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Brand in Leunen
Bij een zeer grote brand bij een agrarisch bedrijf aan de Steegse Peelweg in Leunen is maandag 23 maart een loods afgebrand. Omstreeks 08.50 uur werd de brandweer gealarmeerd
voor een brand in één van de loodsen. De brand dreigde over te slaan naar een naastgelegen loods en het woonhuis. De brandweer heeft daarop opgeschaald naar een zeer grote
brand. De loods kan als verloren worden beschouwd. Lees verder op pagina 04

Werkgroep Stop vliegbasis De Peel en Jan Houba

Kritiek op collegebrief vliegveld De Peel
In een brief aan de raad zegt het College van B&W van Venray geen voorstander te zijn van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor vliegveld De Peel. Werkgroep Stop vliegbasis De Peel en Jan Houba
zijn niet te spreken over de brief aan de gemeenteraad. “Ik heb de brief met verbazing gelezen”, zegt Jan
Houba die namens de inwoners van Venray zitting heeft in overlegcommissie COVM.
De werkgroep en Jan Houba willen
met een kosten-batenanalyse de
effecten voor welzijn en welvaart
in beeld brengen. Het college wijst
op het risico dat de balans weleens
negatief kan uitslaan. Omdat het
ministerie van Defensie het landsbelang en nationale veiligheid zal
opvoeren aan de batenkant. ‘Daar
is aan de kostenkant waarschijnlijk
moeilijk iets tegenover te stellen
dat meer gewicht in de schaal legt’,

meent het college. ‘Het nut van de
kosten-batenanalyse is in onze ogen
erg klein.’

Inzicht
Boudewijn Sterk van Werkgroep Stop
vliegbasis De Peel vindt dat het college de plank misslaat. Omdat landsbelang en nationale veiligheid geen
rol spelen in de kosten-batenanalyse. “De analyse biedt inzicht in de
maatschappelijke gevolgen en geeft

antwoorden op vragen van bezorgde
omwonenden”, reageert Boudewijn
Sterk. “Ook wordt onderzocht of de
reactivering op z’n plaats is met het
oog op de andere vliegvelden in de
omgeving.”
Jan Houba begrijpt het college niet.
“Wij hoeven ons in Venray niet druk te
maken om het landsbelang en nationale veiligheid. Daar zorgt Defensie
wel voor. Reken daar maar op. Wij
moeten juist tegenwicht bieden in

het belang van de inwoners van
Venray. Dat kan met een maatschappelijke kosten-batenanalyse die
zaken onderzoekt op het gebied van
gezondheid en economische gevolgen. Dat zijn heel andere aspecten
dan Defensie voor ogen heeft.” Houba
vindt het ergerlijk dat het college in
de raadsbrief de foutieve term ‘meerjarige’ kosten-batenanalyse hanteert.
“Een flater. Blijkbaar weten ze niet
eens waar het over gaat”, zegt Houba.
Er staat nog een slordigheid in. Bij de
verklaring van de afkorting COVM
(Commissie Overleg & Voorlichting
Milieu) vermeldt de brief ‘Veiligheid’
in plaats van ‘Voorlichting’.

Rapportage
Het college denkt meer te bereiken via de milieueffectrapportage
die momenteel wordt opgesteld.
Hierin zouden alle effecten moeten worden meegenomen. De
werkgroep en Houba menen dat
de rapportage alleen niet voldoet,
omdat deze zich richt op de fysieke
kanten van de reactivering van het
vliegveld. “Wat het college wil,
is onvoldoende”, oordeelt Houba.
“Wij moeten tegengas bieden en de
kosten-batenanalyse inbrengen in
de milieueffectrapportage.
Lees verder op pagina 05
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Venrayse vertelt over het coronavirus

‘Luister naar je eigen lichaam en naar je eigen verstand’
De 58-jarige Jeanny Vaessen uit Venray heeft het coronavirus, maar werd volgens haar lange tijd niet serieus
genomen. Nadat haar klachten verergerden, werd ze positief getest op het coronavirus in het UMC in
Maastricht. “Ik heb zoveel gehuild, dat wil niemand weten.”
Jeanny is een alleenstaande vrouw die
door een handicap is thuis komen te
zitten en niet kan werken. In december kreeg ze klachten die leken op een
griep, omdat de klachten in februari
nog aanhielden, nam ze contact op met
het RIVM. “De instantie zei tegen me
dat het om een griep ging. Begin maart
moest ik naar het UMC in Maastricht en
daar ben ik positief getest op corona.”
Hoe Jeanny het virus heeft kunnen

oplopen, blijft een vraag. Volgens haar
is er een groot vermoeden. “Ik ben nergens anders geweest dan in het zwembad en in het ziekenhuis. Een vrouw die
ik eerder tegenkwam in het ziekenhuis
was wel erg ziek.”
Jeanny hoefde zelf niet in het ziekenhuis te blijven, “ik ben niet rijp genoeg
voor de intensive care. Wanneer ik
koorts ga krijgen, moet ik direct bellen met het ziekenhuis. Ik krijg wel de

nodige medicijnen voor mijn klachten. Ik heb het stervenskoud, vreselijke hoofdpijn en een vies, lam gevoel.
Mijn lijft voelt aan als een dweil die
100 kilo weegt.” Volgens Jeanny bellen de artsen regelmatig met haar om
te vragen hoe het gaat. Toch kunnen
zij haar angst en boosheid niet weg
nemen, zegt ze. “Ik ben boos, omdat
er wordt gezegd dat het virus alleen bij
ouderen fataal kan worden, maar de

jeugd loopt ook gevaar. Luister naar je
eigen lichaam en naar je eigen verstand. De angst zit hem in het verloop;
niemand kent de toekomst. En het
virus is van mens tot mens verschillend.” Omdat ze zich eenzaam voelt
vanwege de thuisquarantaine, deed
Jeanny een oproep op Facebook waar
ze mensen vroeg om een kaartje naar
haar te sturen. “Inmiddels heeft ze
verschillende kaarten in de bus gehad.
“Dat is zo lief. Nu merk je pas wat
het echt is als je ziek, gehandicapt
en eenzaam bent en tot die ergste
doelgroep hoort. Mensen onderschat-

ten wat deze doelgroep doormaakt.
Je dagelijkse leven is totaal ontwricht;
je kan ook niet even een frisse neus
halen of de boodschappen doen. Om
medische redenen moet ik zwemmen,
maar ook dit kan niet meer. Tv-kijken
is voor even leuk, maar niet voor
lang. Ik ben iemand die ondanks alles
stevig in haar schoenen staat, maar
dit is onmenselijk en het vraagt het
onderste uit de kan van de mensen.
Ik word op dit moment geleefd. Ik wil
alle mensen in de regio met dezelfde
kwalen een hart onder de riem steken.
Ik hoop dat ze erover praten.”

maatregelen die Rutte kenbaar
maakte, terecht. “Ik heb een gesprek
gehad met de medewerkers van
VieCuri. De leiding vertelde over het
aantal sterfgevallen, het aantal patiënten op de intensive care en wat het
coronavirus met zich mee brengt. Ik
vond het een heftig verhaal en ik heb
meer respect en waardering gekregen voor het personeel. De aangescherpte maatregelen waren te
verwachten nadat de mensen afgelopen weekend landelijk massaal
naar het strand gingen. Maar als het
gaat zoals het nu gaat, verwacht ik in
Venray geen enkele boete uit hoeven
te delen. In gemeente Venray woont

fatsoenlijk volk dat zich aan de regels
houdt.”
Een totale lockdown ziet Winants
niet zitten. “Dat is niet verstandig.
Het is goed om naar buiten te gaan
en je conditie op peil te houden en
mensen te ontmoeten. Ik merk dat
mensen schichtig worden op straat
en elkaar niet meer begroeten, maar
daar hoef je elkaar niet voor aan te
raken. Mensen zijn in deze tijd angstig en onzeker, maar daar moeten we ons niet door laten leiden.
We moeten deze levensles tot ons
nemen en er wat van maken. Daarbij
moet niemand tussen wal en schip
vallen.”

Burgemeester Winants staat achter besluit

Marktinkopen blijven in Venray mogelijk
Het College van B&W in Venray heeft besloten om een aantal standplaatshouders op de weekmarkt een
incidentele standplaats aan te bieden. De standplaatsen werden verspreid over vier locaties. Ondanks de
aangescherpte maatregelen, die maandag 23 maart door Mark Rutte werden bekendgemaakt, staat
burgemeester Luc Winants nog steeds achter het besluit.
Om bezoekersstromen zoveel
mogelijk te spreiden zijn de standplaatsen verspreid over vier pleinen: het Henseniusplein, het
Schouwburgplein, de Grote Markt en
het Gouden Leeuwplein. Tijdens de
weekmarkt op maandag 23 maart
stonden er maximaal vijf kraampjes per plein. Volgens burgemeester Luc Winants is de weekmarkt
goed verlopen. “Alleen marktkramen
met primaire levensmiddelen waren
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toegestaan. Ik begrijp de kritiek die
mensen hebben op het openhouden van de markt, maar het is geen
gezelligheidsevenement. Op een
markt is het veiliger dan in supermarkten, omdat bezoekers aankopen
doen in de buitenlucht en genoeg
ruimte tussen elkaar kunnen houden.
Ik ben blij dat de minister tijdens
de persconferentie op maandag 23
maart heeft bevestigd dat markten
toegestaan zijn.”

