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Zanger Gert vrolijkt op
Het cultureelfestival Schijt aan de Grens richt haar aandacht in de coronatijd op ouderen die nog zelfstandig thuis wonen en nu aan huis gebonden zijn. De Venrayse zanger
Gert Janssen ging daarom op vrijdag 15 mei op pad om enkele Venrayse bewoners een hart onder de riem te steken. Dit deed hij onder andere bij Tiny en Leendert van Gemert,
die b
 eiden corona hebben gehad, door een optreden voor ze te geven. Tiny en Leendert werden door de buurt opgegeven, omdat Leendert, die van oudsher verpleegkundige is,
altijd klaarstaat voor de ouderen uit de buurt.

Hoe gaat het verder met de twee zonneparken in Smakt?

College besluit snel over zonnepark Kronos
Nu de stofwolken van het raadsdebat van dinsdag 12 mei zijn opgetrokken, is de vraag hoe het verdergaat
met de twee zonneparken in Smakt. Het overgrote deel van de raad ziet het plan van Kronos Solar niet
zitten. In een motie wordt het College van B&W opgedragen in gesprek te gaan met concurrent Tomorrow
Energy dat aan de overzijde van de A73 een zonnepark van 15 hectare wil realiseren. Wethouder Van der
Putten geeft aan dit binnenkort te doen.
Het plan van Kronos Solar is nog niet
definitief van de baan zolang het college geen besluit heeft genomen.
De gemeenteraad kon in de raadsvergadering alleen wensen en bedenkingen kenbaar maken. Die staan haaks
op de stelling van het college dat
vindt dat het plan van Kronos voldoet
aan Venrays beleid. De raad vindt juist
van niet en stelt dat Kronos op enkele
essentiële punten zoals omgevings-

dialoog, afstand tot de bebouwde
kom en participatie van omwonenden
een onvoldoende scoort.

Afweging
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) laat weten dat het college
binnen enkele weken een besluit
neemt of de vergunningverlening
van Kronos wel of niet wordt stopgezet. “De oproep van de raad is heel

duidelijk. De wensen en bedenkingen
spreken voor zich, maar in theorie is
nog alles mogelijk. Ik kan niet vooruitlopen op het besluit. Het is een
afweging die het college nog moet
maken.” Als het college de raad volgt
dan wordt de procedure met Kronos
beëindigd. “Dit betekent dat het plan
niet ter inzage wordt gelegd en dat
het hiermee stopt.”
Martijn van der Putten zegt niet ver-

rast te zijn door de opstelling van de
gemeenteraad. Tijdens het raadsdebat
van dinsdag 12 mei hield hij zich afzijdig en ontraadde hij het amendement
en de motie niet.

Ik kan niet
vooruitlopen op het
besluit

“Het was een debat voor de raad en
naar mijn reactie is niet gevraagd.
Ik denk ook dat het weinig had uit-

gemaakt als ik beide had ontraden.
De signalen waren vooraf al duidelijk en in die zin verraste de uitkomst
van de raadsvergadering me niet.”
Het zonnepark van Tomorrow Energy
is afhankelijk van dat van Kronos
Solar. Volgens het beleid KODE moeten grote zonneparken een onderlinge afstand bewaren van minimaal
één kilometer. Daar is in Smakt geen
sprake van want de twee beoogde
zonneparken worden alleen gescheiden door de A73. Als er een streep
door Kronos gaat dan biedt dit weer
perspectief voor Tomorrow Energy.
Lees verder op pagina 06
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Financiële gevolgen klein

Voortbestaan Odapark niet op het spel door coronacrisis
Het voortbestaan van het Odapark in Venray staat niet op het spel door
de coronacrisis. Curator Joep Vossebeld laat weten dat de financiële
gevolgen voor het park klein zijn en dat hij positief naar de toekomst
kijkt. Het Odapark opent vrijdag 3 juli haar deuren met de tentoonstelling Je Loopt Door Mijn Hoofd.
In het jubileumjaar 2018 heeft het
Odapark een verlies van 31.000 euro
opgelopen en de verwachting was
toen dat het jaar 2019 met een
klein verlies zou worden afgesloten.
Uiteindelijk is het jaar 2019 positiever
uitgevallen dan gedacht, legt curator
Joep Vossebeld uit. “In dat jaar is de
horeca beter gaan lopen en hebben
we daardoor meer omzet gedraaid.
Daarnaast is het aantal workshops
aan basisscholen enorm gegroeid.
In 2018 waren dit er nog maar 280,
in 2019 1.900. We hebben het jaar
2019 dan ook positief afgesloten.”

