Smakt-Holthees toont zich
bezorgd over de aantasting van de
natuur en het Loobeekdal. Het bedrijventerrein ligt voor eenderde deel op
het grondgebied van Smakt. De dorpsraad is bang voor een negatieve

pensatie van het foerageergebied
van de das en andere beschermde
diersoorten ‘ongeloofwaardig en niet
realistisch’ is. Het foerageergebied
gaat volgens de stichting verloren of
invloed op de diversiteit van de natuur wordt ernstig aangetast. Er zal dan
ook geen ontheffing komen van de
en de leefomgeving van vogels,
Wet Natuurbescherming, voorspelt
insecten, amfibieën en zoogdieren.
Das & Boom. De organisatie vindt
IVN Geijsteren-Venray beaamt dit.
dat dit grootschalige bedrijventerrein
De stichting meldt dat het gebied rijk
is aan opmerkelijke planten, vogels en niet thuishoort in het beekdal en dat
het ook de bronsgroene landschapsdieren waarvan diverse exemplaren
op de rode lijst staan van beschermde zone aantast.
soorten, zoals het kruidvlier, dat volgens het IVN op slechts twee plaatsen Milieueffecten
in Nederland voorkomt.
Diverse bezwaarschriften richten
In een bezwaarschrift van Das &
zich ook op de milieueffecten door
Boom stelt de stichting dat de comde komst van het bedrijventerrein.

De dorpsraad Smakt-Holthees ziet
een opeenstapeling van grote ontwikkelingen in en om Smakt: toename van verkeer op de A73, de
heropening van vliegbasis De Peel,
de aanleg van een groot zonnepark
en de verdubbeling van de spoorlijn.
De leefbaarheid van Smakt komt in
het gedrang door de ‘verdozing van
het landschap’ en de milieueffecten
(geluid, fijnstof, stikstof, CO2 en geuroverlast), verwacht de dorpsraad.
Die vraagt zich af of vanwege de
coronapandemie en de economische
recessie het bedrijventerrein nog
wel nodig is.
Lees verder op pagina 04
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Venray wil 1,2 miljoen euro lenen aan Enexis
Enexis heeft aan gemeente Venray een lening gevraagd van 1.238.775 euro.
De netbeheerder gaat in de komende tien jaar 1,6 miljard euro extra investeren voor verbetering en uitbreiding van het elektriciteitsnet. Enexis wil
van provincies en gemeenten samen 500 miljoen euro lenen.
Enexis beheert het elektriciteitsnet in de vijf provincies Limburg,
Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe
en Groningen. Deze provincies en
de gemeenten zijn aandeelhouder.
Gemeente Venray bezit 370.845 aandelen, dit is nog geen 0,25 procent van
het totaal. Het aantal aandelen bepaalt
de hoogte van de lening. Provincie
Limburg beschikt over 16 procent van
de aandelen en Provinciale Staten stemden in met een lening van 80,7 miljoen
euro. Ook de andere provincies hebben
een positief besluit genomen.
De gemeenteraad van Venray kan in de
vergadering van dinsdag 22 september wensen en bedenkingen kenbaar
maken. Het College van B&W neemt
daarna een definitief besluit. De lening
komt ook op de agenda van de commissie Werken en Besturen van woensdag 2 september. “We willen graag
weten hoe de politiek hierover denkt.

Want het is vrij uniek dat de gemeente
als aandeelhouder wordt gevraagd
een lening te verstrekken”, zegt wethouder Cor Vervoort (Venray Lokaal).
“De investeringen van Enexis komen
voort uit het klimaatakkoord. Het hebben van een goed elektriciteitsnetwerk
is ook van belang voor Venray.”
De gemeente ontvangt naar verwachting een rente van 2 procent. Dit komt
neer op een vergoeding van circa
25.000 euro per jaar. Het college verwacht weinig risico’s te lopen omdat
Enexis een ‘solide bedrijf’ is en als regionaal netbeheerder een wettelijke taak
uitvoert. “Wij schatten in dat sprake is
van een heel beperkt risico”, zegt de
wethouder. “Het grootste risico is dat
het bedrijf omvalt, maar als Enexis zou
omkiepen dan is er een heel ander probleem.”
De lening geldt voor zestig jaar en
Enexis kan tussentijds de lening aflos-

sen of omzetten in nieuwe aandelen.
Enexis moet investeren, omdat het
elektriciteitsnet niet is berekend op
de gevolgen van de energietransitie.
Door zonnepanelen en windmolens

wordt steeds meer stroom teruggeleverd. Ook moet het net worden verzwaard voor de aansluiting van bijna
twee miljoen laadpalen voor elektrische auto’s. Enexis kondigde in mei

aan geen zonneparken van groter dan
2 hectare aan te sluiten op het elektriciteitsstation in Venray.
Tekst: Henk Willemssen

Mestfabriek in Venray definitief van de baan
De mestverwerking op industrieterrein Metaalweg 1C in Venray is definitief van de baan. Dit komt omdat
Gedeputeerde Staten van provincie Limburg op 30 juli de omgevingsvergunning aan Comiva heeft ingetrokken.
Comiva, een coöperatie van Limburgse
en Brabantse varkenshouders, nam
in 2010 het initiatief om een mestfa-
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gen terwijl rond het bedrijf de lucht
van mest hangt”, liet Robert Martens
van Interchemie eerder weten.
Door mevrouw Gottenbos en de
vergunning in het kader van de Wet
briek te bouwen aan de Metaalweg
Stichting Gezond Leefmilieu (GLV)
natuurbescherming. In het voorjaar
op bedrijventerrein Smakterheide
Venray is verzocht tot gehele
van 2019 nam Agro Limburg de varin Venray. Daar kreeg de coöperatie
intrekking van de vergunning.
op 6 mei 2013 een vergunning voor
kenscoöperatie over om de mestfaHet werd voor de GLV steeds
van het College van B&W van Venray.
briek te realiseren. Ondanks dat alle
Op 1 december 2015 is aan Comiva een vergunningen binnen zijn, besloot Agro duidelijker dat mestverwerking op
omgevingsvergunning tweede fase
Limburg echter de stekker eruit te trek- dit industrieterrein grote gevolgen
zou hebben voor gezondheid,
verleend voor de activiteiten handelen ken, omdat het aanbod van varkenswelzijn en economie. GLV heeft zich
in strijd met de regels over ruimtelijke mest volgens de organisatie afneemt.
ingezet om de omgevingsvergunning
ordening en bouw.
Omdat er na drie jaar geen gebruik
ingetrokken te krijgen met het oog
is gemaakt van de vergunningen is
op de belangen van: omwonenden
provincie Limburg bevoegd om de
Verzet
van vooral de woonwijk Landweert,
verleende omgevingsvergunning van
Het plan voor de mestfabriek stuitte
op veel verzet van omliggende bedrij- 2013 geheel in te trekken en de omge- het nabij gelegen natuurgebied met
recreanten en toeristen en reeds op of
ven en buurtbewoners. Zij vreesden
vingsvergunning van 2015 wat betreft
in de buurt van dit terrein gevestigde
voor stankoverlast en de toename van de bouw ook in te trekken.
ondernemingen. “Wij vinden het
zwaar verkeer en fijnstof. De vergunintrekken van de vergunning een heel
ningen werden tot bij het hoogste
Bezwaren
rechtsorgaan, de Raad van State, aanDoor Interchemie, een bedrijf dat dier- verstandig besluit van de provincie.
gevochten. De Raad van State deed
geneesmiddelen maakt, is verzocht om We juichen het besluit toe. GLV is van
in juni 2017 een uitspraak en wees
de tweede omgevingsvergunning in te mening dat er in zijn algemeenheid
alle beroepschriften af, waardoor alle
trekken. “Met de komst van een mest- heel voorzichtig omgegaan moeten
worden met mestverwerking. Het
fases van de omgevingsvergunning
fabriek krijgen wij in de voortuin een
opvallend hoge aantal fraudegevallen
onherroepelijk werden. De milieuverbron van bacteriën en andere microin deze sector geeft wel aan dat er
organismen. Ik heb er een hard hoofd
gunningen waren al eerder in orde en
grote economische belangen mee
in als ik straks klanten moet ontvanprovincie Limburg verleende al een

gemoeid zijn. Desondanks is GLV
van mening dat gezondheid en
welbevinden zwaarder moeten wegen
op plaatsen waar een mestverwerking
wordt realiseerd”, laat Mia Wegh van
Gezond Leefmilieu Venray weten.
De vergunninghouder krijgt de
mogelijkheid om binnen twee weken
bezwaren tegen het besluit naar
voren te brengen. Provincie Limburg
heeft van het Waterschap vernomen
dat zij de verleende watervergunning
voor het lozen van afvalwater op het
oppervlakte water door Comiva ook
gaat intrekken.