Winants benadrukt dat ook de p
 olitie
heeft bevestigd dat Venraynaren
zich aan de regels hielden tijdens de
weekmarkt. Ook in het weekend werden de richtlijnen gevolgd. “Ik heb
geen signalen van samenscholing
gekregen in Venray. 90 tot 95 procent
van de inwoners van de gemeente
houdt zich aan de regels. Ik heb veel
mensen op de fiets gezien, maar
iedereen hield gepaste afstand.”
De burgemeester vindt de extra

Gemiddeld vier basisschoolleerlingen naar opvang
Marcel Reulen van SPOV, de overkoepelende stichting van veertien basisscholen in gemeente Venray, stelt dat er gemiddeld vier kinderen per
basisschool gebruikmaken van de opvang op school. Ondanks enkele technische problemen stelt het bestuurslid tevreden te zijn over de onderwijsprogramma’s die vanuit thuis worden gegeven.
Marcel Reulen legt uit dat er per
school twee docenten de opvang voor
de k inderen verzorgen. De docenten
wisselen elkaar af, daar is een schema
voor gemaakt. “Docenten die niet werken op de opvang, werken vanuit thuis
om alle leerlingen van thuiseducatie
te voorzien. De methode die de school
voor de thuiseducatie gebruikt, is per
school verschillend. De grootste aandacht van SPOV ligt bij het zo normaal
mogelijk onderwijs verschaffen.”
Volgens Reulen ligt vanaf maart het

aantal zieke docenten op 12 procent, terwijl dat normaal gesproken
5 procent is. “De piek lag op 13 maart,
omdat docenten met verkoudheids
verschijnselen thuis zijn gebleven
vanwege de maatregelen die het RIVM
opstelde. Hierdoor is het percentage
zieke leraren omhoog gegaan. Vanaf
toen is het aantal zieke docenten niet
meer goed te controleren, omdat
docenten met verkoudheidsverschijnselen door thuiseducatie nu wel kunnen werken. Vooralsnog zijn er geen

docenten en geen leerlingen besmet
met het coronavirus. Mochten er toch
besmettingen zijn onder de leerlingen, dan is de impact kleiner dan op
13 maart, toen de kinderen nog naar
school gingen.”
De docenten van SPOV hebben volgens Reulen enorm hard gewerkt om
de thuiseducatie mogelijk te maken.
“Dat merk je aan de saamhorigheid
onder de docenten. Tot nu toe zijn we
blij met hoe alles verloopt. We merken dat ouders ook willen meewerken.

Helaas hebben we de eerste week wel
wat technische problemen ontdekt,
omdat de server in het hele land overbelast raakte. Hierdoor was het moeilijk
om ouders goed te kunnen bereiken.
Vertrouwen is dan het beste uitgangspunt van communicatie.”
Digitaal werken deden enkele docenten binnen SPOV al, legt Reulen uit.
“We hebben een tijd geleden al digitale
apparaten aangeschaft en dat is nu de
beste investering die we ooit hebben
gedaan.”

Beduidend minder voedsel in pakketten Voedselbank
Limburg-Noord
Gerda van Stelten, voorzitter van Voedselbank Noord-Limburg geeft aan dat de Voedselbank beduidend minder voedsel in de pakketten kan
uitdelen. Dit komt volgens haar doordat supermarktondernemers minder voedsel kunnen schenken aan de voedselbank vanwege het hamsteren
onder de consumenten.
De Voedselbank kon afgelopen
week nog terugvallen op de horeca,
legt Gerda van Stelten uit. “Omdat
de horecaondernemers hun onder
nemingen moesten sluiten, bleven zij
met verse producten, zoals groente
en fruit, achter. Die producten hebben ze aan de Voedselbank gegeven.
Maar toen we donderdag ons gebruikelijk rondje langs supermarktenleveranciers maakten, zijn onze zorgen groter
geworden.” Volgens Van Stelten kreeg

de Voedselbank beduidend minder
producten mee vanuit de supermarkten, omdat de voorraad in de winkels
snel opraakt vanwege het hamsteren.
“Als het hamsteren doorgaat, dreigt bij
ons een tekort aan voedsel te komen.
Dat is erg zorgelijk. Wij hopen dat de
overheid snel een hoofdfonds hier in
de regio realiseert waar we op kunnen
terugvallen.”
Van Stelten legt uit dat de voedselpakketten nu in zakken worden gedaan in

plaats van in kratten. Hierdoor heeft de
Voedselbank minder vrijwilligers nodig.
“Verder proberen de vrijwilligers zo
veel mogelijk contact te vermijden door
afstand te houden en geen handen te
schudden. Daarnaast dragen ze handschoenen en worden alle handgrepen
regelmatig gedesinfecteerd.”
Ondanks dat er een aantal vrijwilligers niet wil komen of ziek is, komt
Voedselbank Noord-Limburg geen
vrijwilligers te kort. “We hebben hulp

gekregen van ambtenaren die niet
aan het werk zijn. Denk daarbij aan
een leerplichtambtenaar die momenteel niets kan doen. Ik vind het super
geregeld dat ze ons komen helpen.
We hebben momenteel een wachtlijst
aan vrijwilligers.” Van Stelten geeft
aan de sociale cohesie die is ontstaan,
fantastisch te vinden. “Ik vind het hartverwarmend dat er ook via Facebook
acties worden bedacht om anderen te
helpen.”
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Beste lezer,
We leven in onzekerheid. We strijden tegen een vijand. Een onzichtbare vijand, een virus waarvan
niemand weet hoeveel schade het ons brengt. De restaurants zijn dicht, de sportverenigingen
op slot en onze grootouders mogen we niet meer bezoeken. We blijven zoveel mogelijk thuis,
maar ondertussen blijven we wel werken aan betrouwbare informatievoorziening. Dat doen we
met onze nieuwsbladen die gratis huis-aan-huis verspreid worden. Maar aangezien de maatregelen
elkaar snel opvolgen, is het niet uitgesloten dat wij binnenkort de nieuwsbladen niet meer
kunnen bezorgen.
Maatregelen van de overheid kunnen ertoe leiden dat de bezorgers niet meer op pad mogen.
De capaciteit van de bezorgdienst en drukkerij kan door zieke medewerkers in het geding komen.
Ook de omzet staat, net als bij veel bedrijven, onder druk. De gratis huis-aan-huisbladen die
Kempen uitgeeft (naast drie HALLO-edities wordt ook de Blerickse Krant gemaakt), zijn volledig
afhankelijk van advertentie-inkomsten.
Online uitgave
Er kan een situatie ontstaan dat het niet meer mogelijk is om een papieren editie te bezorgen.
Deze week wordt HALLO in ieder geval nog huis-aan-huis bezorgd. In de loop van de week evalueren
we de situatie. Een mogelijk tijdelijke oplossing is het alleen digitaal uitbrengen van de nieuwsbladen.
We doen er alles aan om dat te voorkomen, want wij staan voor een papieren editie. Maar de situatie
kan ons hiertoe dwingen. We houden u de komende week via onze websites, socialmediakanalen
en nieuwsbladen op de hoogte.
Hoe kan ik digitaal lezen? Het digitaal lezen van onze uitgaven kan via een van onze websites die
onderaan dit bericht genoemd worden. Wilt u HALLO of De Blerickse Krant gewoon in de mail
ontvangen? Dat kan ook. Meld u dan aan op www.kempen-media.nl/digitaal
Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan alle medewerkers van de drukkerij, bezorgers, redacteuren,
journalisten, vormgevers, chauffeurs en al die anderen die iedere dag aan het werk zijn om u
te informeren. Een speciaal woord van dank aan alle adverteerders die onze uitgaven elke week
mogelijk maken. Ik wens u de komende tijd een goede gezondheid, sterkte en veel wijsheid toe.
Eric van Kempen,
Directeur Kempen

www.hallopeelenmaas.nl | www.hallohorstaandemaas.nl | www.hallo-venray.nl
www.deblericksekrant.com

#kempencreëert
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Brand in Leunen
Vanwege een gebrek aan bluswater in de directe omgeving van het
bedrijf werden drie waterwagens
ingezet. Voorkomen kon worden dat
de brand daadwerkelijk oversloeg
naar de naastgelegen loods en het
woonhuis. Om 12.05 uur werd het
sein brandmeester gegeven. Drie
personen, die op het moment dat
de brand ontstond aanwezig waren,

hebben rook ingeademd. Zij zijn ter
plaatse door ambulancepersoneel
gecontroleerd, verdere behandeling
was niet nodig.
In de buurt gelegen bedrijven en
woningen werden, in verband met
de rookontwikkeling, ontruimd. De
bewoners werden in de buurt opgevangen. Bij de brand is asbest vrijgekomen. De brandweer heeft

meetploegen ingezet die in de omgeving onderzoek naar de verspreiding
van de asbest hebben gedaan. Uit dit
onderzoek is gebleken dat de verspreiding van de asbest-deeltjes zich
heeft beperkt tot het perceel waar de
brand heeft gewoed en het naastgelegen perceel dat in de rook heeft
gelegen.

Noodverordening in vijftien gemeenten

Organisaties of horecaondernemers
kunnen beboet worden
Antoin Scholten, burgemeester van Venlo en voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, heeft woensdag 18 maart een noodverordening ingesteld voor alle vijftien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. De
maatregelen die het kabinet landelijk heeft afgekondigd tegen het coronavirus, zijn hiermee in regels vastgelegd. Hierdoor kunnen evenementorganisaties en horecaondernemers, die zich niet aan de regels houden,
beboet worden.
Justitie en gemeenten kunnen met
deze verordening handhaven als
een maatregel van het kabinet, niet
wordt nageleefd. Denk hierbij aan
het houden van een evenement of
het open houden van de horeca en
andere uitgaansgelegenheden. Er
mag wel via een uitgifteloket eten

gehaald worden, maar niet genuttigd worden op het terras dat bij de
horecagelegenheid hoort.
De verordening wordt ingezet in
het belang van de volksgezondheid
en tegen verdere verspreiding van
het coronavirus. Veiligheidsregio
Limburg-Noord laat weten een

maximale boete van 4.350 euro uit
te kunnen geven. De voorzitter van
de Veiligheidsregio verwacht geen
gebruik te hoeven maken van deze
verordening om de maatregelen te
handhaven.

Sligro Venray opent deuren
voor consument
Het CBL, de koepelorganisatie van supermarkten en foodservicebedrijven, heeft donderdag 19 maart bekendgemaakt dat de
zelfbedieningsgroothandels in Nederland per direct toegankelijk
zijn voor consumenten. Deze maatregel is een noodzakelijke stap
om de voedselvoorziening op peil te houden gedurende de coronacrisis. Het betreft een tijdelijke openstelling.
“Het doel hiervan is om de extreme
druk op supermarkten te verminderen. We verzoeken klanten wel
dringend om alléén te komen.
Kinderen zijn niet toegestaan.
De maatregel is immers bedoeld
om functioneel inkopen te doen,
niet om te ‘funshoppen’. Een groot-

handel is geen supermarkt. De veiligheid in verband met corona blijft
te allen tijde voorop staan. In geval
van hamsteren wordt verkoop
geweigerd”, aldus een woordvoerder van Sligro Food Group. Er is er
nog geen einddatum van deze tijdelijke openstelling bekend.