Het verlies gaat over
een paar honderd euro

Gratis
Door deze financiële meevaller
kijkt Vossebeld optimistisch naar
de toekomst na de coronacrisis.
Volgens Vossebeld zijn de financiële
gevolgen van de coronacrisis niet
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dusdanig groot dat het Odapark in
de problemen komt. “Ons voortbestaan staat niet op het spel. Er zijn
inderdaad inkomsten weggevallen,
maar ook uitgaves gedaald. Omdat
een bezoek aan het Odapark gratis
is, missen we geen entreekosten.
Daarnaast draait het Odapark grotendeels op vrijwilligers. Het verlies
gaat over een paar honderd euro en
daar kunnen we niet van wakker liggen.”

Angstige tijd
Vossebeld noemt de coronacrisis
een vreemde en ook angstige tijd
waarvan het park de gevolgen wel
degelijk voelde. De workshops en
rondleidingen voor scholieren lagen
stil, de horeca was dicht, concerten
en lezingen waren afgelast en ook
bruiloften en andere bijeenkomsten
in het Theehuis konden niet doorgaan. Omdat het RIVM de coronamaatregelen versoepelde, mogen
musea per 1 juni weer open.
Omdat het Odapark de nieuwe
tentoonstelling ‘Je Loopt Door Mijn
Hoofd’ nog moet opbouwen, opent

het park op vrijdag 3 juli haar deuren. De tentoonstelling ‘Het Laatste
Avondmaal’, die gepland stond voor
de maanden april, mei en juni is
verplaatst naar 2021.
Een bezoek aan het Odapark

is alleen mogelijk na een telefonisch- of online reservering.
Het reserveringssysteem opent op
maandag 1 juni. Bezoekers worden in timeslots, om de 10 minuten, toegelaten. Het Odapaviljoen

krijgt eenrichtingsverkeer: entree
bij de hoofdingang en de uitgang
aan de achterkant bij het Kunstlab.
Hierdoor kunnen bezoekersstromen
zich niet kruisen.

Vergaderingen weer fysiek

Gemeentehuis weer open voor politiek
In het gemeentehuis van Venray kunnen na 1 juni weer vergaderingen en bijeenkomsten worden gehouden. Dat hebben de fractievoorzitters met
burgemeester Luc Winants besproken in een extra vergadering van het presidium op donderdag 14 mei.
De afgelopen twee maanden waren er
vanwege de coronacrisis geen politieke vergaderingen en informatieavonden meer in het gemeentehuis.
De laatste openbare bijeenkomst was
de vergadering van de commissie
Leven op donderdag 12 maart. Op die
dag kondigde premier Rutten de intelligente lockdown aan. Commissies en
raad vergaderden sindsdien digitaal
en alle andere bijeenkomsten werden
uitgesteld.
Donderdag 14 mei kwamen de fractievoorzitters voor het eerst sinds
twee maanden weer bij elkaar in het

gemeentehuis. Burgemeester Luc
Winants en de fractievoorzitters spraken de wens uit om na 1 juni weer
zo veel mogelijk vergaderingen in
het gemeentehuis te gaan houden.
Daarbij wordt rekening gehouden met
de RIVM-richtlijnen en de anderhalvemeterregel.

Woordvoerders
De commissievergaderingen van dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag
18 juni kunnen in een aangepaste
vorm in de raadzaal plaatsvinden.
Aan de ronde raadstafel nemen,

naast de voorzitter en de griffier,
alleen de woordvoerders van de acht
partijen plaats. De andere commissieleden zitten op afstand op de
publieke tribune. Wethouders en
ambtenaren volgen een verdieping
lager de vergadering en kunnen zo
nodig worden opgeroepen naar de
raadzaal te komen.
Na ieder agendapunt wordt de tijd
genomen om te wisselen van woordvoerders. Publiek is niet toegestaan in
de raadzaal. De commissievergaderingen zijn te volgen via de livestream
op de website van de gemeente.

Sprekersplein
Het sprekersplein van dinsdag 9 juni
kan nog niet in de gebruikelijke vorm
met publiek in de raadzaal worden gehouden. Net als op 14 april is
er weer een digitaal Sprekersplein.
Inwoners kunnen hun inbreng schriftelijk of via een presentatie of videoboodschap aanleveren bij de griffie.
De in maart, april en mei afgelaste
raadsavonden over onder meer
accommodatiebeleid, afvalinzameling,
energietransitie, landelijk gebied en
windmolens worden na het zomerreces weer ingehaald.