Gezondheid en
welbevinden moeten
zwaarder wegen op
plaatsen waar een
mestverwerking wordt
gerealiseerd

Tekst: Jeanine Hendriks
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Provincie Limburg geeft vergunning

Varkensbedrijf aan de Scheiweg in Leunen mag
mestverwerkingsinstallatie plaatsen
Provincie Limburg heeft groen licht gegeven voor een mestwerkingsinstallatie bij een varkensbedrijf aan de Scheiweg in Leunen. Na het laten
uitvoeren van een extra natuuronderzoek is gebleken dat de installatie geen significante negatieve effecten zal veroorzaken op de betrokken
Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden.
Het plaatsen van een mestverwerkingsinstallatie heeft een potentieel
negatief effect op meerdere Natura
2000-gebieden, waardoor het bedrijf
een natuuronderzoek heeft moeten
laten uitvoeren.
Volgens provincie Limburg zijn er
mogelijke negatieve effecten te

verwachten van stikstofdepositie.
Dit betekent dat stikstofoxiden en
ammoniak in de lucht uiteindelijk
weer op de grond terechtkomen.
In voedselarme ecosystemen, zoals
aanwezig in de nabij gelegen natuurgebieden, leidt een overmaat aan
stikstofdepositie tot een toename aan

voedingsstoffen en verzuring.
Met behulp van AERIUS-calculator,
een instrument waarmee de stikstofdepositie wordt gemeten, is inzicht
verschaft in de mogelijke effecten
van de mestverwerkingsinstallatie.
Uit deze berekening blijkt dat de
betrokken Natura 2000-gebieden in

zoverre niet zullen worden aangetast. Daarom heeft provincie Limburg
besloten de vergunning goed te
keuren.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen nog ter inzage
tot en met 17 september in het
Gouvernement.
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‘Zonnepark moet warm onthaal krijgen’
Tomorrow Energy hoopt dat het plan voor een zonnepark in Smakt snel
rondkomt om nog gebruik te kunnen maken van de najaarsronde van de
SDE-subsidie die op 17 november eindigt. “Maar draagvlak en een goede
voorbereiding vinden we nog belangrijker. We willen leren van de fouten
die gemaakt zijn met het andere zonnepark in Smakt”, zegt directeur
Eric Bakker.
Hij noemt het ‘goed nieuws’ dat het
College van B&W van Venray heeft
besloten dat het zonnepark van
concurrent Kronos Solar geen vergunning krijgt. Dat maakt de weg vrij voor
het plan van Tomorrow Energy, aan de
overzijde van de A73 en verder weg
van de dorpskern van Smakt.
Het Eindhovense bedrijf wil binnenkort aan tafel met dorpsraad SmaktHolthees over het participatieplan
voor omwonenden. Mogelijkheden
zijn een postcoderoosproject, uitgifte van obligaties en het goedkoop
beschikbaar stellen van zonnepanelen
voor b
 edrijven. “Hierover zijn we al in
gesprek met de lokale energiecoöperatie BeePower. We doen er alles aan om
een breed draagvlak te creëren zodat

ons initiatief een warm onthaal krijgt”,
zegt directeur Eric Bakker.
De omvang van het zonnepark is
verkleind van 19 naar 14 hectare.
Het bedrijf van veehouder Math van
de Winkel wordt daardoor niet meer
geheel ingesloten door zonnepanelen.
“We hebben een enorme concessie
gedaan door 5 hectare te laten vervallen. Daardoor kon Van de Winkel zijn
bezwaren opgeven”, aldus Bakker.
De capaciteit van het zonnepark
is met één derde deel afgeslankt.
Aanvankelijk zou stroom worden opgewekt voor 3.900 huishoudens, dat
zijn er nu nog 2.500. Van het terrein
wordt 8,3 hectare gebruikt voor zonnepanelen. Dit is inclusief de open
ruimte tussen de rijen in. De resterende

5,6 hectare wordt gebruikt voor natuur
en landschappelijke inpassing.
Tomorrow Energy heeft nog geen
eindplan bij de gemeente ingediend.

Van vroeger tot nu

Hoenderstraat Venray
In de eerste editie van de historische serie ‘Van vroeger tot nu’ nemen we een kijkje in Venray.
De foto’s zijn genomen op de Hoenderstraat. De historische plaat komt uit 1975 en laat onder meer de
kruidenierswinkel Végé van Jeuken, het huis van Frederiks en van Wim Smits zien. Beide huizen aan
de rechterkant zijn inmiddels gesloopt. Daar zijn nu bomen en de parkeerplaats van de Jumbo
geplaatst. Aan linkerkant bestaat alleen nog het pand van winkel Végé, dat later een café werd.
Het gebouw staat nu leeg. Aan het einde van de straat ligt de snackbar De Hoender met op de
achtergrond het torentje. / Beeld: Henk Willemssen, collectie van Harrie Coopmans en Jan van der Putten

Daarvoor is het volgens Bakker nog
te vroeg. “We nemen wat meer tijd
voor de voorbereiding. Daar wordt het
resultaat alleen maar beter van. Het is
geen haastklus. Met volle kracht zijn
we bezig, zodat straks het college en
de raad ervan overtuigd zijn dat dit
een goed plan is. We dienen het in

één keer in, maar pas nadat dorpsraad en omwonenden erachter staan.
Natuurlijk willen we graag de komende
subsidieronde halen, maar dit mag niet
koste gaan van het proces.”

Tekst: Henk Willemssen

Dagvoorziening De Huiskamer
in De Stek gaat weer starten
Vanwege het coronavirus hebben de bewoners van Residence De Stek in
Castenray vijf maanden geen dagvoorziening gehad. Op zaterdag
1 augustus heeft de eerste activiteit weer plaatsgevonden. Die dag stond
er een barbecue op het programma.

via gemeentearchief Venray
Marian Houwen, Nelly Emonts en
Tiny Arts zijn de initiatiefnemers van
de dagvoorziening bij wooncomplex Residence De Stek in Castenray.
Onlangs heeft Riek Christiaens zich
ook als vrijwilliger aangesloten bij de
Werkgroep De Huiskamer. De dames
waren net gestart met activiteiten
organiseren toen het coronavirus uitbrak. “We zijn in februari gestart met
activiteiten voor de vijf bewoners van
De Stek en vijf ouderen die niet in het
complex wonen. In februari en maart
hebben er twee activiteiten plaatsgevonden. Daarna is het programma stilgelegd vanwege corona”, legt Marian
Houwen uit.
Toch hebben de vrijwilligers ervoor
gezorgd dat de ouderen in het dorp niet
werden vergeten. “Tijdens de coronacrisis hebben we de deelnemers van
de dagbesteding kaartjes gebracht, een
geranium met een opbeurend gedichtje
en er hebben twee keer voordeurgesprekken plaatsgevonden. Zo hebben
we het contact met de bewoners toch
kunnen voortzetten.”
De bewoners van De Stek hebben tijdens de coronacrisis wel contact gehad
onderling, vertelt Marian. “Ze kunnen
goed met elkaar overweg en kaarten samen. Tijdens de coronacrisis
zijn er behalve de thuiszorg en familieleden geen buitenstanders in het
gebouw geweest. De bewoners hebben daarom onderling afgesproken om
het kaarten voort te zetten. Hierdoor
zijn ze minder eenzaam geweest.”
Ondanks dat zijn de deelnemers van
de dagvoorziening volgens Marian
blij dat er weer activiteiten worden
gepland. “Ze zijn heel enthousiast en
doen heel graag mee. Ze zitten er echt

op te wachten. Ook over de barbecue
waren ze heel enthousiast. Dat maakt
ons werk erg dankbaar.”
Vanaf september worden er weer
twee dinsdagen in de maand momenten met koffie en vlaai georganiseerd,
vertelt Marian. “Er mogen vijf mensen
tegelijk binnen. Daarom drinken we
koffie in twee groepen. Vanaf oktober
hopen we echt te beginnen met de
huiskameractiviteiten. We hebben al
een creatieve ochtend gepland waarbij de deelnemers een droomvanger in
kerstsfeer gaan maken.”
Toch is het volgens Marian belangrijk
om voorzichtig te zijn. “Ook de vrijwilligers horen bij de risicogroep. Daarom
houdt iedereen 1,5 meter afstand van
elkaar. Zolang iedereen zich aan de
regels houdt, zijn we niet bang voor
het coronavirus.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Opknappen verouderde bedrijventerreinen

Vervolg voorpagina

Venraynaren vinden hergebruik van
bestaande gebouwen van belang

‘Bedrijventerrein tast Loobeek
en natuur aan’

Een ruime meerderheid (86 procent) van de deelnemers aan de enquête over de omgevingsvisie vindt dat
gemeente Venray moet inzetten op het opknappen van verouderde bedrijventerreinen in plaats van het
ontwikkelen van een nieuw industrieterrein zoals De Spurkt. Aan de enquête deden 768 deelnemers mee.

De dorpsraad is niet de enige partij
in Smakt die bezwaar maakt tegen
het besluit. Veehouder Math van de
Winkel uit Smakt verwacht negatieve gevolgen voor zijn bedrijfsvoering en woongenot. Hij wijst in
zijn bezwaarschrift op de al hoge
milieubelasting door de A73 en
het bedrijf Martens Eco (verbranden hout, biomassa). Van de Winkel
meent dat de milieuberekeningen
niet juist zijn en te veel van aannames wordt uitgegaan.

De respondenten vinden hergebruik
en verduurzaming van bestaande
gebouwen van belang. Ze geven aan
geen behoefte te hebben aan nieuwe
bedrijventerreinen, omdat op andere
plekken veel panden leegstaan.
De gemeente zou meer moeten
inzetten op kwaliteit in plaats van
kwantiteit. Ook klinkt de mening dat
er al genoeg ‘grote hallen’ in Venray
staan. Hiermee gaat veel ruimte

verloren die ten koste gaat van de
natuur terwijl er vaak relatief weinig
werkgelegenheid wordt gecreëerd en
de meeste arbeidsplaatsen bestemd
zijn voor laaggeschoolden.
Daarnaast vrezen de deelnemers
van de enquête voor de arbeidsmigranten die door veel bedrijven
in Venray worden aangetrokken.
De buitenlandse werknemers zouden
minder zijn betrokken bij Venray en

niet bijdragen aan de lokale economie. Hier moet volgens de respondenten verandering in komen door
een ander type bedrijvigheid aan te
trekken zoals hoogwaardige industrie, technologie en dienstverlening.
Respondenten menen dat op dit
moment er te weinig werk is voor
hoogopgeleiden die daardoor op
zoek gaan banen buiten de regio.