Paasattentie
voor ouderen in Venray
Monique Klaassen en dochter Chantal Phillipsen uit Venray begonnen een actie op Facebook voor het inzamelen van papier en paaseitjes. De bedoeling was om daarmee kleine attenties te maken
voor zoveel mogelijk bejaarden in de verzorgingstehuizen in
Venray en deze in de week voor Pasen rond te brengen.

Verzoekplatenprogramma
“De Groeten Van”... Wette Nog!
Omdat het voor veel mensen op het moment niet mogelijk is om op bezoek te
gaan bij vele naasten en geliefden, hebben de radiomakers Geert Craenmehr
en Leo Everaerts van “Wette Nog!” het idee opgepakt om een verzoekplaten
programma te presenteren, met de naam “de groeten van”. Ze worden daarbij
geholpen door collega Dave Edwards van “Sixties Pop Gold”.
Het programma zal live worden uitgezonden vanuit de studio van Omroep
Venray op zondagmiddag 29 maart tussen 14.00 en 17.00 uur, het tijdstip waarop
normaal de sportuitzending “Zondagmiddag Live” wordt gepresenteerd. Er
kan worden gebeld om live je boodschap over te brengen.
Het is ook mogelijk om je verzoek vooraf al in te sturen naar het mailadres:
degroetenvan@omroepvenray.nl
Noem in deze mail je eigen naam/namen en geef aan voor wie de groet of
mededeling bestemd is. Laat in een kort mailbericht je boodschap achter.
Geef ook aan of we je eventueel mogen bellen tijdens de uitzending.
Verder is het mogelijk om tijdens de uitzending live te chatten op de
facebookpagina van “Wette Nog”. Ook kinderen kunnen natuurlijk op deze
manier even in contact treden met hun Opa of Oma. Wij zitten er klaar
voor. Omroep Venray is tijdens de uitzending telefonisch bereikbaar op
0478-512362.
Het programma zal live te volgen zijn via de kabel op radiokanaal 885,
TV-kanaal 550 of via de computer via www.omroepvenray.nl.

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

Enkele weken geleden zijn Monique
en Chantal bij elkaar gaan zitten,
omdat ze beiden in de zorg werken
en merkten dat de kwetsbare mensen de dupe gingen worden van
het opkomende coronavirus. “Na
een tijdje gebrainstormd te hebben
over hoe we deze mensen zouden
kunnen verblijden, is het paasei
idee ontstaan. Allereerst wilden we
in het Integraal Expertisecentrum
Psychogeriatrie (IEP) Venray ons
idee tot uiting brengen, omdat
Chantal hier werkt. Toentertijd
waren we naarstig op zoek naar
eieren en papier en plaatsten we
een oproep op Facebook.”
Omdat Monique en Chantal teveel
materiaal binnenkregen, breidden
ze het idee uit. “We hadden materiaal voor 895 doosjes met paaseieren. Daarom besloten we ook

attenties te maken voor alle verpleeghuizen in Venray en alle cliënten van Vincent van Gogh. Op dit
moment hebben we eieren en
papier genoeg. We hebben de lat
extra hoog gelegd, want we willen
duizend doosjes maken. Hopelijk
kunnen we mensen met dit kleinigheidje een glimlach op het gezicht
geven.”
Door de aangescherpte maatregelen heeft dochter Chantal de actie
uit handen moeten geven. Moeder
Monique gaat op eigen kracht verder en probeert de doosjes vlak voor
Pasen te verspreiden. “Hopelijk ga
ik dit redden rond die tijd en anders
zorg ik op een iets later tijdstip dat
de glimlach bij de kwetsbare mensen zal verschijnen. Inmiddels zijn er
zo’n 550 doosjes al klaar.”
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‘Het is een spoedcursus
innovatief onderwijs’
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Evenementenhal Venray ter
beschikking voor overheid

De docenten van het Raayland College in Venray moesten maandag 16 maart noodgedwongen vanuit thuis
hun lessen aanbieden aan de leerlingen. Ondanks dat het veel energie en tijd kost, staan geschiedenisdocent
Tim Broeren en Duits docente Marly de Haas er positief in.

Easyfairs Nederland, uitbater van Evenementenhal Venray, heeft
besloten actief mee te werken aan de strijd tegen het coronavirus
door de hal ter beschikking te stellen aan de lokale en nationale
overheden die betrokken zijn in de strijd tegen de verdere verspreiding van het coronavirus.

Docent Tim Broeren met zijn thuiswerkschema

Sinds de persconferentie op zondag
15 maart rees er bij Tim Broeren,
geschiedenisdocent bij het Raayland
College, meteen een aantal vragen. “Als geschiedenisdocent zit een
groot deel van het succes van mijn
lessen in de interactie met de leerlingen. De lessen bestaan voor een
groot deel uit groepsgesprekken en
het vertellen van verhalen, leerlingen
prikkelen aan de hand van nieuwsberichten en ze zo uitdagen om zowel
over het verleden als het heden kritisch na te laten denken. En dan komt
het bericht dat ik de komende weken
les moet geven op afstand. Het werd
meteen een uitdaging om te kijken of
het lukt om mijn manier van lesgeven
zo in te richten dat het ook op afstand
kan. Het was een spoedcursus innovatief onderwijs.”
Volgens Tim is het een unieke periode
die ook kansen brengt. “Als geschiedenisdocent wijs ik leerlingen er
regelmatig op dat gebeurtenissen
in het nieuws op het moment vaak
belangrijk zijn, maar dat je het snel
ook weer vergeet in de waan van de
dag. Maar deze coronacrisis is een
gebeurtenis waardoor je weet dat je
geschiedenis aan het beleven bent.
We zijn daarom op de havo en het
vwo begonnen met het aanleggen
van een persoonlijk dagboek. Hierin

beschrijven leerlingen wekelijks hun
ervaringen. Met als eind doel een
dagboek dat ze over dertig jaar kunnen gebruiken om eventueel hun
kinderen uit te leggen hoe ze deze
periode ervaren hebben.”
De aankomende weken zullen voor
zowel de leerlingen als voor de
docenten een enorm leermoment
zijn, zegt Tim. Zelf vindt hij het spannend om te zien of leerlingen op
deze wijze voldoende gemotiveerd
worden en op welke wijze het plannen verloopt. “Ik denk dat de rol van
de ouders ook zeker groter is geworden nu de leerlingen thuis onderwijs
krijgen. Ik hoop dat ouders deze rol in
deze periode ook op zullen pakken.
Zelf geniet ik deels van de vrijheid
om mijn werk in te richten en het
experimenteren met nieuwe methodes van lesgeven, maar eerlijk is eerlijk, ik mis ook de leerlingen. Nu al,
na één week.”
Marly de Haas, docente Duits, heeft
een andere methode om vanuit thuis
educatie aan te bieden. Marly maakt
planners voor de kinderen met
leer- en werktaken. “De ene leerling maakt Duits aan het begin van
de week, de andere aan het einde
van de week. Omdat ze digitaal de
opdrachten maken, kan ik hun voortgang volgen. Ik kan onder andere

zien wie zijn huiswerk maakt, hoe
lang die gene erover gedaan heeft
en hoe hij de opdrachten gemaakt
heeft. Kinderen die hun huiswerk
niet digitaal maken, maken foto’s
van de opdrachten en sturen mij
deze per mail toe.”
Ondanks dat het veel energie en
tijd vergt, staat Marly er positief in.
“De meeste leerlingen staan er serieus in en houden al het werk netjes bij. Verleden week vonden met
name de brugklassers het nog een
beetje spannend. Ze zijn bang om
iets verkeerd te doen, al heb ik wel
geprobeerd mijn leerlingen gerust
te stellen door ze een berichtje te
sturen dat docenten echt wel coulant
zijn als in het begin iets niet helemaal lukt. Mijn eigen kinderen zijn
ook thuis en moeten ook werken
voor school, soms moet ik hen ook
aansturen en verder helpen. En zij
moeten tussendoor ook verzorgd
worden. Dus ik mag bijna continu
multitasken.”
Stichting LVO, waar het Raayland
onderdeel van is, heeft aangegeven
dat scholen per direct een time-out
zullen inzetten voor de afname van
schoolexamens. De geplande digitale
examens op afstand gaan wel door
zoals gepland.

Doordat alle evenementen die de
komende weken gepland waren,
zijn uitgesteld, wordt de eventlocatie in Venray niet gebruikt. Daarom
heeft Easyfairs aan de Nederlandse
overheden voorgesteld om haar
locaties kosteloos ter beschikking
te stellen in functie van hun noden.
Jeroen van Hooff, CEO van Easyfairs
Nederland licht toe: “Wij zijn onder
de indruk en geraakt door de
onvoorwaardelijke inzet van alle
overheden en gezondheidsinstanties. Wij vinden het logisch om als
bedrijf zelf deel te nemen aan deze

collectieve inspanning ter bestrijding van het coronavirus en om,
waar mogelijk, het leed te verzachten van de mensen die direct
getroffen zijn. Onze eventlocaties
kunnen dienst doen als tijdelijke
zorgcentra, locaties voor het onthaal en het scheiden van patiënten
of als stockageruimtes van medisch
materiaal. We hebben de burgemeester en wethouders van Venray
persoonlijk op de hoogte gebracht
en zij hebben ons laten weten dat
ze indien nodig, gebruik zullen
maken van dit initiatief.”

Aanbieding week 13 en 14
500 gram
Runderlappen
500 gram
Varkenslappen
100 gram
Peelsalami

Vervolg voorpagina

Kritiek op collegebrief vliegveld De Peel
Dat gemeente Venray niet wil meebetalen aan de uitvoering van een onafhankelijke kosten-batenanalyse vinden
ze onbegrijpelijk. De kosten bedragen tussen 15.000 en 25.000 euro.
“Als Venray de kosten deelt met
Deurne, Boxmeer en Gemert-Bakel
dan praten we toch over een klein
bedrag voor iedere gemeente”, stelt
Houba. Het college vindt dat de kosten voor rekening zijn van het ministerie van Defensie, omdat Defensie
het initiatief neemt het vliegveld te

reactiveren. “Van Defensie hoeven we
helemaal niets te verwachten. Dat is
in de COVM ook duidelijk gemeld.
Defensie betaalt hier niet aan mee”,
weet Houba.
Boudewijn Sterk meent dat het college
‘een drogreden opvoert’ om er onderuit te komen. “De gemeente wijkt ook
af van haar toezeggingen in de eigen
zienswijze.” Gemeente Venray diende
in september 2019 een zienswijze in
tegen de reactivering van het vliegveld. “Ik ben verbaasd. Het is maar een

tamme bedoening”, oordeelt Houba.
“Met niets doen, schieten we niets
op. Bij andere vliegvelden, zoals in
Maastricht, heeft de kosten-batenanalyse zijn waarde bewezen. Het college
moet veel meer haar best doen om de
heropening van het vliegveld te voorkomen. Het laatste woord is hierover
nog niet gezegd”, meldt Houba strijdvaardig. Hij heeft zich aangemeld voor
het Sprekersplein van dinsdag 14 april.
Tekst: Henk Willemssen

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

Samen voor

€ 9,90

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

edelbrons

www.edelbrons.nl
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Geen subsidie, toch onderzoek
kerk Wanssum
De Sint Michaëlkerk in Wanssum ontvangt geen subsidie van 10.000 euro van Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed. De subsidie was door werkgroep mfc aangevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de herbestemming van de kerk. De werkgroep heeft het plan een nieuw gemeenschapshuis te realiseren in het kerkgebouw.