‘Weinig aandacht vliegveld in omgevingsvisie’
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel is verbaasd dat de heropening van het vliegveld in Vredepeel nauwelijks aan bod komt in de omgevingsvisie van
gemeente Venray. De werkgroep heeft daarom een zienswijze ingediend en wil dat de impact van het vliegveld niet vergeten wordt.
Gemeente Venray is bezig met het
opstellen van de omgevingsvisie
voor het grondgebied van de gehele
gemeente. In de omgevingsvisie
beschrijft de gemeente ambities en
beleid voor de fysieke leefomgeving.
Voor de omgevingsvisie moet een milieueffectrapportage worden doorlopen.
De eerste stap is de notitie Reikwijdte
en Detailniveau die van 2 april tot en
met 14 mei ter inzage lag.
Werkgroep Stop vliegbasis De Peel
vindt het vreemd dat het vliegveld
slechts één keer wordt genoemd in
de notitie en diende een zienswijze

in. De werkgroep is bezorgd over hoe
gemeente Venray omgaat met het
woon- en leefklimaat en de kwetsbare natuurgebieden. ‘Buiten een
enkele verwijzing op pagina 15 ontbreekt de militaire vliegbasis De Peel
in zijn geheel in de notitie’, meldt de
werkgroep.

Geluidshinder
In de notitie wordt bij geluidshinder
verwezen naar spoorweg- en wegverkeerlawaai. ‘Maar lawaai door vliegverkeer ontbreekt vreemd genoeg’,
aldus de werkgroep in de zienswijze.

‘Omwonenden zullen geconfronteerd
worden met ontoelaatbaar hoge
geluidsbelasting van de F-35 die meer
dan twee keer zo veel lawaai maakt
als de oude F-16.’ Naast geluidsoverlast zal de reactivering ook gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit,
volksgezondheid, kwetsbare natuur
en agrarische en toeristische sector’,
schrijft de werkgroep in de zienswijze.
De werkgroep vindt een breed draagvlak bij de inwoners van gemeente
Venray van groot belang. Draagvlak
zou een voorwaarde moeten zijn.

‘Daarvoor moet een goede omgevingsdialoog worden gevoerd op
basis van gelijkwaardigheid en volledige en juiste informatie’, aldus de
werkgroep.

Gesprekken
Gemeente Venray meldt dat gesprekken met inwoners en themacafés
pas later dit jaar kunnen worden
gehouden vanwege de coronacrisis. De gemeente wil ervoor zorgen
dat zo veel mogelijk inwoners zich
herkennen in de omgevingsvisie die
begin 2021 klaar moet zijn.
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Dorpsraad Smakt-Holtees en Werkgroep Smakt geven voorkeur aan alternatief

‘Ik ga ervan uit dat het zonnepark van Kronos niet doorgaat’
Het zonnepark van Kronos kreeg dinsdag 12 mei tijdens de raadsvergadering veel kritiek vanuit de Venrayse
politiek. Het merendeel van de gemeenteraad gaf de wethouder zelfs de opdracht om in gesprek te gaan met
concurrent Tomorrow Energy. Werkgroep Smakt en de dorpsraad Smakt-Holthees vertrouwen erop dat het
college gehoor geeft aan het verzoek van de raad en dat het zonnepark in Smakt niet doorgaat.
De peiling op dinsdag 12 mei was
duidelijk: het overgrote deel van de
raad vindt dat het zonnepark van
Kronos niet voldoet aan het beleid
van gemeente Venray. Alleen D66
en VVD deelden die mening niet.
Doordat het merendeel van de raad
haar bedenkingen over het zonnepark kenbaar heeft gemaakt, gaat Jan
Koopmans van de Werkgroep Smakt
ervan uit dat het college gehoor geeft
aan de raad en het zonnepark van
Kronos niet in procedure gaat brengen. “Het plan van Kronos heeft veel
nadelen en wij als werkgroep hebben
genoeg argumenten aangedragen om
tegen de komst van het zonnepark
te stemmen. Het college luisterde
destijds niet naar onze argumenten,
maar gelukkig heeft de raad ze wel
goed opgepakt. Natuurlijk begrijp ik
dat D66 voor het plan is, omdat de
partijleden hun eigen wethouder uit
de wind willen houden. Ik neem aan
dat de wethouders van het CDA en
Venray Lokaal zich houden aan de
uitgangspunten van hun eigen par-

tij. Daarom ga ik ervan uit dat het
zonnepark van Kronos niet doorgaat.
Maar er is een kans dat het college
de mening van de raad naast zich
neerlegt en de financiële risico’s als
argument gaat gebruiken om het plan
van Kronos toch door te laten gaan.
Ik ben heel benieuwd naar hoe het
gaat lopen.”