Fouten in de stikstofberekening
Johan Vollenbroek van Mobilisation
for the Environment betwijfelt de
noodzaak van een nieuw industrieterrein vanwege de coronacrisis. Onlangs kreeg hij landelijke
bekendheid omdat hij het stikstofprobleem aankaartte. Daardoor

Doorpakken met energietransitie

CDA kritisch over aanpak
energiedoelen
Het CDA is niet tevreden over de voortgang van de energietransitie in gemeente Venray. De partij meent dat
Venray op een aantal fronten achterloopt. Midden in de vakantieperiode heeft de CDA-fractie een lijst van
zeventien vragen gesteld aan het College van B&W van Venray.
Het CDA vraagt naar de stand van
zaken rond grootschalige energieopwekking. Werkgroep monitoring
hernieuwbare energie gemeente
Venray stelt dat de doelen van 2030
al binnen bereik zijn. De werkgroep neemt het aandeel van biomassa mee, in tegenstelling tot
gemeente Venray dat alleen uitgaat
van wind en zon. Daardoor ontstaat
een ander beeld. Volgens Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
heeft gemeente Venray al 818 terajoule gerealiseerd van het doel van

1.230 terajoule hernieuwbare energie
in 2030. “Als we dit zo horen dan is dat
zonnepark in Smakt wellicht niet eens
nodig. Maar dat weten we juist niet.
Hier lopen we telkens tegenaan”, verklaart Leo Philipsen van het CDA.

park van Kronos Solar in Smakt niet
haalbaar bleek. “Tomorrow Energy wil
het plan zo snel mogelijk in de raad
te krijgen. Anders loopt het bedrijf de
komende subsidieronde mis”, weet
Philipsen.

Krapte elektriciteitsstation

Antwoorden

De partij wil ook meer weten over
de tender voor zonneparken. In de
raadsvergadering van 12 mei droeg de
gemeenteraad in een motie het college op snel in gesprek te gaan met
Tomorrow Energy nadat het zonne-

De partij stelt ook vragen over het
afvalbeleid, groenkorven, circulaire economie, klimaatadaptatie en
het tekort aan elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s. “Wij vinden dat de realisatie van laadpalen
ver achterblijft. Zeker nu de aanschaf
van elektrische fietsen en auto’s fors
toeneemt”, zegt Philipsen. Het CDA
wil dat de gemeente ook meer vaart
maakt met klimaatadaptatie, zoals
het anders inrichten van de publieke
ruimte om de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer op
te vangen. “We zijn heel benieuwd
naar de antwoorden. Er is zo veel
onzeker en we hebben het voor ons
gevoel niet goed in beeld. We willen graag doorpakken met de energietransitie. Daarvoor hebben we
duidelijkheid nodig”, zegt Philipsen.
“Ook al is het nu zomervakantie, we
verwachten toch antwoorden te krijgen. Begin september vergaderen de
commissies weer. Initiatiefnemers
kunnen nog tot november gebruikmaken van de najaarsronde van de
SDE-subsidie. De tijd begint dus te
dringen.” Wethouder Cor Vervoort
(Venray Lokaal) reageert dat het CDA
tijdig antwoorden krijgt, ook al is bijna
het voltallige college op vakantie. “De
ambtenaren zijn ermee bezig; ik heb
al enkele conceptantwoorden gezien”,
zegt de wethouder.

Wellicht is het zonnepark
in Smakt niet eens nodig

Tekst: Henk Willemssen

keurde Raad van State het PAS
(Programma Aanpak Stikstof) op
29 mei 2019 af, wat leidde tot een
landelijke stikstofcrisis bij bouwprojecten en in de landbouw.
In zijn bezwaarschrift wijst hij op
de aantasting van het dal van de
Loobeek en de bronsgroene landschapszone waarin natuurbehoud
en ontwikkeling voorop staan.
Daarnaast constateert hij enkele
fouten in de stikstofberekening.
Hij stelt voor het gebied aan te
wijzen voor het Limburgse bomenplan. ‘In plaats van verstening en
verglazing van dit grote oppervlak
aan het Loobeekdal.’ Hij noemt de
aantasting van het leefgebied van
beschermde diersoorten onacceptabel.
Tekst: Henk Willemssen

Bedreiging met zware mishandeling

Gevangenisstraf van één jaar
voor ‘coronaspuger’
De agressieve winkeldief uit Letland, die op donderdag 9 april in de
kraag werd gevat door de Venrayse politie, is veroordeeld tot een
gevangenisstraf van één jaar. De verdachte is versneld veroordeeld, omdat de man tijdens de vluchtpoging op de arm van een
burger spuugde en riep dat hij corona had.

De verdachte pleegde een winkeldiefstal in Venray waarna hij op
de vlucht sloeg toen hij door de
winkelmedewerker werd ontdekt.
Op straat werd de man door een
burger tegengehouden. De burger
duwde de man naar de grond en
ging direct op hem zitten. De winkelmedewerker voegde zich bij
de burger en ging ook op de man
zitten om hem onder controle te
houden. Op dat moment spuugde
de verdachte richting de burger
en riep daarna ‘I have corona’.
De rechtbank is van mening dat het
hier gaat om een bedreiging met
zware mishandeling. ‘Het virus kan
immers heel ernstige klachten veroorzaken, waarbij medisch ingrijpen vereist is en het herstel lange
tijd in beslag neemt. De verdachte
heeft bij die burger gevoelens
van onzekerheid over zijn gezond-

heid veroorzaakt, en vanwege het
besmettingsgevaar ook voor de
gezondheid van diens (kwetsbare)
naasten’, aldus de rechtbank.
Uit het strafblad van verdachte
blijkt dat de gepleegde diefstal er
één in een reeks van velen is en
dat hij hiervoor al vele malen tot
(deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraffen is veroordeeld.
Daar komt nog bij dat verdachte
in een proeftijd liep en hij zich
na zijn vrijlating in maart binnen
enkele weken wederom schuldig
heeft gemaakt aan een winkeldiefstal. De rechtbank vindt een forse
gevangenis op zijn plaats en veroordeeld de man tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van
één jaar met aftrek van de tijd die
de verdachte al in voorarrest heeft
doorgebracht.
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3 hectare bos in as

Zeer grote natuurbrand op Landgoed Geijsteren
Op Landgoed Geijsteren, nabij de weg De Rosmolen, woedde vanaf
zaterdagmiddag 8 augustus een zeer grote natuurbrand.
Het betreft een oppervlakte van 3 hectare. Het sein brandmeester is
uiteindelijk gegeven, maar de brandweer is nog lang bezig geweest
met nablussen.
De brand ontstond rond 16.40 uur
midden in het bos. In eerste instantie
bevond de brand zich voornamelijk
in de toppen van de bomen (kroonvuur). Kroonvuur is het verschijnsel
dat de kronen van de bomen vlam
vatten en elkaar aansteken. Dit verschijnsel komt voornamelijk voor
bij naaldbomen, maar kan ook bij
loofbomen ontstaan onder bepaalde
omstandigheden.
De toppen waren snel onder controle, maar toen ontstond er ook
grondvuur. Grondvuur is een brand
in de humuslaag op de grond en
woedt grotendeels onder de grond.
De voortplanting van deze vorm van
brand gaat vrij traag, maar de brandbestrijding is zeer moeilijk omdat
de vuurhaard moeilijk bereikbaar
is. Vier waterwagens hebben tot
‘s avonds 21.30 uur gependeld om
water aan te leveren op de diverse
plekken.

Om 21.00 uur werd een grootwatertransport uit Panningen opgeroepen.
De waterwagens kregen het namelijk steeds moeilijker op de losgereden paden om de brandhaarden
te bereiken. Grootwatertransport
is het systeem waarmee de brandweer grote hoeveelheden bluswater
over grote afstanden kan transporteren. Het systeem wordt ingezet
bij branden op een locatie waar te
weinig bluswater voorhanden is.
Het voertuig heeft een maximale
lengte van 1.000 meter en een capaciteit van 4.000 liter per minuut en
haalt het water uit een nabijgelegen
grote vijver.
Rond 22.30 uur is het aanwezige
peloton afgelost door nieuwe manschappen die gedurende de nacht
bleven blussen. Diverse korpsen uit
Horst, Gennep, Helden, Meijel, Weert
en Beesel hielpen mee om de brand
op landgoed Geijsteren te bestrijden.

Wethouder verwacht dat grondexploitaties worden opgestart

‘Kansen pakken om woningbouw te versnellen’
Gemeente Venray is al jaren niet meer actief geweest om bouwgrond te verwerven in de dertien dorpen.
Wethouder Jan Loonen (CDA) verwacht dat wellicht weer grondexploitaties worden opgestart. “We zijn lang
terughoudend geweest. In de tien jaar dat ik wethouder ben, is er alleen grond gekocht in Smakt, maar er is
nu een andere situatie ontstaan. We moeten kansen pakken om woningbouw in de dorpen te versnellen.
De plannen zijn voor eind dit jaar bekend.”

Papieren werkelijkheid

Analyse

De woonmonitor met een doorkijk tot
2030 schetst nog een vrij rooskleurig
beeld. Alleen Merselo en Oostrum springen er negatief uit met een tekort aan
bouwlocaties. De wethouder spreekt van
een papieren werkelijkheid. “De realiteit kan heel anders zijn. De gemeenteraad nam op 7 juli een motie aan. Daar
ben ik het mee eens. Er moet inderdaad
iets gebeuren met de woningbouw. Niet
alleen in de dorpen, maar ook in Venray.
Want aanbod creëert vraag. Zeker in
goede tijden zoals nu. Vergeet niet dat
de ontwikkeling van een bouwlocatie
drie tot vijf jaar kan duren.”

De gemeente werkt achter de schermen aan een analyse van ieder dorp.
“We hebben al een aantal sessies
gehad. De financiële situatie van het
grondbedrijf is ten goede gekeerd
evenals het sentiment. Maar woningbouw is heel conjunctuurgevoelig.
We kozen ervoor het aan de markt
over te laten. Nu kunnen we wellicht
weer kansen pakken. Niet als verdien
model maar om burgers een woning te
bieden.”

Tekst: Henk Willemssen

‘Liever geen windmolens
en zonneparken’
Een meerderheid van 69 procent van de Venraynaren is tegen
de plaatsing van windmolens en zonneparken. Dat bleek uit de
enquête die gemeente Venray hield over de Venrayse Omgevingsvisie.
De respondenten vinden dat minder ingrijpende manieren bedacht
moeten worden om duurzame energie op te wekken.