Sjaak Smits van de werkgroep laat
weten dat het onderzoek sowieso
doorgaat, al is het in afgeslankte
vorm. Twee weken geleden kreeg de
werkgroep bericht van Rijksdienst voor
Cultureel Erfgoed over de afwijzing.
“De subsidiepot was leeg. Gebouwen
die een rijksmonument zijn krijgen voorrang”, zegt Smits. De Sint
Michaëlkerk, eigendom van het kerkbestuur, heeft geen monumentale status. Met steun van gemeente Venray
werd toch een aanvraag ingediend
omdat de kerk uit 1951 een cultuurhistorisch waardevol gebouw is uit de
wederopbouwperiode.
De werkgroep zit niet bij de pakken
neer en laat door een architect een
haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

“Dat onderzoek zal niet zo uitgebreid
en gedetailleerd zijn, als we eerst van
plan waren. Maar we willen toch de
haalbaarheid onderzocht zien, zodat
we ook de kosten in beeld krijgen”,
vertelt Sjaak Smits.
Door de coronacrisis liggen nu ook
de vergaderingen in Wanssum stil.
De opzet is dat de onderzoekskosten
van een paar duizend euro worden
gedeeld door stichting De Zandhoek,
dorpsraad, kerkbestuur en gemeente
Venray. “Zeker is het nog niet, maar ik
vermoed dat we over de kostenverdeling wel tot overeenstemming komen.”
Wanssum is al langere tijd op zoek
naar een nieuwe locatie voor het
verouderde gemeenschapshuis
De Zandhoek. De beoogde verhui-

zing naar sportpark De Meulebèèk
is nog niet helemaal van de baan.
Vanwege de hoge kosten en allerlei
obstakels ging de werkgroep op zoek
naar een alternatief en kwam uit bij
de kerk. Voor de gebruikers van het
gemeenschapshuis is de verhuizing
naar de kerk geen discussiepunt meer,
meldt Smits. Naast bouwkundige
zaken is in het onderzoek het kostenplaatje van groot belang. “We hopen
het onderzoek zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. De verplaatsing naar
het sportpark hebben we al goed in
beeld. We kunnen straks beide opties
naast elkaar leggen en dan een beslissing nemen”, zegt Sjaak Smits.
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Tbs’er Rooyse Wissel bezat harddrugs
Een tbs’er van de Rooyse Wissel in Oostrum bekende op 22 februari in het bezit te zijn van 380 dexamfetaminepillen. De kliniek is een onderzoek gestart en heeft aangifte gedaan.
Dexamfetamine wordt voorgeschreven aan mensen met ADHD of ADD.
Het is niet duidelijk hoe de tbs’er
380 pillen heeft kunnen bezitten.
“Dit onderzoek loopt momenteel”,
laat een woordvoerder van de tbskliniek weten. “Zoals bekend vinden
toegangscontroles plaats. Patiënten

worden bij terugkomst in de kliniek na
verlof gecontroleerd en gefouilleerd.
Daarnaast vinden er frequent onaangekondigde kamercontroles en urinecontroles plaats. Ook worden frequent
drugshonden ingezet bij controles.
Ondanks de genomen maatregelen willen we opmerken dat een tbs-kliniek

geen gevangenis is, maar een behandelkliniek. Bovendien zijn patiënten
en hun bezoekers vaak zeer inventief
en volgen de technologische ontwikkelingen (bijvoorbeeld smartwatches)
elkaar snel op. Het is daarom een illusie
om een instelling 100 procent vrij van
smokkelhandel te krijgen.”

WANDTEGEL

VLOER- EN WANDTEGEL
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FORTALEZA 10 X 20 CM

KALBAJAR 20 X 20 CM
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€ / PER M
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Stimuleringsregeling
vermindert leegstand
winkelcentrum
Het College van B&W van Venray is tevreden over de
Stimuleringsregeling Centrumvisie. Deze subsidieregeling ging in
2018 van start om de leegstand in het winkelcentrum aan te pakken. Dit door detailhandel uit aanloopstraten te stimuleren tot
verplaatsing naar het kernwinkelgebied.
Begin 2018 reserveerde de
gemeente 310.000 euro voor een
periode van drie jaar. Een winkel
die vanuit een aanloopstraat verhuist naar het kernwinkelgebied kan
rekenen op een maximale subsidie
van 10.000 euro. Uit de evaluatie
over 2018 en 2019 blijkt dat vier
keer een verplaatsingssubsidie is
verleend. Dat meldt het College van
B&W in een brief aan de gemeenteraad. Bags & Beautiful was de
eerste die van de regeling gebruikmaakte. De tassenwinkel die ook
dameskleding en sieraden verkoopt,
verhuisde eind 2018 uit de Hofstraat
naar de Grotestraat. Bags & Beautiful
ontving een bijdrage van 8.165 euro.
Winkel van Sinkel, ruim dertig jaar
gevestigd in de Bontekoestraat,
verplaatste in augustus 2019 naar
een nieuw winkelpand van 300
vierkante meter in de Schoolstraat.
Winkel van Sinkel ontving de maximale subsidie van 10.000 euro. Dit
bedrag kreeg ook Vivara dat in de
Grotestraat onlangs een natuurbelevingscentrum opende in een
groot leegstaand winkelpand van
870 vierkante meter. Vivara is niet
verplaatst binnen Venray maar is
afkomstig uit Vierlingsbeek. Omdat
Vivara de leegstand flink vermindert
en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum, is de
subsidie toegekend. De laatste bijdrage (5.000 euro) was voor ‘Wow,
dit is ’t ’. De kledingwinkel verhuisde
deels van de Leeuwstraat naar de
Passage.
Door de vier verplaatsingen nam
de leegstand in het winkelcentrum
met 1.300 vierkante meter af. Het
college is tevreden over het resultaat en spreekt van een beter gevuld
kernwinkelgebied. Naast verhuizingen is de stimuleringsregeling ook
bedoeld voor transformatie van panden. Eigenaren die hun winkelpand

willen ombouwen tot ander gebruik,
bijvoorbeeld wonen, kunnen ook
subsidie krijgen. Winkel van Sinkel
laat in de Bontekoestraat een pand
van 600 vierkante meter achter. De
eigenaar heeft het plan ingediend
voor de bouw van zestien woningen
en appartementen en ontving een
bijdrage van 50.000 euro. Winkel
van Sinkel maakt zo dubbel gebruik
van de stimuleringsregeling. 50.000
euro gaat ook naar het oude pand
aan Marktstraat 8. Na de sloop komt
op de hoek Marktstraat/Eindstraat
een appartementencomplex met
vijftien sociale huurwoningen.
Omdat de eigenaar het plan van
winkels en commerciële ruimten op
de benedenverdieping heeft laten
varen, ontvangt hij een transitiesubsidie van 50.000 euro. Voor een
pand aan Schoolstraat/De Bleek is
ook 50.000 euro gereserveerd. Maar
het is nog niet duidelijk of dit transformatieplan doorgaat.
Het college meldt in de brief aan de
gemeenteraad dat zonder de subsidies de initiatieven mogelijk niet
waren doorgegaan. Eigenaren twijfelen vaak vanwege de hoge investeringen en de mogelijkheden tot
herbestemming. Het college juicht
wonen in de aanloopstraten toe
omdat dit bijdraagt aan het doel van
een compacter winkelcentrum.
Van de subsidiepot van 310.000 euro
is nu nog 126.835 euro over. Er lopen
gesprekken met enkele ondernemers en vastgoedeigenaren die een
beroep op de regeling willen doen.
Het college verwacht dat eind dit
jaar de subsidiepot leeg zal zijn. In
de loop van dit jaar wordt bekend
of de subsidieregeling na 2020 een
vervolg krijgt. Het college denkt aan
ruimere voorwaarden zodat ook
nieuwe winkels, zoals starters en
unieke concepten, van de subsidie
gebruik kunnen maken.

D66 en Pro Venray willen
plaatsnaamborden in dialect
D66 en Pro Venray willen dat elk dorp in gemeente Venray een
plaatsnaambord in het dialect krijgt bij de bestaande borden.
Dit om het cultureel erfgoed en lokale identiteit van gemeente
Venray te versterken.
Dit idee is ontstaan nadat elke carnavals- en vastelaovesvereniging
tijdens de prinseninstallatie van de
gemeente Venray een plaatsnaambord in het dialect aangeboden
kreeg en dit met veel enthousiasme
ontvangen werd.
D66 en Pro Venray stellen dat het
dialect een belangrijk onderdeel uitmaakt van het immaterieel cultureel
erfgoed en de lokale identiteit van
de gemeente en dat een plaatsnaambord in het dialect dit kan ver-

sterken. Daarom willen de partijen
het college vragen om in overleg
met de dorpsraden een plan uit te
werken om voor alle dertien dorpen
en Venray borden met de plaatsnaam en de naam in het lokale dialect te laten maken en te plaatsen.
D66 en Pro Venray willen voor elke
dorp minimaal twee plaatsnaamborden en voor Venray minimaal acht
borden. De eventuele kosten van dit
plan zien zij graag in de kadernota
2021 verwerkt.
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Raadsvergadering
gaat door in aangepaste vorm
De raadsvergadering van dinsdag 31 maart gaat door in het gemeentehuis van Venray. Wel worden er enkele
aanpassingen gedaan vanwege het coronavirus. Er is maar één raadslid per partij aanwezig en er worden
alleen besluiten genomen over hamerstukken.
Tot en met 1 juni gaan de raadsvergaderingen en commissievergaderingen door middels een digitale
videoconferentie. Omdat de wet,
die deze digitale manier van vergaderen mogelijk maakt, momenteel nog niet klaar is, gelden voor
de raadsvergadering van 31 maart
andere regels.
De gemeenteraad besluit alleen
over de besluiten op de D-agenda,
de hamerstukken. De C-agenda, de
bespreekstukken, schuift door naar

de eerstvolgende raadsvergadering.
Normaal gesproken kan een vergadering alleen doorgaan als minimaal
de helft van de raadsleden aanwezig is. De gemeentewet maakt het
mogelijk om bij wijze van hoge uitzondering de vergadering toch door
te laten gaan in de aanwezigheid
van één raadslid.
De opstelling van de stoelen wordt
gewijzigd zodat de raadsleden een
minimale afstand van 1,5 meter tot
elkaar bewaren. Ook worden zo min

mogelijk personen in de raadzaal
toegelaten. Ambtenaren, publiek en
pers zijn niet welkom. De vergadering is via een livestream te volgen
op de website van gemeente Venray
en via de radio bij Omroep Venray.
Burgemeester Luc Winants haalde op
16 maart in de bijeenkomst met de
fractievoorzitters aan dat het voor
de continuïteit van het openbaar
bestuur belangrijk is dat de raadsvergadering doorgaat, zodat er besluiten kunnen worden genomen.