Als we moeten
kiezen, gaan we voor
Tomorrow Energy

‘Logisch’
Volgens Aria Merkestein van de dorpsraad Smakt-Holthees heeft de raad een
duidelijk oordeel gegeven. “Het lijkt
ons logisch dat het college de besluiten
van de raad opvolgt. Volgens de wethouder was het om diverse redenen
niet mogelijk om het alternatieve plan
van Tomorrow Energy eerder te onder-

zoeken. Maar als we als dorpsraad een
keuze moeten maken tussen beide parken, dan kiezen we voor de beste locatie voor de gemeenschap. Dat is voor
ons het plan van Tomorrow Energy.”

Draagvlak
Koopmans stelt dat het alternatieve
plan meer draagvlak heeft bij de
inwoners van Smakt dan het plan van
Kronos. “De geluidsoverlast van het
zonnepark van Tomorrow Energy is in
het dorp een stuk minder. Maar het
park van Tomorrow Energy ligt wel
tegen het Loobeekdal aan dat een
beschermd gebied is. En er liggen nog
een aantal plannen voor zonneparken binnen de gemeente. Het college moet daarin een keuze maken
en afwegen welk plan de beste optie
is.” Volgens Koopmans ligt er nog
veel potentie in het benutten van
daken voor opwekking van energie.
“De gemeente zou eens hard moeten
maken of een zonnepark wel noodzakelijk is. Hoe ver staan we in de energietransitie?”

Plan klaar
Tomorrow Energy wacht ondertussen geduldig af totdat het bedrijf haar
plannen mag presenteren aan het
college, legt directeur Eric Bakker uit.
De kritiek die Kronos van omwonenden kreeg, gebruikte Tomorrow Energy
om haar plan aan te passen en aan
te scherpen. Volgens Bakker zijn er
twee omwonenden die het beoogde
zonnepark direct in het zicht van hun
woning krijgen. “Om deze mensen
tegemoet te komen, hebben we het
perceel van 19 hectare in samenspraak met de stakeholders verkleind

naar 15 hectare.” Ook stelt het bedrijf
in de plannen rekening gehouden te
hebben met de flora en fauna in het
gebied. “Met ons plan willen we de
biodiversiteit in het gebied vergroten. Ook heeft de das vrij spel”, legt
Bakker uit. “De afspraken met de
landeigenaren zijn gemaakt, gesprekken met omwonenden zijn gevoerd,
stakeholders zijn benaderd en een
energiebedrijf heeft aangegeven met
ons in gesprek te willen. Het volledige plan ligt klaar. Het is nu afwachten wat het college beslist. Wij hopen
een kans te krijgen.”

Kosten: 2.500 euro

Dorpsraad Leunen wil historische stickers
op pinautomaat
De dorpsraad van Leunen wil de pinautomaat in het dorp bestickeren met oude foto’s. De dorpsraadleden
gaven in de vergadering van maandag 18 mei goedkeuring om de kosten en mogelijkheden voor dit idee te
onderzoeken.
Het idee ontstond bij Piet Smits, dorpsbewoner en lid van Werkgroep Historie
Leunen, die in Milheeze hetzelfde concept tegenkwam. Hij raakte gecharmeerd door het idee en benaderde de
dorpsraad van Leunen. “Denk daarbij
aan foto’s van het patronaat, de meisjesschool of de kerk in Leunen. Indien
de stickers er komen is het een dorps-

aangelegenheid om ze schoon te houden en te onderhouden.”
Dorpsraadlid Sander Hellegers noemde
het een mooi initiatief. “Daarmee
kunnen we identiteit uitstralen.”
Marloes Zandbergen kon zich vinden in
die mening. “Ik vind het idee wel iets
hebben. Ik zie het als een mooie aanvulling op het vernieuwde dorpsplein”

Bij navraag bleek een vergelijkbaar
project rond de 2.500 euro te kosten.
Piet Smits hoopt het plan voor minder
geld voor elkaar te krijgen. “Ik zie wel
mogelijkheden om subsidie en sponsoren binnen te halen. Denk daarbij
aan de Rabobank zelf of het Historisch
Platform Venray.”