Nieuwbouwwijk De Steeg in Leunen is vrijwel voltooid

Hoe anders was de situatie tien
jaar geleden? Gemeente Venray
bezat bouwgrond in vrijwel alle
dorpen. Mede door de economische
crisis kwam woningbouw niet of
langzaam van de grond. “Het was
dure grond omdat de gemeente
vaak boerderijen had opgekocht.
Het waren vrijwel allemaal
verliesgevende bouwplannen.
Daarbij stond de krimp voor de

deur, maar de bevolkingsdaling
schoof telkens een jaar op”, vertelt
Jan Loonen. “We hebben in die tijd
grote verliezen moeten nemen. Op
grondexploitaties in Blitterswijck,
Castenray, Heide, Oirlo en Veulen
is veel geld afgeboekt, maar we
moesten het doen om de dorpen
te helpen. Want de markt deed het
niet. Het was het kwade met het
goede nemen.”

Omslag
Volgens Jan Loonen kwam de omslag
drie tot vier jaar geleden. “Neem
Heide waar we een grondexploitatie
hadden die tot 2035 liep. De verkoop
begon als een tierelier te lopen en
tegen de verwachting in is het plan
nu al vol. Ook in andere dorpen waar
het eerst moeizaam liep, zie je de
omslag. Er zijn veel reserveringen op
bouwkavels.”

In de enquête kregen inwoners de
mogelijkheid om hun mening over de
toekomst van de Venrayse omgeving
te geven. Aan de enquête namen
768 bewoners deel. Daarvan vindt
69 procent dat het leggen van meer
zonnepanelen op daken van grote
logistieke hallen en agrarische bedrijven een betere oplossing is dan het
plaatsen van zonneparken. Pas als
deze daken vol zijn, kan worden
gekeken naar mogelijkheden in het
landschap, vindt ze.
31 procent heeft minder moeite met
windmolens en zonneparken.

Deze respondenten vinden duurzaamheid belangrijker en accepteren
dat grootschalige energieopwekking
ten koste gaat van het landschap.
Windmolens hebben niet de voorkeur bij de meeste deelnemers
aan de enquête, omdat windmolens leiden tot geluidsoverlast en
verrommeling van het landschap.
Ook menen de tegenstanders dat de
rol van windmolens als zonnepanelen wordt overschat bij de energietransitie. Ze vinden het van belang
dat er gekeken wordt naar andere
manieren van verduurzaming.
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Uut de alde soos

OJC Dim Blitterswijck
Wellicht heb je uren aan de bar gestaan in de verschillende sozen uit
gemeente Venray. Maar heb je je ooit afgevraagd waar de namen van
de sozen vandaan komen en hoe ze zich door de jaren heen ontwikkeld
hebben? HALLO Venray ging op onderzoek uit. Deze week: OJC Dim.
Door gemeente Venray en Synthese
werd er in 1999 een werkgroep
samengesteld om actief mee te
denken aan een plek voor de jeugd
in Blitterswijck. Een groot deel
van deze werkgroep heeft in 2001
de stichting OJC Dim opgericht.
De stichting bestond destijds uit
zeven bestuursleden. “DIM staat
voor domus Iuvenicis Mosae, wat
huis voor de jeugd aan de Maas
betekent”, vertelt Stijn Jochijms (19)
uit, die inmiddels drie jaar voorzitter is van het jongerencentrum.

Verhuizing
In 2005 werd het honk aan de
Maasweg, in het gedeelte waar
voorheen de kinderopvang zat,
de definitieve plek. Vier jaar later
zijn de taken overgedragen aan
een nieuw bestuur. Toen in 2015
de realisatie van een nieuw jongerencentrum naast het gemeenschapshuis in Blitterswijck in beeld
kwam, besloten enkele bestuursleden het stokje weer door te geven
aan wederom een nieuw bestuur.
Toen kwam Stijn in beeld als voorzitter. “Ik deed in het jongerencentrum een maatschappelijke
stage. Ik had al eerder vakantieplanningen voor de soos gemaakt,
waardoor ik werd gevraagd als
voorzitter”, legt hij uit. “In het
begin is het nieuwe bestuur vooral
bezig geweest met de inrich-

ting van de soos, omdat het om een
nieuwbouw pand ging.”
Ook Vonne Franssen (20) en
Sam Willems (19) maakten drie
jaar geleden hun intreden in het
bestuur. “Ik deed vaak mee met de
activiteiten in de soos toen ik nog op
de basisschool zat. Maar doordat er
geen activiteiten meer georganiseerd
werden voor jongeren in de brugklas
tot aan de vierde klas van de
middelbare school, ben ik in die
jaren niet meer in de soos geweest.
Daar wilde ik verandering in brengen,
waardoor ik bij het bestuur ben
gegaan”, legt Vonne uit.
Dat kan Sam bevestigen, ook hij is pas
op 16-jarige leeftijd barvrijwilliger
geworden. “Er kwam bijna niemand
op een open avond in het weekend.
Daarom zijn we steeds meer activiteiten gaan bedenken”, vertelt Sam, die
lid is van de activiteitencommissie.

Frisse moed
Die frisse moed van het bestuur was
nodig. Stijn: “De verhuizing van de soos
naar De Zaal was een mooi beginpunt.
Daarnaast stonden de nieuwe bestuursleden dichter op de doelgroep die we
wilden aantrekken.” Vonne: “Je merkt
dat de soos de laatste jaren steeds
meer is gaan leven in Blitterswijck, ook
ouders van kinderen druppelen wel
eens binnen om te helpen.”
Een jaar geleden is het nieuwe bestuur
gestart met het opstellen van een

plan om de basis van de soos op orde
te krijgen, legt Stijn uit. “We hebben
voor een half jaar grofweg een kalender gemaakt met activiteiten die we
willen organiseren om 14 tot 16 -jarigen naar de soos te trekken. Denk aan
levend tafelvoetbal, leven stratego,
het bekladden en pimpen van auto’s,
maar ook aan een ‘back to school
party’.

Toekomstplannen
Bij het opstellen van een planning
kreeg het bestuur hulp van kwartiermaker Ivo Heuts. “Dat heeft onze ogen
geopend”, legt Vonne uit. “De activiteiten die eerst werden georganiseerd,
kwamen steeds op hetzelfde neer.
Ivo gaf aan dat we ook uitjes buiten
de soos kunnen maken.” Dat vraagt
wel om een investering, legt Stijn uit.

“Maar dan hebben we de jongeren
wel wat anders te bieden.”
Daarnaast is de organisatie een rommeltje, legt Sam uit. “We gaan met
drie man op cursus zodat onze kennis
over boekhouding wordt bijgespijkerd.
De overdracht van het oude bestuur
naar het nieuwe is destijds niet goed
gegaan.” Vonne: “Het was zoeken naar
structuur. We hebben onze eigen weg
moeten vinden.”
Maar het motto van de soos is in die
jaren hetzelfde gebleven. “We willen
het dorpsgevoel behouden en een
veilige plek bieden voor de jeugd in
het dorp. De soos is een mooie plek
om samen te komen”, vindt Vonne.

komen. “We hopen dat de activiteiten
die we na de zomer organiseren, goed
verlopen. Het moet weer gaan rollen.”
Ook het feest rondom het 15-jarig
bestaan van de soos viel in duigen
vanwege het coronavirus. “Dat feest is
verplaatst naar volgend jaar. Hopelijk
kunnen we dan een ‘sweet-sixtienparty’ houden.”

We willen het
dorpsgevoel behouden
en een veilige plek bieden
voor de jeugd in het dorp

Aandachtspunt
Het belangrijkste aandachtspunt voor
nu is volgens Stijn de coronatijd door-

Tekst: Jeanine Hendriks

Weer zestien locaties open

Heropening prikpost in Venray
Ziekenhuis VieCuri heeft op maandag 10 augustus de prikpost in het Medisch Centrum Buitenlust in
Venray weer geopend. De prikpost is open van 07.00 tot 12.00 uur van maandag tot en met vrijdag.
De heropende post is toegankelijk
voor patiënten zonder corona-gerelateerde klachten. Indien patiënten
corona-gerelateerde klachten hebben,
kunnen zij terecht bij de ziekenhuislocaties van VieCuri Venlo of Venray.
Eind maart sloot vanwege het coronavirus het merendeel van de lokale
locaties waar bloed afgenomen werd.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

Stap voor stap openen er weer locaties, al dan niet voorzien van aanpassingen. Met deze locatie erbij, zijn er
nu weer zestien locaties open.
Er is bij iedere priklocatie handdesinfectie beschikbaar om bij binnenkomst de handen te desinfecteren
(verplicht). Omdat de wachtruimtes
beperkt zijn qua omvang, heeft iedere

priklocatie een maximaal aantal zitplaatsen waarmee een veilige afstand
tussen de wachtende patiënten wordt
gewaarborgd. Op het moment dat alle
zitplaatsen bezet zijn, is het verzoek
om op een later moment terug te
komen of naar een andere priklocatie
te gaan.

Nieuwe coronabesmetting
bij nertsenbedrijf in Vredepeel
Bij een nertsenbedrijf in Vredepeel is een besmetting met corona vastgesteld. Het gaat om een fokkerij
met 6.000 moederdieren.
De besmetting is aan het licht gekomen door middel van het ‘early warning monitoringssysteem’ waarmee
wekelijks kadavers worden getest
op het virus. De bedrijven worden
zo spoedig mogelijk geruimd. In
totaal zijn nu 29 nertsenbedrijven in

Nederland besmet verklaard, waarvan
vier in gemeente Venray.
Als er na half augustus nog corona
op een fokkerij wordt aangetroffen,
wordt bij alle nertsenfokkers preventief geruimd. Het Rijk werkt aan een
stoppersregeling waarmee nertsenbe-

drijven op korte termijn vrijwillig hun
bedrijfsvoering kunnen beëindigen.
In 2024 stoppen nertsenhouderijen
conform het wettelijk verbod sowieso
hun activiteiten.
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Geplukt

Peter Jacobs Geijsteren
Peter Jacobs is een bekend gezicht in Geijsteren: hij is onder andere koster, onderhoudsman van het kerkhof en kastelein van het kasteel. Daarnaast weet hij veel over het dorp te vertellen. In Geijsteren staat hij
bekend als Pé van Roel. Deze week wordt de 67-jarige geplukt.