‘Jachthaven Wanssum klaar
voor zomerseizoen’
Aannemer Mooder Maas is druk bezig met een inhaalslag bij de jachthaven in Wanssum. De hoge waterstand
belemmerde de werkzaamheden in de afgelopen maanden. Momenteel kan Mooder Maas weer aan de slag
met de nieuwe kades en keringen rond het jachthavengebouw. De verwachting is dat voor het toeristisch
seizoen de nieuwe jachthaven klaar is.

Zorgen over Venrayse inbreng

Gemeente Venray
ondergesneeuwd
in Regiovisie?

De Regiovisie 2040 van acht gemeenten in Noord-Limburg zorgde
voor gemengde reacties in de commissie Werken en Besturen van
woensdag 11 maart. Enkele partijen uitten hun zorgen over de
Venrayse inbreng. “Het risico van schaalvergroting is dat voor
Venray weinig speelruimte overblijft”, waarschuwde Theo Zegers
(D66).
Provincie Limburg en de acht
gemeenten hebben 40 miljoen euro
opzijgezet voor de investeringsagenda 2020-2023. De vraag om een
bijdrage van 20 miljoen euro van
het Rijk is niet geheel gehonoreerd.
Het Rijk wil niet verdergaan dan 17,5
miljoen euro. Provincie en de acht
gemeenten leggen daarnaast ook
17,5 miljoen euro bij voor het totaalplan waardoor het totaalbudget op
75 miljoen euro komt. Wethouder
Jan Loonen (CDA) verwoordde dat
het streven naar de gezondste regio
het hoofddoel is.

De geldpotten van
provincie en Rijk zijn
de smeerolie

Kritisch

De gebiedsontwikkeling OoijenWanssum is over negen maanden
afgerond. Er is nog werk aan de winkel op diverse locaties in Geijsteren,
Wanssum en Blitterswijck. Vlak bij de
jachthaven vinden werkzaamheden
plaats aan de Geijsterseweg. Rondom
de woningen worden keringen aangebracht. De Wanssumseweg in Geijsteren
is nog tot half juli afgesloten. Vanwege
de aanleg van een dijk die vanaf de
Sint Wilbertsweg en Alde Pasterie door
de weilanden loopt in de richting van
de Wanssumseweg. Bij zorgboerderij de Geijsterse Hoeve krijgt de dijk
een aansluiting op de weg die daardoor een meter wordt opgehoogd. Op
de Geijsterseweg bij het bedrijf Geelen
Beton wordt de tijdelijke situatie omgevormd tot een definitieve kruising. De
weg is nog afgesloten tot 3 april.
Voor de realisatie van de rondweg om
Wanssum zijn de werkzaamheden in
volle gang. Het tracé van de parallelweg
bij Lange Ven in Wanssum is klaar. Op
diverse plaatsen worden de hoge wanden langs de rondweg opgevuld met
grondkeringen. Het huzarenstukje vindt
op 11 en 12 juni plaats. Dan worden de
liggers van de brug met een lengte van
69 meter over de industriehaven gelegd.

De rondweg is dan voltooid, maar moet
nog verder worden afgewerkt voordat
het verkeer eroverheen kan. Tijdens de
werkzaamheden kunnen wegen in dit
gebied tijdelijk worden afgesloten.
De bestrating van de nieuwe dorpsbrug Over ’t Broek in Wanssum is niet
goed bestand tegen het drukke en
zware verkeer dat er momenteel overheen rijdt. “De bestrating heeft veel te
lijden. We hebben al een aantal keren
onderhoud moeten plegen”, meldt
een woordvoerder van projectbureau
Ooijen-Wanssum. “De brug is ingericht
als 30-km zone voor bestemmingsverkeer. Dat is ook de bedoeling zodra het
verkeer, als de rondweg gereed is, om
de dorpskern wordt geleid. Momenteel
maakt nog veel zwaar verkeer gebruik
van de weg.” Ook wordt er vaak te hard
gereden. Daarom zijn er twee smileys
geplaatst om de chauffeurs te attenderen op hun snelheid.
Het uitgraven van de hoogwatergeul
onder de Koninginnebrug naar Well
heeft ook hinder ondervonden van het
hoge water. Alleen aan de kant van
Blitterswijck heeft kleinschalig grondverzet plaatsgevonden en zijn er archeologische onderzoeken gedaan.
In Blitterswijck is Mooder Maas gestart

met het nieuwe tracé van de Veerweg
tussen de Kerkstraat en Tante Jet aan de
Maas. Voor de aanleg van een dijkovergang wordt een deel van de Veerweg
verlegd. De werkzaamheden gaan door
tot 10 april.
In de oude Maasarm, die bij hoogwater
gaat meestromen met de moederrivier,
gaat het grondverzet de komende periode door tussen Blitterswijck en Meerlo.
Bij de weg Kortenbos is de begroeiing verwijderd in het natte deel van dit
gebied met een speciaal rupsvoertuig,
de wetlandtrack.
Rond de brug ’t Veunderke in
Blitterswijck zijn dijkringen aangelegd
bij Het Roekenbosch en de Boltweg. Op
een aantal plekken bij de Pluisbergweg,
camping ’t Karrewiel en Megelsum/
Kortenbos zijn maatwerkkeringen aangebracht om de bewoners te beschermen tegen hoog water.
De werkzaamheden voor de herinrichting van het gebied zijn al begonnen.
Bij de hoogwatergeul en in de oude
Maasarm zijn funderingen gelegd voor
loopvlonders. Die maken straks onderdeel uit van de wandelroutes door
het natuurgebied. Ook zijn er rasters
geplaatst en op verschillende plekken
heeft aanplant plaatsgevonden.
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D66 toonde zich kritisch. Theo
Zegers meende dat ‘de gezonde
mens’ ondergeschikt is aan de economische doelen. “Er is te weinig
aandacht voor luchtkwaliteit en voor
versterking van gezondheidszorg en
natuur”, stelde hij. Ook Lizzy Bruno
(Pro Venray) vroeg extra aandacht
voor de luchtkwaliteit binnen het
plaatje van de gezondste regio.
Samenwerking Venray, Venray Lokaal
en VVD waren net als D66 huiverig voor de geringe invloed van
gemeente Venray. “Grote ontwikkelingen stijgen uit boven de individuele gemeenten”, zei John Willems
(VVD). “De visie bevat mooie volzinnen maar het is nog erg globaal.”
Twan Jansen (PvdA) sprak van ‘een
imposante stapel papier’. “Het is
erg breed, voor ieder wat wils.”
PvdA prees de regionale overeenstemming. “De geldpotten van
provincie en Rijk zijn de smeerolie”,
vermoedde Jansen.
Frans Flinsenberg (Venray Lokaal)

stelde dat het regionale belang
uitstijgt boven het lokale. “Van de
investeringen van 40 miljoen euro
gaat het grootste bedrag (10 miljoen) naar Brightlands Campus
Greenport Venlo. Voor verduurzaming glastuinbouw, kringlooplandbouw en gezonde voeding
is 9 miljoen euro beschikbaar.”
Beleidsmedewerker Roel Reijnders
zei dat het geen strijd is tussen
gemeenten, maar juist een samenwerking. “Naar Brightlands Campus
gaan inderdaad de meeste miljoenen. Het is een impuls voor de regionale economie. Daar heeft Venray
ook baat bij.”
Het CDA was lovend. “Een prima
stuk”, vond Guus Reintjes. Hij
wees het kritische D66 erop dat
de Regiovisie ‘perfect past’ in het
coalitieakkoord uit 2018. “Dat is ook
door D66 ondertekend.” Jan Loonen
legde uit dat gemeenten de vrijheid
hebben om met concrete projecten
te komen. “De uitwerking volgt nog.
Daar kan iedereen zijn zegje over
doen.”

Afname van de veestapel
D66 haalde aan dat de afname van
de veestapel als een positief punt in
de visie wordt genoemd. Jan Loonen
reageerde dat de verkleining van
de veestapel al in volle gang is. “De
krimp is al een feit door opkoopregelingen van het Rijk”, zei Loonen.
“In de Regiovisie gaat het niet om
de aantallen. Maar om de kwaliteit
van leven, omgeving en dieren.”
De acht gemeenten Beesel, Bergen,
Gennep, Horst aan de Maas, Peel en
Maas, Mook en Middelaar, Venlo en
Venray werken nu nog samen onder
de vlag van Regio Venlo. Voor het
samenwerkingsverband wordt een
nieuwe naam gezocht. De gemeenteraad neemt op dinsdag 31 maart
een besluit over de Regiovisie.
Tekst: Henk Willemssen

Gilde Zorgcollege beantwoordt
schreeuw om zorgprofessionals
De vakschool van Gilde Opleidingen in Venray start deze week met
ééndaagse trainingen op het gebied van alle dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Met deze trainingen worden de studenten klaargestoomd om taken van werknemers in de ouderenzorg over te
nemen en hen te ontlasten.
Op de vijf locaties in Venray, Venlo,
Weert, Roermond en Geleen stelt
Gilde Zorgcollege professionals
beschikbaar om iedere dag in
totaal zo’n 65 mensen op te leiden
in alle dagelijkse levensverrichtingen. Denk hierbij aan steunkousen

aantrekken, wassen, aankleden en
tanden poetsen. Deze week trainen
ze met meer dan tweehonderd
medewerkers van zorginstellingen,
zodat er op zeer korte termijn meer
handen aan het bed zijn.
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Geschil over groene
omheining zonnepark Smakt
Werkgroep zonnepark Smakt is bang dat het beoogde zonnepark in Smakt het zicht onttrekt van het dorp. Dit omdat de
groene omheining in de winterperiode grotendeels zijn bladeren
verliest. Gemeente Venray antwoordt op vragen van de werkgroep dat er ook in de winter minimaal zicht zal zijn op het
zonnepark.
Buurtbewoner Ed Poels uitte
in een brief aan de gemeente
ook zijn ongenoegen over de
afscheiding. Hij is bezorgd over
de geluidsoverlast en ziet liever
een geluidscherm in plaats van
beplanting die niet het hele jaar
door groen blijft.