De dag begint voor Peter om
05.15 uur. De ochtend is volgens
hem de mooiste tijd van de dag.
“Op woensdag en zondag fiets ik
vroeg naar de Willibrorduskapel om
de deuren te openen. In de ochtend is de natuur op zijn mooist.
Ik kan genieten van een zonsopkomst of wanneer ik vogels zie
vliegen in de ochtenddauw.”
Peter is inmiddels 12,5 jaar koster in Geijsteren, wat betekent dat
hij elke dag de kerk controleert en

onderhoud bij de kerk en de kapel uitvoert. “De voorgaande koster is 54 jaar
actief geweest. Toen hij wilde stoppen, werd ik gevraagd om zijn taken
over te nemen. Ik was wel ‘kerkelijk’,
maar ik wist echt niet alles. Ik denk
dat ze me vroegen, omdat ik al veertig
jaar het kerkhof onderhoud.”

Kerkhof
Het werk bij het kerkhof nam Peter
over van zijn vader, die dertig jaar het
onderhoud verrichtte. “Ik ben er als

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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kind als het ware mee opgegroeid.
We waren vaak te vinden op het kerkhof. Toen mijn vader verongelukte,
heb ik het werk van hem overgenomen. Ik vind het een schitterende
hobby en doe het met alle plezier.
Een kerkhof geeft je meer voldoening
en troost dan je zou denken. Ik hou
ervan om mensen te ontmoeten en
hun verhalen aan te horen.” Samen
met de pastoor begeleidt Peter ook
begrafenissen. “We gaan naar de
nabestaanden toe en sturen ze aan in
hun rouwproces. Het is voor de nabestaanden heel belangrijk om het over
de dood te praten”, vertelt Peter.
Als beroep was Peter jarenlang timmerman en heftruckchauffeur, maar
dat werk kon hij niet meer uitvoeren
door een auto-ongeluk waarbij hij zijn
nek brak. “Na de revalidatie van de
operatie, waarbij ze een bot uit mijn
heup in mijn nek hebben gezet, ben ik
begonnen als zeefdrukker bij een invalide werkplaats van de NLW Group.
Daarna werd ik grafisch controleur.”
Twee jaar voordat Peter met pensioen
ging, vroeg de baron van Geijsteren
of Peter kastelein wilde worden.
“Mijn handicap vraagt lichamelijk veel
van me. Het was mijn geluk dat de
baron me aannam als de sleuteldrager van het kasteel. Elke ochtend en
elke avond mag ik in de zomer het
kasteel openen en sluiten.” Het kasteel is Peter nooit vreemd geweest.
Als ‘menneke’ speelde hij al bij de
kasteelruïne. Het werk rondom de
kasteelruïne heeft er ook voor gezorgd

dat Peter een enorme verzameling
oude spullen in huis heeft liggen.
“Alle spullen hebben een verhaal.
Zo heb ik enkele jaren geleden een
kistje gevonden tijdens de renovatie van de ruïne. Dit kistje lag één
jaar onder onze trap, omdat niemand
de betekenis ervan kon achterhalen.
Veel dorpsgenoten hebben dit kistje
in handen gehad. Uiteindelijk kwam ik
erachter dat er 3 kilo dynamiet in het
kistje zat. Ik had het hele huis en dat
van de buren kunnen opblazen.”
Dankzij professor Nouwen, die een
boek schreef over Sint Willibrordus, de
baron van Geijsteren en de pastoors
van het dorp is Peter veel over de
geschiedenis van Geijsteren te weten
gekomen. Dit gebruikt hij nu in zijn
verhalen die hij aan anderen verteld.
“Ik heb altijd veel interesse gehad
in geschiedenis en de mensen uit
Geijsteren hebben me veel over vroeger verteld. Nu geef ik rondleidingen
in het dorp en rondom het kasteel,
zodat ik mijn kennis aan anderen kan
overdragen. Mijn voorbeeld is Harrie
Vriens uit Well. Hij vertelde niet langdradig, maar wel een mooi verhaal
met soms wat humor. Dat probeer ik
na te doen.”

gens Peter met de paplepel ingegoten.
“Mijn opa van mijn moeders kant zat
in het bestuur van het gilde. Ik groeide
op in een gezin met twaalf kinderen en
mijn vader en mijn vijf broers waren
ook allen lid. Mijn broer en ik zijn nu
nog lid van het gilde en mijn zoon
heeft zich ook erbij aangesloten.”
Daarnaast is Peter al 25 jaar bestuurslid van de heemkundevereniging van
Meerlo Wanssum en al jaren lid van
de LGOG kring. “Als je in Geijsteren
woont, ben je minimaal lid van vier
verenigingen. Als je het graag doet,
dan voelt het niet als een plicht.”

Familie

Maar ook zijn vrouw verdient zijn
aandacht. Peter trouwde in 1975 met
de Castenrayse Wilma. “Wij leerden
elkaar kennen tijdens een dansavond
in de Brugeind. Twee jaar woonden
we in Venray, omdat er geen huizen werden gebouwd in Geijsteren.
Toen de huizenmarkt weer op gang
kwam, zijn we weer terug naar
Geijsteren gegaan en daar wonen
we inmiddels 43 jaar.” Samen kreeg
het stel drie kinderen en zeven kleinkinderen. “Op maandag en donderdag passen Wilma en ik meestal op
de kleinkinderen of brengen ze naar
school. Ik kende het vak niet, maar je
Gilde
Dat Peter op de Gildestraat in Geijsteren moet het met levenservaring eigen
maken”, vertelt Peter lachend.
woont, is niet geheel toevallig. Op
10-jarige leeftijd liep Peter als tamboer al mee in de optochten van het
Sint Willibrordus Gilde van Geijsteren.
“Toen ik 16 jaar werd, mocht ik offiAlle spullen hebben
cieel lid worden en lag ik de eed af.
een verhaal
Tot het auto-ongeluk ben ik vendelier
geweest. Nu ben ik een manusje-vanalles en tijdens de processie ben ik de
stokdrager.” Ook deze hobby is er volTekst en beeld: Jeanine Hendriks

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray rondom Akkerweg
Venray rondom Brukske
Wanssum rondom Meerlosebaan

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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CDA Venray

Eerst zien, dan geloven
Landelijk is onder leiding van Dhr. Roemer het aanjaagteam ingesteld
om een betere bescherming en het gezondheidsrisico voor de internationale werknemer te verlagen. Goed idee, maar in de praktijk moeilijk
uitvoerbaar.
Zeker in coronatijd wanneer pijnlijk
aangetoond wordt dat de landelijke
maatregelen, met name de 1,5 meter
afstand op de werkplekken, onuitvoerbaar is. Dit is een gegeven waar
je mee moet dealen. Slachterijen zijn
niet hierop ingericht en ook rijenafstanden zijn een gegeven bij het

Venray Lokaal

oogsten van de landbouwproducten.
Het vervoer naar de werkplek blijkt
coronaproof moeilijk uit te voeren.
Terecht is het verdedigbaar dat werknemers die een gezamenlijke ruimte
bewonen ook gezamenlijk vervoerd
mogen worden. Een adequaat en
betrouwbaar registratiesysteem

biele samenstellingen van de bewoners groepen hebt. Ook hier pleit
dit weer voor een goede registratie.
Voor het CDA is duidelijk dat van alle
maatregelen die worden aanbevolen de noodzaak om grootschalige
huisvesting te prefereren is boven
allerhande kleinschalige, moeilijk te
controleren initiatieven. Zouden de
misstanden nu eindelijk aangepakt
worden? Eerst zien dan geloven.

zet inmiddels, juist om die reden,
de rem op dergelijke grootschalige
initiatieven bij de ontwikkeling van
Greenport. Dit om lokale ondernemers met uitbreidingsdrift een kans
te geven. Een verstandige keuze.
Ook Venray zou bij de ontwikkeling van de Spurkt in moeten zetten op kleinere kavels, welke meer
kansen bieden voor plaatselijke
ondernemers in het MKB-segment.
Hoogwaardige maakindustrie en
werkgelegenheid voor de Venrayse

burger is waar Venray behoefte aan
heeft. Circulariteit en duurzaamheid
dienen bij de ontwikkeling eveneens
een belangrijke randvoorwaarde
te zijn. En dit gaat verder dan een
paar zonnepanelen op de daken.
Huisvestingsinitiatieven in de vorm
van Kafra Towers zouden vervolgens
kunnen worden ingezet voor starters,
welke in onze mooie gemeente willen blijven wonen.

Juist deze vrijheid bracht ruimte
voor persoonlijke solidariteit, mensen in je omgeving helpen die een
zetje nodig hebben. Altijd met de
onderliggende drijfveer dat men de
eigen verantwoording weer oppakt
en tot eigen keuzes komt. Zo kon ik
als liberaal ook een sociaal beroep
uitoefenen, jarenlang lid zijn van
de Wijkraad Centrum, actief in de
Klankbordgroep Vergeten Driehoek
of voorzitter van een COC-afdeling
zijn. Van nature een sociaal mens

dus maar wars van opgelegde solidariteit die doorgaans vanuit een
groepsnorm ontstaat. Vroeger gingen dan mijn haren overeind staan
en werd ik boos, nu put ik uit de
liberale beginselen en dat helpt
zoveel beter.
Vandaar mijn keuze voor VVD
Venray. Ook liberaal sociaal? Via
onze site kan je vriend worden van
VVD-Venray.