Dit is gedaan met het
oog op versterking
van de biodiversiteit

De gemeente meldt aan de
werkgroep dat bij de keuze van
het groen rondom het zonnepark bewust is gekozen voor een
hekwerk van 1,80 meter hoog
met grotendeels bladverliezende
soorten ‘Dit zijn soorten die van
nature in ons landschap voorkomen. Dit is gedaan met het
oog op versterking van de biodiversiteit’, meldt de gemeente.
‘Dieren die in Nederland in het
wild voorkomen, zijn ook gebonden aan planten die in het wild
voorkomen.’
Volgens de gemeente zijn groenblijvende plantensoorten exoten
die nauwelijks van betekenis zijn
voor de biodiversiteit. Daarnaast
accentueert een groene omhei-

ning het zonnepark in het omliggende landschap. De gemeente
legt uit dat bladverliezende planten zo’n dicht struweel vormen
dat ook in de winterperiode de
zichtbaarheid van het park minimaal zal zijn. Hier wordt met het
beheer van het groen ook rekening gehouden.
De werkgroep betwijfelt de uitleg
en meent dat de zonnepanelen
vanaf de weg gewoon zichtbaar zijn. Voor de zijde langs de
Pelgrimslaan wordt een uitzondering gemaakt. Hier komt een hekwerk met groenblijvende klimop.

Aanpassen
De werkgroep constateert ook dat
de informatie over de houtwal
van 334 meter aan de noordkant
onjuist is. In het beplantingsplan
en het raadsvoorstel staat dat
de houtwal blijvend groen wordt
door de aanplant van hulst. Op
vragen krijgt de werkgroep als
antwoord van de gemeente dat
er geen hulst in komt. Wel wordt
de houtwal aangevuld en versterkt met inheemse houtsoorten. “Dit klopt niet. Het staat heel
anders in het beplantingsplan.
En ook in het raadsvoorstel. Dat
moet op dit onderdeel worden
aangepast”, vindt Jan Koopmans
van de werkgroep.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 7,00 tot 12,00
Venray Veltum € 8,00 tot 10,00
Venray Brukske € 9,00 tot 11,00
bedrag per week

Oirlo rondom Past. Gerardsstraat € 10,00
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Venray wil geen
asielzoekerscentrum meer
Er komt geen nieuw asielzoekerscentrum in gemeente Venray. Dat heeft het College van B&W aan provincie
Limburg laten weten. De afwijzing is vooral gestoeld op de negatieve ervaringen met het asielzoekerscentrum op vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck. Dat werd in november 2017 vroegtijdig gesloten.
Provincie Limburg doet een beroep op
alle gemeenten omdat er meer dan
1.500 nieuwe opvangplekken nodig
zijn. Dat komt ook doordat het asielzoekerscentrum in Weert met duizend
bedden in september gaat sluiten.
Het college meldt in een brief aan
de provincie dat de voortijdige sluiting van het asielzoekerscentrum in
Blitterswijck in 2017 nog altijd niet
tot tevredenheid is afgewikkeld. Het
gaat om vergoeding van de kosten
die de gemeente heeft gemaakt om
het asielzoekerscentrum mogelijk te
maken. De afspraak met het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA) was
dat de gemeente alle extra kosten
vergoed zou krijgen. Het gaat hierbij om de voorbereiding, veiligheidsmaatregelen, inzet van straatcoaches,
betere verlichting en parkeerplaatsen en kosten voor het onderwijs aan
kinderen van de asielzoekers. Ook
de vervroegde ontmanteling van het
asielzoekerscentrum leidde tot extra
kosten. ‘Dit is tot op de dag van vandaag nog niet naar volle tevredenheid met het COA afgerond’, meldt het
college.
In november 2015, tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingenstroom naar
Europa, maakte burgemeester Hans
Gilissen het besluit bekend. Op Het
Roekenbosch zou een asielzoekers-

centrum komen voor 750 vluchtelingen. Dat leidde tot felle protesten
in Blitterswijck, een dorp van 1.100
inwoners. Het aantal asielzoekers werd
vanwege de grote weerstand teruggebracht naar 450. Het was de tweede
keer dat Het Roekenbosch dienst ging
doen als asielzoekerscentrum. Begin
jaren negentig werden er al zeshonderd
Somalische vluchtelingen opgevangen.

Wij hebben onze
verantwoordelijkheid
genomen en kosten noch
moeite gespaard
Ophef
De gemeenteraad stemde op 22
december 2015 in met het asielzoekerscentrum dat vijf jaar in
Blitterswijck zou blijven. De stemverhouding was zeventien voor en tien
tegen. Na enkele keren uitstel ging
het asielzoekerscentrum op 17 juni
2016 open. De helft van het park (107
huisjes) was ingericht voor de komst
van asielzoekers die voornamelijk uit
Syrië kwamen. De maximale bezetting van 450 is nooit bereikt.
In april 2017 kreeg burgemeester

Hans Gilissen onverwacht bericht van
het COA dat het asielzoekerscentrum
per 1 november 2017 zou worden
gesloten. Vanwege de sterk gedaalde
instroom van asielzoekers had het
COA de capaciteit op Het Roekenbosch
niet meer nodig. Het leidde tot grote
ophef in de gemeenteraad die veel
kritiek uitte op het COA. Het zou een
onbetrouwbare partner zijn.
Ook het college heeft nog een
wrange nasmaak, zo blijkt uit de
brief aan de provincie. ‘Wij hebben
onze verantwoordelijkheid genomen
en kosten noch moeite gespaard.
Groot was dan ook de teleurstelling dat amper een jaar na opening
het COA besloot het asielzoekerscentrum te sluiten.’ Het college
zegt dat vanwege de ontmanteling van Het Roekenbosch hier geen
nieuw asielzoekerscentrum meer
mogelijk is. ‘Een quickscan binnen
onze gemeentegrenzen levert ook
geen andere geschikte locaties op.’
Het college wijst erop dat vlak over
de gemeentegrens in Overloon een
asielzoekerscentrum is dat wordt
uitgebreid. ‘Veel mensen uit Venray
zijn hier actief als vrijwilliger. Indirect
leveren wij een bijdrage aan de
instandhouding en dragen dus ons
steentje bij.’

Grondwaterpeil herstelt zich

BEZORGERS
GEZOCHT!

Castenray € 20,00

Negatieve ervaringen

Dankzij de vele regen die in februari is gevallen, herstellen de grondwaterstanden in de provincie zich goed
volgens Waterschap Limburg. Toch worden sommige plekken extra in de gaten gehouden, omdat daar het
grondwater nog te laag of juist verhoogd is.
Vorige maand is er volgens cijfers van
het waterschap 145 millimeter neerslag gevallen. Bijna drie keer zoveel
als de 55 millimeter die normaal valt.
Dat heeft ervoor gezorgd dat de grondwaterstanden in de provincie zich goed
herstellen. “Als gevolg van het extremere weer met droge zomers met hitterecords, en de droge winters in 2018
en 2019, waren de grondwaterstanden
door de hele provincie steeds verder
weggezakt”, aldus het waterschap.
Ze heeft daarom de afgelopen jaren
diverse maatregelen genomen om de
grondwaterstanden aan te vullen, legt
ze op haar website uit. “Maatregelen
die in het teken stonden van water
langer vasthouden, zodat het water in
de bodem infiltreert en het grondwater
wordt aangevuld. Door de hoeveelheid
neerslag die er in de winter en met
name in februari is gevallen, zijn de
grondwaterstanden aanzienlijk verbeterd ten opzichte van dezelfde periode
in 2018 en 2019.”
De grondwaterstand is volgens
Waterschap Limburg echter nog niet
overal op het normale peil, met name
op hoger gelegen zandgronden in
Midden- en Noord-Limburg. “Daar moet
het grondwater nog een 20 tot 50
centimeter stijgen om op het normale

peil te komen.” Uit een kaartje van het
waterschap is op te maken dat, op basis
van de meest recente gegevens, het
grondwater in de gemeenten Peel en
Maas, Horst aan de Maas en Venray op
de meeste plaatsen weer normaal is.
Met automatische meetapparatuur
worden door het waterschap voortdurend de Limburgse beken in de gaten
gehouden. Ieder kwartier worden de
waterstanden gemeten door middel
van een meetbuis waarin een elektronische meter hangt. De standen zijn
online via de website van het waterschap in te zien.

Steeds vaker te kampen
met droge zomers met
hevige temperaturen en
extreme piekbuien
Geen problemen
Het grondwaterpeil bij de Everlose
Beek in Maasbree is bijvoorbeeld verhoogd. Daar dreigt, volgens informatie van het waterschap, wateroverlast.
Ook meten peilbuizen, die de stijghoogte van het grondwater meten, op

verschillende plekken in Griendtsveen,
Ysselsteyn, Sevenum, Kronenberg,
America en Horst dat het grondwater
hoger staat dan normaal. Ondanks dat
het water daar geen problemen veroorzaakt, is het waterschap extra alert op
de hoogte ervan.
De komende weken wordt door het
waterschap gewerkt aan het zo lang
mogelijk vast kunnen houden van
water, meldt Har Frenken van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
“Door de klimaatverandering hebben
we steeds vaker te kampen met droge
zomers met hevige temperaturen en
extreme piekbuien. Het is van belang
dat we juist in de periodes dat we
neerslag hebben, er alles aan doen om
het water te bufferen om het grondwater aan te vullen.” Het waterschap
gaat daarom terughoudend om met het
verlagen van stuwen, zodat het water
zoveel mogelijk in de grond kan trekken.
“Het waterschap vraagt agrariërs om te
wachten met het bewerken van percelen tot deze droog genoeg zijn”, aldus
Frenken. “Te vroeg berijden van natte
percelen leidt bovendien tot structuurbederf in de bodem, waardoor neerslag
moeilijker de bodem kan indringen en
er sneller wateroverlast ontstaat.”
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Geplukt

Gonny Franssen Merselo
Gonny is een sportieve vrouw die weinig stil zit, ze houdt namelijk van wandelen en fietsen. Door deze activiteiten onderhoudt ze ook haar sociale contacten. In haar jongere jaren
rondde ze de verpleegkunde opleiding af, en die kennis gebruikt ze zo nu en dan voor haar rol als mantelzorger. Deze week wordt Gonny Franssen (73), een geboren en getogen
Merselose, geplukt.

Gonny werd geboren als jongste
kind in een gezin van negen kinderen. Haar ouders hadden een
gemengd boerenbedrijf in Merselo.
Na haar middelbare schoolperiode besloot ze om een opleiding
tot verpleegkundige te volgen,
want met het boerenleven had ze
weinig. “Vier jaar werkte ik intern
bij Maria Roepaan in Ottersum,
daarna haalde ik het zwakzinnigendiploma en kinderbescherming
A. Ik heb altijd gewerkt met zwaar
verstandelijk beperkte cliënten. Ik
was 17 jaar en werkte 40 uur in
de week en moest ook samen met
mijn collega’s de afdeling schoonhouden. Sommige dingen die er
gebeurde zijn wel blijven hangen.”

Na die periode begon Gonny bij het St.
Anna in Venray om daar de B verpleging te gaan halen. Daar werkte ze zes
jaar. Toch ziet Gonny de periode in de
zwakzinnigenzorg en psychiatrie als de
mooiste tijd in haar leven. “Met mijn
collega’s had ik het erg gezellig, we
waren vaak bij elkaar op de kamers. Je
was voor het eerst zonder ouders en
dat was geweldig. Mijn ouders waren
niet streng, maar wel consequent toen
ik nog thuis woonde. Ik mocht wel
uitgaan, maar we moesten wel op tijd
thuis zijn. Dat deden wij natuurlijk niet
altijd, maar dan kregen we huisarrest”,
zegt Gonny lachend.
Tijdens het uitgaan in Merselo leerde
Gonny haar man kennen. “Dat was in
1969 in Merselo met Carnaval. Hij was

Puzzel

Wandelen

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.

9

een Veltumse, maar kwam in Merselo
dansen. Uiteindelijk ben ik bij hem blijven plakken.” Twee jaar later trouwde
het stel, samen kregen ze drie kinderen: één dochter en twee zoons. Door
de komst van de kinderen werd Gonny
fulltime moeder. Maar toen de kinderen groter werden, kreeg Gonny werk
in de lokale bloemenbedrijf. “Ik mocht
buiten de bloemen plukken en dat
werk heb ik negen jaar gedaan. Ik heb
wel eens gedacht om weer de verpleging in te gaan, maar doordat mijn
baas een ernstig ongeluk kreeg met
een tractor, besloot ik toch het werk
in de bloemenbedrijf te blijven doen.
Ze hadden me nodig, ik was namelijk
de enige die in een tractor kon rijden.
Mijn man zei: ‘Geniet ervan’. Ik heb er
altijd met veel plezier gewerkt.”

6

4

8

9

1

8

3

2

3

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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beviel me zo goed de eerste keer, dat
ik er verslaafd aan werd.” Inmiddels is
Gonny al achttien jaar verzorger langs
de kant. “Elk jaar hebben we een
stand met koffie, thee, koek en fruit.
De Vierdaagse is echt mooi om mee te
maken. Vooral de sfeer die het evenement met zich meebrengt.”

Gezelschapsmens
Naast de Nijmeegse Vierdaagse deed
Gonny ook dertig keer mee aan de
Wandelvierdaagse in Venray en zeven
keer de Kennedymars en 25 jaar aan
de Fietsvierdaagse in Venray. “Ik ben
een gezelschapsmens. Alleen lopen
of fietsen zal ik ook nooit doen.”
Op vakantie gaan, doet ze daarom
ook met een groep ouderen. “Vijf jaar
zijn we met de hoge snelheidstrein op
wandelvakantie in Oostenrijk geweest
met een groep senioren.”
En als ze dan nog tijd over heeft,
maakt Gonny sudoku’s of legpuzzels
of gaat ze kaarten met de KBO. “En ik
doe nog zwemmen en aquajogging
in het zwembad. Én ik heb vijf kleinkinderen die regelmatig op bezoek
komen”, lacht Gonny.
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Ondanks dat Gonny niet meer in de
verpleging werkte, nam ze in haar
omgeving wel zorgtaken aan. “Ik ben
bij verschillende familieleden en kennissen mantelzorger geweest. Ik hielp
ze met poetsen of met eten maken.
Het verzorgen zat er nog in. Mijn eigen
man kwam negentien jaar geleden
ook ziek thuis te zitten. Na een ziek-

teperiode van zeven maanden is hij
overleden. Dat was een moeilijke tijd,
maar omdat het zo snel ging, is een
lijdensweg hem bespaard gebleven.”
Door haar hobby’s en sociale contacten, weet Gonny haar vrije tijd goed
te benutten. Al veertig jaar is Gonny
lid van de wandelclub in Merselo. Voor
een groep van veertig personen organiseert ze 50 plus wandelingen met
enkele andere personen. “De wandelaars komen uit de hele regio, soms
lopen er zelfs mensen mee die hier op
vakantie zijn. Het is altijd erg gezellig.”
Daarnaast wandelt Gonny nog iedere
zondag met zes vriendinnen. “Dat is
een groepje alleenstaande dames die
me een aantal jaar geleden benaderde
voor kortere wandelingen. We lopen
dus maar maximaal 8 kilometer. En
op donderdag wandel ik nog met een
vrouw van 90 jaar, die eerst iedere
zondag meeliep. Als het slecht weer is
of als ze zich lichamelijk niet zo goed
voelt, gaan we niet wandelen, maar
drinken we een kopje koffie.”
Maar liefst twintig keer liep Gonny
de Nijmeegse Vierdaagse mee. Dat
deed ze destijds twaalf keer samen
met haar jonge kinderen. “Ik vond het
een avontuur om mee te doen. Het

3

4
6

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

Golf- of tennisarm? Bel huisarts
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85 65
of www.tennisarm-golfarm.nl
Voor groente-, aardbeien- en
aspergeplanten, klein fruit en fruitbomen naar Thijs Huys, Langstraat 64
Horst-Hegelsom, tel. 077 398 35 52.
Te koop gevraagd ganzeneieren.
Tel. 06 86 86 20 58.
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
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15-vragen aan

Samuel Penco Venray
Hoi

Column

Veel stress
Het is de afgelopen weken erg
stressvol geweest. Met alle
nieuwe maatregelen wisten ik
en vele andere examenkandidaten niet wat er van ons
verwacht werd. Eerst zouden
de schoolexamens gewoon
doorgaan als gepland en toen
kwam de 1,5 meter-afstandregel, waardoor dat allemaal
veel lastiger werd. Daarnaast
kregen we ook nog online les,
wat het allemaal niet makkelijker maakte. Na veel discussies,
stress en onduidelijkheid
werden de examens geschrapt.

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Samuel Penco
12 jaar
Raayland college
Venray

Wat voor reis zou je ooit
w illen maken?
Ik zou graag naar samen met mijn
vader Andrea, moeder Janneke
en zus Giulia naar Amerika willen, omdat ik er nog nooit ben
geweest en heel graag New York
wil zien, de Grand Canyon en ook
heel graag een NBA wedstrijd mee
wil maken.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven ?
Ik zou heel graag meer willen leren
over voetbal, zoals een goede
omhaal maken.

Wat deed je als kind het liefst?
Als kind speelde ik veel buiten.
Maar deed ik ook veel zwemmen
en vissen met mijn vader in Italië
(Genua) waar mijn familie woont.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Dat ik samen met mijn opa een
helikoptervlucht heb gemaakt. Dit
was heel leuk en mooi.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen? Van wie
was dat advies?

en hebben ook veel lol samen.

ingenieuze, vette, stoere manier.

Heb je een verborgen talent?

Wie is je grote voorbeeld?

‘Nooit opgeven‘, dat zeggen mijn
ouders vaak. Ook zeggen ze dat
je je moet richten op wat wel kan
of op positiviteit in plaats van wat
niet kan. Als ik ergens mee bezig
ben dan denk ik daar aan. Deze
zinnen helpen mij dan.

Ik kan heel hard rennen. Ik was en
ben vaak de snelste van de klas.
Dit helpt mij heel goed in het voetbalspel. Ik speel al vijf jaar voetbal.
Ik vind het zo leuk, omdat ik van
teamspel met een bal houd, en als
ik kan scoren krijg ik veel positieve
energie en daar word ik heel blij
van. Ik speel rechts voor, en daar
kan ik mijn snelheid heel goed
gebruiken. Ik ben de snelste speler
van mijn team.

Paulo Dybala, speler van Juventus.
Hij is mijn voorbeeld in voetbal,
omdat ik dezelfde voetbaltechnieken als hem zou willen beheersen,
en omdat hij een echte kampioen
is bij Juventus. Hij heeft veel klasse
en talent. Ik kijk veel video’s van
hem op YouTube en daarna probeer
ik te oefenen en hem na te doen.
Voetbal is voor mij heel belangrijk.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Dat was kiezen tussen voetbal en
basketbal. Ik vind het allebei heel
erg leuk om te doen. Maar als ik de
sporten samen blijf doen, dan ben
ik bijna elke avond weg en dat kan
niet in verband met school. Ik heb
voor voetbal gekozen, omdat daar
echt mijn passie ligt.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Die foto heb ik gemaakt met carnaval.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn beste vriend Nigel heb ik ontmoet op de basisschool waar we
samen in de klas hebben gezeten.
We doen heel veel dingen samen

Heb je een bijbaantje?
Ik pas af en toe op bij mijn buurkindjes. Op mijn buurkindjes passen vind ik gezellig, ik lees hen
verhaaltjes voor, voor het slapen gaan en we spelen met de
Playstation. In de zomer springen
we samen op hun trampoline in
de tuin.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden
komen?
Dat ik half Italiaans ben en dat ik
dus goed Italiaans kan spreken en
schrijven.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Wereld voetbal record boek.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?