Leo Philipsen, raadslid

Kafra Tower
Ondanks het feit dat de naam van het gebouw mij doet denken aan een
immense wolkenkrabber van de Amerikaanse president en om die reden
wellicht minder handig gekozen is, moet de Kafra Tower een goed en
veilig woongebouw voor arbeidsmigranten op het Keizersveld worden.
Venray Lokaal onderkent de noodzaak voor het goed huisvesten van
arbeidsmigranten, maar ziet ook
de problematiek om deze doelgroep te huisvesten en de maatschappelijke onrust die dit telkens
weer teweegbrengt, toenemen. Is
het om die reden wel zo verstan-

VVD Venray

is een vereiste waarbij van iedere
werkgever het BRS-nummer onderdeel van de registratie is.
Ook adviseert het aanjaagteam om
op korte termijn een arbeidsmigrant per slaapkamer te realiseren of
daar waar sprake is van mensen die
samenleven een aparte slaapkamer
voor twee personen. Uit het oogpunt van privacy prima, maar zolang
als er gemeenschappelijke ruimtes
gebruikt worden, voegt dit niets toe
maar is het belangrijker dat je sta-

dig om de beoogde uitbreiding van
de Spurkt ook weer vol te bouwen
met mega dozen die nagenoeg
alleen werkgelegenheid bieden aan
arbeidsmigranten en daarmee het
huisvestingsprobleem van deze doelgroep in onze gemeente verder vergroten? Gemeente Horst aan de Maas

Sander Hellegers, commissielid

Liberaal sociaal
Vanuit diverse hoeken krijg ik wel eens de vraag, waarom VVD? Jij
bent toch zo sociaal? Meestal helpt een toelichting, maar het misverstand dat de VVD er alleen maar zou zijn voor de rijken en de bazen,
blijkt hardnekkig.
De politiek heeft mij altijd geïnteresseerd en ik ging altijd stemmen dus.
Vele jaren op de VVD, al heb ik in
Venray ook wel op het CDA gestemd.
Sinds 2018 ben ik lid van de VVD en
actief bij VVD-Venray.
Van nature zijn mensen solidair en
om dit om te zetten in sociaal zijn

GroenLinks Venray

moet je ‘vrijheid’ ervaren. De vrijheid die de VVD propageert, spreekt
mij het meest aan. In vrijheid leven
zonder negatieve druk te ervaren
van bijvoorbeeld geloof of gezindte
in een samenleving waarin je veel
kansen krijgt en beloond wordt naar
inzet.

Toegankelijkheid en de inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving ontstaat niet met alleen maar goede bedoelingen, een inclusieve samenleving
kan alleen maar ontstaan als je iedereen betrekt in je opzet. Als een gemeente wil uitdragen dat ze hard
werkt aan een inclusieve samenleving, zullen ze toch ook echt uit het gemeentehuis moeten komen, zullen
ze contact moeten zoeken met die mensen die nu, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen doen.
In eerste instantie wordt dan vaak
gedacht aan mensen met een lichamelijke of psychische beperking, waar
inderdaad nog veel werk voor verzet
moet worden, maar denk ook aan
mensen die werkloos zijn, mensen die
aan de onderkant van de samenleving
zitten, mensen die gediscrimineerd

Theo Swinkels

worden vanwege bijvoorbeeld huidskleur, opleiding of leeftijd.
Met betrekking tot werk zijn in
gemeenten veelal participatiecoaches
die mensen proberen te activeren
naar werk, vrijwilligerswerk of een
andere dag invulling. Maar bereiken deze participatiecoaches ook de

mensen die niet bij hun gemeente in
de ‘kaartenbak’ zitten of hebben zij
alleen oog voor degenen die, via bijvoorbeeld een WWB, al bekend zijn?
Het schort ook nog vaak aan een
goede toegankelijkheid van openbare
gebouwen. De toegankelijkheid moet
meer tussen de oren gaan zitten van

architecten maar ook van ambtenaren. Elke portefeuillehouder zou minimaal één ambtenaar in zijn afdeling
moeten hebben die toegankelijkheid
en inclusiviteit bewaakt en de wethouder en andere ambtenaren daarop
wijst wanneer zaken worden veranderd of toegevoegd in bijvoorbeeld
bestemmingsplannen.
Toegankelijkheid en inclusiviteit is
niet iets wat ondergebracht kan worden bij een ‘sociale commissie’ en
onder de wethouder ‘sociale zaken’.

Toegankelijkheid en inclusiviteit moet
in de haarvaten van de samenleving
gebracht worden en dienen daarom
ook in elke afdeling hoog in het vaandel te staan. Dit vergt iets van een
gemeentelijk apparaat maar het zal
uiteindelijk alleen maar positief uitwerken voor zowel de burgers als de
gemeente. Wij als GroenLinks Venray
gaan voor toegankelijkheid en inclusiviteit
Kerngroep

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

Een stookverbod in Venray
is wenselijk
Op Twitter ontstond onlangs een discussie waarin een inwoner van Venray de gemeente Venray ervan wilde overtuigen om een stookverbod
voor kachels, vuurkorven en tuinhaarden in te voeren voor de zomermaanden. De temperaturen lopen extreem hoog op en het huis kunnen
luchten of ventileren is volgens de bewoner noodzakelijk.
Gemeente Venray hield een algemene enquête
over de nieuwe omgevingsvisie waaraan 768
Venraynaren deelnamen. Uit die enquête blijkt
dat 45 procent vindt dat houtkachels en vuurkorven niet thuishoren in een woonwijk. Ze hebben
last van de rook die vrijkomt bij het branden van
hout. Daarnaast leidt het tot te veel fijnstof in de
lucht. De tegenstanders menen dat er een verbod moet komen op houtkachels.

Voorstanders vinden dat het gebruik van houtkachels en vuurkorven moet kunnen, zeker in het buitengebied. Maar wel beperkt en op de juiste manier.
Dit betekent niet stoken bij windstil weer en geen
nat hout gebruiken. Het alleen toestaan van houtkachels met een gecertificeerd label kan overlast
voorkomen of beperken. Ook is het verstandig even
te checken bij de buren of zij overlast ervaren, luidt
het advies van de voorstanders. In een reactie op

de Ttweet van de Venraynaar antwoordt gemeente
Venray dat de landelijke overheid de regelgeving
omtrent stoken van kachels, vuurkorven en tuinhaarden heeft vastgelegd. De gemeente wijst erop
om buren erop aan te spreken als er overlast wordt
ervaren.

Een stookverbod in Venray is wenselijk. Wat vindt u?

Bespreking poll week 31

Gemeente Venray moet strenger optreden bij corona-overtredingen
Uit cijfers van Veiligheidsregio Limburg-Noord blijkt dat gemeente Venray de afgelopen periode relatief veel waarschuwingen en boetes heeft
uitgedeeld voor overtredingen van de coronaregels ten opzichte van andere gemeentes in de regio. Er komen de laatste weken veel nieuwe
besmettingen bij in Nederland. Zou gemeente Venray meer boetes moeten uitdelen om er zo voor te zorgen dat iedereen zich strenger aan de
regels houdt? Of zijn strengere straffen niet nodig? Het gaat over het algemeen goed wat betreft het coronavirus in Limburg.
Een meerderheid van de stemmers (56 procent)
op deze poll vindt dat de gemeente strenger
moet optreden bij overtredingen. We moeten er
namelijk opletten dat er geen tweede golf komt.
Als iedereen de teugels laat vieren, komen er

wellicht weer veel besmettingen. De gemeente en
politie moeten er nu juist goed bovenop zitten om
eventuele besmettingshaarden in de kiem te smoren.
Een minderheid vindt dat strenger straffen echter

niet nodig is. Misschien dat de regels niet overal
even goed worden nageleefd, maar zolang het geen
consequenties heeft wat betreft besmettingen hoeven er ook niet meer boetes uitgedeeld te worden.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Voor aardbeienplanten,
groenteplanten o.a. winterprei,
fruitbomen en klein fruit
naar Thijs Huys, Langstraat 64 HorstHegelsom, tel. 077 398 35 52.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Aardbeienplanten groenteplanten
wintergroene leibomen
vaste planten heesters bomen
scherpe prijzen
www.plantencentrumvandenbeuken
Meterik, Sint Jansstraat 43 prei pl.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Hagen snoeien: of
inkorten of er uit. Werk opgeruimd
afleveren. Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Healing creme - huidverzorgende
creme, ook bij zonnebrand en pigment
vlekken. Info: www.praktijkgerhegger.nl
Ook verkrijgbaar bij natuurwinkels in
Horst en Gennep.
Heeft u spullen uit oma’s tijd zoals:
bontkleding, gordijnen, naaimachines,
foto’s, typmachines, vinylplatenen spelers, kristalglas, tapijten,
meubelen, lampen, horloges, mode,
sieraden of munten. En wilt u dit
verkopen? Bel.: 06 53 89 56 68.

Limburg laat van
zich horen
Vele artiesten bezochten zorginstellingen om de ouderen, tijdens de
lockdown, live licht vertier te brengen. Maar daar kon niet altijd iedereen bij
aanwezig zijn. En dat terwijl muziek, en vooral meezingen, verbindt. Dus wat
als we in alle huiskamers van mensen in zorgcentra, op een eigen gekozen
tijdstip en locatie, nostalgisch vertier brengen? Brengen we zo het zuiden
samen door… Samen te zingen, in het dialect, tégen eenzaamheid en vóór
Limburgse saamhorigheid?
Zuid Zingt Tieëkezinge is een muziekprogramma van ongeveer één uur.
Het bestaat uit twintig liedjes. Allemaal klassiekers, zoals Limburgs trots
‘Geneet Van ’t Laeve’, of Roermonds trots ‘De Munsterpleinwals’ komen
voorbij. Zuid Zingt Tieëkezinge start in de huiskamer, als nieuwe vorm van
entertainment.
Rob Reyners, initiatiefnemer, bedacht dit muziekprogramma om de
ouderen te ondersteunen in deze, toch nog steeds, vreemde en eenzame
coronatijden. Het opnemen van de liedjes was trouwens een ware uitdaging:
de 4 deelnemende muzikanten moesten alles individueel opnemen.
Het mixen van alle muziek en zang kostte dan ook enige tijd, maar leidde
wel tot dit geweldige eindresultaat.
Rob koos ervoor om gebruik te maken van heel veel archiefmateriaal.
Het resultaat kunt u zondag 16 augustus beluisteren tussen
14.00 – 15.00 uur

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

Willy’s Wereld

Column

Geheimen
Ik bestelde een heerlijke ijskoffie
en glimlachte naar de serveerster. Dat maakte indruk. Hoewel
mijn vrouw langs me zat, vroeg
ze me spontaan naar mijn
telefoonnummer. Beetje brutaal,
maar ik was ook wel gevleid.
De droom spatte al snel uit elkaar
toen ze me ging uitleggen waarom
ze mijn nummer vroeg. In het bijzondere geval dat de zaak een
brandhaard zou kunnen zijn van
corona, dan wilden ze graag met
klanten in contact komen.
Het is een nieuwe maatregel die
ons moet helpen om de coronacrisis
te bedwingen. Je kunt er, zoals van
andere maatregelen, van alles van
denken. De kritiek is in elk geval
niet mals. Vanuit de branche zelf
bijvoorbeeld. De horecabond vindt
het een extra belasting. Dat valt
reuze mee. Als je het slim organiseert, zoals in de koffietent waar ik
was, heb je er als personeel weinig
werk mee. Sterker nog, het geeft
je de kans om meer aandacht aan
je klanten te besteden dan alleen
maar starend op een terminal de
bestelling opnemen. Vervolgens
mogen de gegevens maar twee
weken bewaard worden dus het is
ook niet zo dat je bult aan administratie aan het bijhouden bent.
Of het zinnig is dat dit soort acties
alleen bij de horeca uitgevoerd worden, kun je wel als discutabel aanmerken. Ik heb toch wel eens het
gevoel dat de branche harder aangepakt wordt dan anderen als het
gaat om coronagerelateerde regels.
Er is ook veel kritiek vanwege de
privacy. Altijd lachen als mensen daarover mopperen op sociale media. Alles wordt online
gepleurd en van elk restaurantbezoek wordt een ‘check-in’ inclusief
selfie geplaatst. Reserveren doen
we online of telefonisch, ook met
achterlaten van telefoonnummer of
creditcardgegevens.
Ik hecht grote waarde aan bescherming van de privacy. Iedereen
heeft zaken die men liever voor zich
houdt. Maar laten we ons nu niet
gek maken dat de overheid morgen
al die briefjes met 06-nummers op
gaat vragen. Er zijn wel eenvoudigere manieren om in ons leven te
geraken.
Voor de serveerster: als je een keer
wat wil drinken? Je hebt mijn nummer. Komt wel mijn vrouw mee.
Hou vol!

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
Willy
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Fietsdag als alternatief voor
Fietsvierdaagse
De organisatie van de Fietsvierdaagse Venray organiseert op
zondag 11 oktober een ééndaagse fietstocht met aansluitend een
nazit met livemuziek en een loterij. Dit als alternatief van de
afgelaste Fietsvierdaagse die in juli zou plaatsvinden.
Dit jaar wordt er een ééndaags evenement georganiseerd in de sfeer
van de fietsvierdaagse. De naam
van deze fietsdag is ‘Tocht van de
Vallende Bladeren’. De deelnemers kunnen kiezen uit de afstanden van 30, 45 en 60 kilometer.
De start en finish is in de Witte
Hoeve in Venray. Deelnemers kunnen vanaf 10.00 uur vertrekken.
Na de fietstocht is er een samenzijn tot 18.00 uur in de Witte Hoeve
met een optreden van de Vrolijke
Notenkrakers en een loterij.

De organisatie van de
Fietsvierdaagse Venray gebruikt
alle zalen. De tafels en stoelen worden op een coronaveilige afstand
van elkaar gezet. Er zijn voor deze
nazit maximaal tweehonderd zitplaatsen beschikbaar. Aan de fietstocht zelf is geen maximum aan
verbonden. Aanmelden kan via
www.venraytickets.nl bij ‘De Tocht
van de Vallende Bladeren’ of via
de website van de Fietsvierdaagse
www.fietsvierdaagse-venray.nl

Bijen een handje helpen

IKL plaatste insectenhotel aan
de Diepeling
Rob Havenith van het IKL plaatste onlangs in aanwezigheid van Ties Dinghs, coördinator wandelroutes
Castenray, en heemkundevoorzitter Jan Strijbos aan de Diepeling een insectenhotel. Deze werd overhandigd
na een winactie van het IKL.

Merselose fietsdag Adios
Amigo’s
De 77-jarige Jan van Osch uit Merselo organiseert op zaterdag
12 september de Merselose fietsdag Adios Amigo’s. Hij neemt die
dag afscheid als organisator van lange fietstochten. Speciaal voor
deze dag heeft hij voor zijn wielerclub De Randonneurs een fietstocht van 200 kilometer uitgezet die start bij de Merselose Molen
en finisht bij Café Den Tommes.
Rob Havenith en Jan Strijbos bij het nieuwe insectenhotel aan de Diepeling.

Stichting Instandhouding Kleine
Landschapselementen (IKL) greep de
nationale bijentelling op 18 en 19 april
aan om burgers op te roepen in
actie te komen en te helpen met het
creëren van een insectenvriendelijke
omgeving. Er werden duizend gratis
zakjes met bloemenzaad uitgedeeld
en in samenwerking met de Provincie
Limburg werd een winactie voor
een gratis mega-insectenhotel
georganiseerd. Limburgse burgers,
vrijwilligers- en dorpsgroepen konden
een plek melden die zij geschikt
vonden voor de plaatsing van het
manshoog insectenhotel.

350 aanmeldingen
Voor project ‘duo-fiets voor
Merselo’ heeft Jan op 12 september
ook kortere fietstochten uitgezet
in de regio. Bij Café Den Tommes
kan vanaf 10.00 uur gestart worden
met de afstanden van 30, 50 en 70
kilometer. Het einde van de tocht
zal tussen 17.00 en 18.00 uur zijn.
Het inschrijfgeld komt geheel ten
goede aan het project.

Die dag is er ook een mogelijkheid
om een rit te maken met een duofiets. Om hier gebruik van te maken
dienen geïnteresseerden zich wel
altijd aan te melden. Ook moeten
zij aangeven of ze een fietsmaatje
hebben, want anders wordt daar
voor gezorgd. Aanmelden kan via
hazettiny@gmail.com

De voorwaarde voor het winnen
van het mega insectenhotel was dat
het insectenhotel in een geschikte
natuurlijke omgeving terecht zou
komen. Dichtbij het insectenhotel
moesten water en voedselbronnen
aanwezig zijn. Er werden ruim

350 locaties aangemeld, waaruit
een selectie van 23 gemaakt werd.
Ook de Diepeling, aangemeld door
heemkundevoorzitter Jan Strijbos
uit Castenray, zat daarbij. Het megainsectenhotel werd uiteindelijk
in Beegden geplaatst, maar de
overgebleven 22 locaties kregen tegen
een gereduceerde prijs een kleiner
insectenhotel aangeboden.

Bijencase
Jan Strijbos maakte namens Stichting
Heemkundig Genootschap Castenray
gebruik van dit aanbod. “De grootste
bedreiging voor de bijen is het gebrek
aan voedsel en nestgelegenheid.
Het insectenhotel aan de Diepeling
helpt de bijen. Het insectenhotel is
goed te zien door passanten die over
de weg Diepeling fietsen of wandelen.
Verder staat het langs een wandelpad
dat leidt langs een strook die met
een bloemenmengsel is ingezaaid.
Daar is voor de insecten volop

voedsel te vinden en schoon water is
vlakbij in de grote waterplas van de
Diepeling. Er moet nu alleen nog een
informatiebord bij.”
In Castenray wordt er volgens
Jan Strijbos al veel gedaan voor de
insecten. “Her en der zijn stroken
met een bloemenmengsel ingezaaid
en op de hoek Horsterweg/
Castenrayseweg is een bijenoase
gecreëerd. Er tegenover staat een
door beeldend kunstenaar Twan van
Rens gemaakt kunstwerkje in de vorm
van een bijenkorf. Deze is dusdanig
opgebouwd dat wilde bijen er een
nestplaats kunnen vinden.”

Volop voedsel en water
voor de bijen

Beeld: Ties Dinghs

In gesprek met regiseur

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

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

De documentaire Wei, waarin filmmaker Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders
heeft vastgelegd, legt de komende maanden een tour af door verschillende dorpen in de regio. Na de filmvertoning kunnen bezoekers het gesprek aan gaan met de regisseur en enkele experts op het gebied van dementie en mantelzorg.
De dorpentour is een initiatief van
Synthese en Dementievriendelijk
Horst aan de Maas. Met de dorpentour
willen de initiatiefnemers de bewustwording rondom dementie en mantelzorg vergroten en taboes doorbreken.
‘Wei’ zal tijdens de dorpentour
veelal in de buitenlucht worden
vertoond als een soort buitenbioscoop. Op 13 augustus wordt de film

om 19.30 uur in Wanssum op het
Kerkplein vertoond, op 24 augustus
om 19.30 uur in De Baank in Leunen,
op 26 augustus om 15.00 en 19.00 uur
in ‘t Anker in Merselo en op 31 augustus om 19.30 uur in De Smelehof in
Ysselsteyn. Op 6 september is de film
om 20.00 uur in Venray in het park
bij de Grote Kerk te zien. ‘Wei’ wordt
in D’n Oesterham in Oostrum op

17 september om 15.00 en 19.00 uur
aan het publiek getoond en op
14 oktober om 20.00 uur in De Zaal in
Blitterswijck.
De vertoningen zijn gratis toegankelijk, wel is een aanmelding per e-mail
verplicht, want het aantal plaatsen is
beperkt.