In het weekend ga ik meestal chillen en of films kijken. Mijn favoriete film is Home Alone, omdat de
hoofdrolspeler Kevin heel slim is
en hij zijn huis beschermt op een

Ik zou graag willen ruilen met
Josylvio, hij is een rapper en maakt
leuke muziek. Ik zou veel geld
gaan uitgeven, en in zijn dure auto
lekker rond gaan rijden.

Het is best raar om te weten dat
ik dit jaar geen examen hoef te
maken. Dat is enigszins wel fijn,
maar aan de andere kant ook erg
jammer. Het is toch een moment
die je nooit meer mee kan maken
en nu scheelt het nog dat ik op
vmbo al examen heb gedaan.
We hebben nu geen gala meer en
ik had mijn galajurk al besteld.
De examenstunt gaat ook niet
door en daar keek ik toch wel
naar uit. Veel leuke dingen die
aan het eind van het jaar worden
geregeld voor examenkandidaten
gaan nu niet door en dat is heel
erg vervelend. Nu scheelt het dat
we langer de tijd hebben voor
de schoolexamens die nu tussen
5 en 18 april worden gehouden.
Gelukkig gaan mijn Nederlands en
Engels mondelingen wel gewoon
door, maar die zijn via Skype, dus
makkelijker op afstand te maken.
Het is en blijft raar, want na 18
april ben ik dan klaar met school.
Ik heb geen examens in mei en
dus eigenlijk ook langer vakantie.
Ik heb goede cijfers en sta nergens
langer dan een 6 gemiddeld, wat
voor mij best goed is. Sommige
vakken sta ik natuurlijk beter,
maar zakken doe ik waarschijnlijk
niet. Ik moet gewoon goed leren
en veel aandacht besteden aan
economie en wiskunde. Dit zijn
echt de moeilijkste vakken die ik
heb. Ook geschiedenis en biologie
brengen nog wel wat leerwerk
met zich mee en bij aardrijkskunde moet ik ook nog leren.
Gelukkig kan ik nu wel extra gaan
werken, want ik heb daarna toch
geen school meer en dat is in deze
tijd wel erg handig.

Jacky
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De centrale schoolexamens zijn
terecht geschrapt
Onderwijsminister Arie Slob maakte dinsdag 24 maart bekend dat alle centrale eindexamens van het voortgezet onderwijs worden
geschrapt vanwege het coronavirus. Aan het einde van dit schooljaar bepalen scholen zelf welke leerlingen geslaagd zijn. Ze baseren zich op
alle schoolexamens die tot het einde van het schooljaar zijn afgenomen en normaal voor 50 procent meetellen. De minister benadrukte dat
diploma’s die zonder centraal examen worden afgegeven, internationaal gewoon erkend worden. Alle leerlingen krijgen tot juni de schoolexamens af te ronden.
Sommige leerlingen hoopten met het eindexamen hun cijfers op te krikken. Voor hen
is het dus niet gunstig dat de eindexamens
geschrapt worden. Maar dat is niet de enige
reden dat het schrappen terecht is. De gezondheid staat natuurlijk voorop. Van de andere
kant: hoe een leerling gepresteerd heeft over

het hele jaar, zegt toch veel meer dan één examen?
Anderen stonden er al goed voor en vreesden
voor een verslechtering van de punten door het
examen. Voor hen komt het dus goed uit. Daarbij
is het in deze moderne tijd toch wel mogelijk om
de examens op een andere manier te organise-

ren, zodat toch wordt voldaan aan de coronamaatregelen? Immers: met de schoolexamens
lukt het ook. Daarbij is dit een heel ingrijpend
besluit.
De centrale schoolexamens zijn terecht geschrapt.
Wat vindt u?

Brandt los!

Column

Licht aan
het eind van
de tunnel
Lieve bewoners van verzorgings- en bejaardenhuizen,

Bespreking poll week 12

Ik ben bang voor het coronavirus

Martijn Direks

Deze column richt ik aan jullie, om
jullie een hart onder de riem te
steken. Want de nieuwe coronamaatregel die voor jullie betekent
dat jullie geen bezoek meer mogen
ontvangen, is misschien wel de
heftigste tot nu toe. “Mijn hoofd
snapt het”, zei iemand over deze
maatregel, “maar mijn hart doet
pijn.” En dat gevoel heb ik ook. Want
wat moet het lastig zijn voor jullie. Alleen al het feit dat jullie misschien niet meer bij jullie geliefde
kunnen wonen, of in de buurt van
jullie kinderen, of gewoon in een
vertrouwde omgeving, alleen dat al
is heel moeilijk. En nu wordt jullie
de mogelijkheid om bezoek uit die
vertrouwde omgeving te ontvangen
ook nog afgenomen.
Ik hoop dat jullie sterk genoeg
zijn om je te ontworstelen aan de
eenzaamheid. Dat jullie nieuwe
vriendschappen opbouwen in deze
tijd, misschien met het verzorgend
personeel of met medebewoners.
Ik hoop ook dat jullie het digitale
tijdperk waarin we leven nog extra
leren waarderen, doordat jullie
hopelijk dagelijks kunnen bellen of
videobellen met jullie naasten. En
ik hoop dat mensen jullie massaal
brieven en kaarten sturen, bekenden maar ook vreemden. Zodat jullie
voelen dat jullie niet alleen zijn en
hoop blijven houden op een goede
afloop.
Ik hoop dat jullie afleiding krijgen
op de plek waar jullie wonen. Dat
jullie spelletjes met elkaar doen en
dat jullie net dat beetje extra aandacht krijgen, ook al moet dat voor
het verzorgend personeel een zware
opgave zijn, juist in deze tijd. Ik hoop
dat jullie dagelijks de buitenwereld
zien, zodat jullie kunnen voelen dat
het lente wordt en kunnen zien dat
de zon nog steeds schijnt.
Die zon staat symbool voor het licht
aan het eind van de tunnel. We
mogen ons dan nog diep in die tunnel bevinden momenteel, ik hoop
toch dat jullie je op dat lichtpuntje
kunnen richten, hoe klein en ver
weg het ook mag lijken. Want ooit
wordt het weer normaal en dan
staat het bezoek hopelijk weer in
rijen voor de deur.

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.

Liefs,
Aniek

Qua stemmen ging het gelijk op bij de poll van vorige week. HALLO vroeg haar volgers op Facebook of ze bang zijn voor het coronavirus.
Het werd net geen gelijkspel. In totaal liet 47 procent weten daar inderdaad bang voor te zijn. Een heel normale reactie, want het zijn nogal
onzekere tijden. Niemand weet hoe lang het gaat duren, hoeveel slachtoffers het virus nog gaat opeisen en hoe we er allemaal uit gaan
komen. De officiële cijfers die iedere dag gepubliceerd worden, komen niet altijd overeen met wat mensen zelf in hun omgeving horen.
De onzekerheid blijft en groeit daardoor zelf. Dat werkt angst in de hand.
De andere helft, 53 procent en daarmee de
meerderheid, van de stemmers gaf aan geen
angst te voelen voor het virus dat de afgelopen
twee weken het nieuws wereldwijd domineert.
Sommigen maken zich nu eenmaal niet druk

om iets waar ze geen invloed op hebben. Behalve
dan dat ze ervoor kunnen zorgen dat kwetsbare
mensen niet besmet worden en ziekenhuizen
de zorgaanvraag aankunnen. Als het virus nog
niet toegeslagen heeft in de directe omgeving,

komt het nog niet dichtbij. Dan is er geen angst.
Venray blijft tot op heden volgens de officiële cijfers nog bespaard van een grote uitbraak. Wellicht
dat er daarom weinig angst heerst onder de bevolking van de gemeente.

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

CDA Venray

Casele zet Venray op de kaart

Casele is een dorpje van een kleine achthonderd inwoners en behoort hiermee tot de kleinere kernen van gemeente Venray. Toch zijn er twee
projecten uit Casele genomineerd voor landelijke prijzen.
Als eerste, Residence De Stek, dit is
een zorghuis voor oudere mensen
of mensen met een beperking. Dit
project is gerealiseerd in de oude
basisschool. Resicence de Stek is al
de trotse winnaar van de Limburgse
Kern met Pit Trofee, waardoor ze
automatisch meedoen met de
Nederlandse Gouden Pit Trofee. Als
tweede is genomineerd: Eric Thielen

met zijn biologische legkippenbedrijf
Lamberdina’s Hoeve. Lamberdina’s
Hoeve is genomineerd voor agrarisch ondernemer van het jaar. Bij
Lamberdina’s Hoeve staan dierwelzijn en milieu hoog in het vaandel.
In de kippenstallen is een innovatief
klimaatsysteem aanwezig dat zorgt
voor een optimaal klimaat voor de
legkippen en voor een minimale

milieubelasting. Eric Thielen heeft
bij de Venrayse ondernemersprijzen zowel de publieksprijs, als de
prijs van de vakkundige jury gewonnen. Nu vraag je je natuurlijk af: is
het toeval dat er twee projecten uit
Casele zijn genomineerd. Nee, ik
denk van niet. In Venray spreken ze
altijd van de peelmentaliteit, maar
dit noemen we de schanseknuppel-

mentaliteit. Dit wil zeggen, de mouwen opstropen en uitgaan van eigen
kracht. Als gemeenteraad Venray
hebben wij een beperkte rol gehad
in beide projecten, mooi om te zien
dat deze projecten landelijk hoge
ogen gooien. Beide genomineerde
heel veel succes.
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Klanten beoordelen
Superkeukens met een

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

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

Jij maakt ‘m super

DEURBELEID

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

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

Schud geen handen meer
maar knik als begroeting

Hoest en nies in
uw elleboog

Vorm geen groepjes,
kom bij voorkeur alleen

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

Wanneer dit beleid niet wordt
nageleefd zullen wij optreden

Bach
Deze compacte keuken is van alle gemakken voorzien.
Het verdiepte werkblad biedt alle ruimte om
uitgebreid te kokkerellen. Hier uitgevoerd in de
trendy kleur saliegroen, met een strakke zwarte
greep. Een moderne keuken, helemaal van
deze tijd!

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

T. 077-3982234

T. 0475-691548

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

3.999,Incl. apparatuur met
5 jaar garantie

Betaal zoveel mogelijk
met uw pinpas

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

www.superkeukens.nl
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