1308 \ jongeren
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15-vragen aan

Nienke Jochems Venray
Hoi

Column

Dierentuin
Rara waar ik vandaag ben, of
nou ja afgelopen dinsdag. Bij de
panda’s in Ouwehands dierenpark. Panda’s zijn leuke dieren
die niks doen. Ja ze slapen en
eten bamboe, heel veel bamboe.
Nu zijn panda’s niet mijn favoriete dieren, maar ik ben blij ze
gezien te hebben. Terwijl ik dit
schrijf ben ik dan ook nog in het
park, voor de ijsberen om
precies te zijn.

Naam
Leeftijd
School
Woonplaats

Nienke Jochems
16 jaar
Raayland College
Venray

Hoe is het afgelopen schooljaar
verlopen?
Het vorig schooljaar is me best
wel makkelijk afgegaan. Het enige
wat ik wel lastig vond, was dat
we aan het eind van het jaar thuis
onderwijs kregen. Dit vond ik zelf
niet fijn en ik merkte dat ook aan
wat ik voor school deed. Toch heb
ik goeie punten gehaald en ben ik
overgegaan.

Wat doe je nu in de zomer
vakantie?
Ik spreek vooral veel met vrienden
af nu het weer mag. En met dit
mooie weer ga ik natuurlijk vaak
zwemmen. Ook ben ik veel aan
het werk. Ik werk namelijk in de
supermarkt en daar is het met dit
weer fijn om te zijn, omdat het daar
lekker koel is.

Wat vind je van deze hitte?
Ik geniet er wel van. Ik heb altijd al
van de zon gehouden en ben dan
ook bijna de hele dag buiten als het
zo’n warm weer is. Wel vind ik een
hittegolf soms iets te lang duren en
ben ik het warme weer op een gegeven moment ook wel moe.

Heb je zin in een nieuw
schooljaar?

Wat is het leukste dat je ooit hebt
gedaan?

Ja, wegens corona hebben we nu
zo lang thuis gezeten dat ik me er
gewoon weer op verheug om naar
school te gaan. Al mijn klasgenoten
weer zien en gewoon doen wat we
normaal doen. School kan dan misschien stressvol zijn, maar na een
tijdje ga je het toch wel missen.

Ik heb niet echt één bepaald ding
dat ik het leukste vond, maar ik kan
wel een paar dingen noemen. Ik vind
reizen altijd superleuk, vooral als het
mooi weer is daar. Ook vind ik het
leuk om met vrienden en vriendinnen dingen te gaan doen. En er zijn
nog veel meer leuke dingen.

Wat vind je het engste aan je
nieuwe jaar?

Waar heb jij spijt van?

Ik heb niet echt iets waar ik heel
bang voor ben dit schooljaar. Ik hou
gewoon dezelfde klas als vorig jaar,
dus dat is niet nieuw. Wel tellen dit
schooljaar de meeste punten al mee
voor mijn eindexamen wat ik wel
heel eng vind. Ik hoorde van een
paar van mijn havo-vrienden dat dit
best stressvol kan zijn.

Welk advies zou je aan nieuwe
brugklassers geven?
Wees jezelf, je hoeft je niet anders
voor te doen dan je bent. Als je
vrienden of vriendinnen je niet leuk
vinden zoals je bent, zijn het geen
goeie vrienden. Heb ook vooral veel
plezier maar let wel goed op in de
les. Later ga je nog steeds dingen
terug krijgen van de brugklas en
dan geniet je ervan dat je zo je best
deed.

Heb je liever winter of zomer?

Vind je online les of echte les
fijner?

Zomer. Ik denk vooral omdat we
dan zes weken lang vakantie hebben en dus niet naar school hoeven.
Ik vind zomer ook leuker omdat het
dan mooi weer is en je veel dingen
buiten doet. Lekker zwemmen of
zonnen, is nooit verkeerd. Ook ga je
in de zomer vaak op vakantie waarbij je dan nieuwe landen en culturen
ontdekt.

Ik vind mezelf meer in de normale
lessen. Gewoon het vaste rooster dat
je dan hebt en niet elke week of elke
dag weer iets anders. Ook vond ik
de onlinelessen heel erg onhandig,
Soms deed het geluid het in een keer
niet meer of soms deed de wifi het
niet. Dat maakt het lesgeven natuurlijk een stuk moeilijker voor ons en
voor de docenten.

Ik heb niet echt ergens spijt van
gehad in mijn leven. Je maakt keuzes
voor een reden en soms is die keuze
niet de beste maar je leert er wel
veel van. Dus nee, ik heb nooit echt
ergens spijt van gehad.

Wat is jouw rol in de vriendengroep?
Ik word vaak omschreven als de
moeder van de groep. Ik ben
meestal de persoon die mensen
moet aanspreken als ze iets onverstandig gaan doen. Ook ben ik wel
de drukke van de groep. Maar we
zijn vooral allemaal ons zelf en dat
maakt het juist fijn om samen te zijn.
We accepteren elkaar en het is altijd
leuk.

Wat staat er nog op jouw
bucketlist?
Ik zou ooit nog een keer een wereldreis willen maken. Nieuwe landen
bezoeken en nieuwe mensen ontmoeten. Ik zou dan gewoon ooit mijn
huis verkopen en een reis rond de
wereld gaan maken. Dit is altijd al
een droom van me geweest. Dit zou
ik dan natuurlijk niet alleen willen
doen maar samen met de mensen
van wie ik hou.

aantal besmettingen weer stijgt en
ik ben bang dat na dit mooie weer
corona alleen nog maar erger terugkomt. Als het weer kouder weer
wordt, gaat het virus zich natuurlijk
ook meer verspreiden en wordt het
weer erger. Ik ben wel blij dat school
weer begint, maar het is toch spannend.

Vind je 1,5 meter afstand
moeilijk?
Ja, ik merk zelf dat ik soms gewoon
vergeet om 1,5 meter afstand te
houden van anderen. Toch is het in
de loop van de tijd een beetje automatisme geworden om afstand te
houden en ben ik er langzaam wel
aan gewend. Ik ben wel blij dat ik
het als jongere niet meer hoef.

Wat is jouw mening over
Zwarte Piet?
Ik vind dat het schandalig is dat
mensen die hier in ons land komen
wonen meteen kunnen bepalen wat
er wel en niet mag gebeuren in ons
land. Dit feest wordt al jaren gevierd
en is superleuk voor de kleintjes.
Ik zou het in ieder geval superjammer vinden als het feest op een
gegeven moment niet meer gehouden mag worden.

Wat is jouw meningen over Black
Lives Matter?
Ik ben het er helemaal eens. Of je
nou een blanke of een zwarte huidskleur hebt, we zijn allemaal mensen.
We hebben allemaal gevoelens, we
hebben allemaal een mening en die
dingen mogen uitgesproken worden of je nou blank of zwart bent.
Black lives matter.

Het is een redelijk groot park
dat zich in de buurt van Utrecht
bevindt. Het heeft panda’s, ijsberen, olifanten, giraffen, maar
helaas geen eenhoorns. Ja je
hoort het goed, eenhoorns.
Mijn favoriete dier dat bestaat
is de white-browed tit-warbler, dit is een kleine vogel met
regenboogveren en veel roze.
Ik verwacht dat als je mijn artikelen al langer leest, dat dit dan
ook geen verrassing meer is.
Toch moet ik eerlijk zeggen dat
dit niet mijn favoriete dierentuin is. Terwijl ik op het park ben,
is het vreselijk warm en heb ik
al meer gedronken dan op een
normale dag. We wisten nog
niet dat het zo warm zou worden, toen we de tickets hadden
gekocht. Toch was het leuk om
weer eens iets te doen buiten
het huis. Aankomende zaterdagavond, de maandag, woensdag
en vrijdag erna ga ik ook weer
iets leuks doen met vriendinnen. Dinsdag was het dus de
dierentuin met CJ. Ook ben ik al
twee keer naar de zeeleeuwenshow geweest. Daar hebben ze
zes vrouwtjes en een mannetje.
Twee van de zeeleeuwen hebben
dezelfde naam als mijn vriendinnen, dat zullen ze dan ook nog
wel lang blijven horen. Voor nu ga
ik nog genieten van de dierentuin
en lekker eten. Als ik dan thuis
kom, eet ik nog een paar ijsjes en
dan praat ik jullie volgende week
weer bij. Voor nu fijn weekend,
niet doodgaan in deze hitte en ik
ga ondertussen genieten van de
zon in de schaduw bij de ijsberen.

Genieten
van de zon in
de schaduw

Ben je bang voor een tweede
corona periode?
Jazeker, we merken nu al dat het

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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Tummers
daar word ik vrolijk van

Wij kunnen je laptop
startklaar maken!

549,-

649,-

499,-

elijkheden
informeer naar de mog

619,-

ASUS LAPTOP / M509DA-EJ371T

HP LAPTOP / 14S-DQ1013ND

• 15,6" FHD scherm • AMD Ryzen 3 3250U processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 512 GB SSD • Windows 10

• 14" FHD scherm • IntelCore i5-1035G1 processor
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 256 GB SSD • Windows 10

69,-

55,HP PRINTER / HP DESKJET 2724
• All-in-one: print, scan en kopieer • WiFi • Print ook vanaf smartphone

99,-

169,-

159,POCKETBOOK E-READER / TOUCH HD 3 GREY

DEVOLO MAGIC 1 WIFI MINI STARTER KIT

• 16 GB opslag • Spatwaterbestendig • Bluetooth

Met deze set van powerline adapters creëer je eenvoudig een hotspot en 1
extra netwerkaansluiting in je woning.

7 veilige winkels in Limburg!
Afbeeldingen kunnen afwijken, drukfouten en wijzigingen voorbehouden.

ASUS LAPTOP / M509DA-EJ371T

• 15,6" FHD scherm met anti-glare coating • AMD Ryzen 3 3250U processor
Roermond - Weert - Panningen
- Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst
• 8 GB DDR4 werkgeheugen • 512 GB SSD • Windows 10
Kijk voor de actuele openingstijden en adressen op de site | Volg ons ook op Facebook.com/tummerselectro | www.eptummers.nl