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

Prioriteit voor gezondheid en veiligheid

Nieuw Venrays beleid voor toezicht
en handhaving
Het College van B&W van Venray heeft een nieuw beleid voor vergunningen, toezicht en handhaving vastgesteld. In het nieuwe beleid is veel aandacht besteed aan de prioritering van toezichtstaken van toezichthouders.
Hoge prioriteit krijgen de thema’s waar
de grootste risico’s voor de gezondheid en veiligheid zitten, zoals intensieve veehouderijen, drugsdumpingen,
bouw- en brandveiligheid van grote
gebouwen, grote evenementen en
gebouwen met kwetsbare groepen.
Ook fraude met adressen, woonoverlast, drugshandel, ondermijning,
algemeen toezicht op straat (boa’s) en
energiecontroles (duurzaamheid) krijgen in Venray hoge prioriteit.
Venrayse toezichthouders gaan vooral
in gesprek met inwoners en ondernemers over hoe zij in het dagelijks leven
kunnen bijdragen aan de gezondheid,
veiligheid en duurzaamheid van Venray.
Wethouder toezicht en handhaving Cor

Vervoort: “Met een goed en gelijkwaardig gesprek bereik je vaak veel meer
dan met direct handhavend optreden.
Venray kiest dan ook voor bewustwording en het uitleggen waarom de regels
bestaan. Ondernemers en inwoners
mogen ook meedenken in het oplossen
van knelpunten. Wanneer zij niet willen
meewerken, dan treedt de gemeente
wel handhavend op. In de praktijk is
dat in hooguit 5 procent van de gevallen nodig. Dat zien we in deze tijd ook
bij het opvolgen van de coronamaatregelen.”

Klachten
In 2019 zijn de toezichthouders veel
tijd kwijt geweest met de afhande-

ling van klachten. Het ging vorig jaar
vooral om stank- en geluidsoverlast
en overlast door bouwactiviteiten.
De uren voor de afhandeling van
klachten zijn in 2019 ten koste gegaan
van toezichtcontroles. De wethouder hoopt dat mensen overlast vooral
onderling oplossen. “Met respect voor
elkaar en met onderlinge afspraken
moet je er in veel gevallen samen
toch uit kunnen komen. Vrijwillige
buurtbemiddeling kan helpen als
mensen hulp nodig hebben bij dat
goede gesprek en het maken van
afspraken. In uitzonderlijke gevallen kijken we of mediation mogelijk
is.” De raad besluit op 7 juli over de
kaders van het nieuwe beleid.

De tuinplanten specialist!
Horeca
to go!
lvaart
Met heme pend
o
zijn wij ge uur
18
van 9 tot
elke
zondang
ope

Het grootste en
meest bijzondere
assortiment tuinplanten

WWW.LEURS.NL
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Museum loopt duizenden euro’s mis

VieCuri

De Wieën geschikt voor
nieuwe ziekenhuisvoorziening
Uit een haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Venray en
VieCuri Medisch Centrum blijkt dat Locatie de Wieën geschikt is
voor een ziekenhuisvoorziening. Volgens de resultaten voldoet de
locatie aan de zuidkant van Venray aan de eisen op het gebied van
verkeer, infrastructuur en veiligheid. Ook de flora en fauna vormen geen belemmering.
Wethouder Anne Thielen is tevreden met deze uitkomst. “Bij sportpark de Wieën ligt de nieuw te
bouwen ziekenhuisvoorziening
dichtbij uitvalswegen. Op die
manier kunnen we onze inwoners
moderne ziekenhuiszorg bieden
op een goed bereikbare en mooie
locatie. De sportverenigingen
kunnen allemaal op het sportpark
blijven. Alleen het honkbalveld
zal verplaatst moeten worden
naar een locatie elders op het
sportpark.”
De gemeente Venray en VieCuri
Medisch Centrum sloten op
25 april 2019 een overeenkomst
om samen te onderzoeken of
locatie de Wieën geschikt is
voor een ziekenhuisvoorziening.
Om de onderzoeken zorgvuldig
en volledig te kunnen uitvoeren,
was meer tijd nodig dan voor-

zien. Ook de coronacrisis zorgde
voor enige vertraging. Ankie van
Rossum, bestuursvoorzitter van
VieCuri: “We vinden het belangrijk dat er een ziekenhuisvoorziening van VieCuri in Venray blijft.
Dat er uit onderzoek blijkt dat dit
haalbaar is naast het bestaande
gezondheidscentrum, biedt voor
VieCuri en onze patiënten perspectief. Hier kunnen we nu verder mee aan de slag.”
Het nieuw te bouwen ziekenhuis komt naast het bestaande
gezondheidscentrum de
Wieënhof. Voor het ziekenhuisgebouw zijn meerdere scenario’s
mogelijk. Deze scenario’s worden
nu verder uitgewerkt, inclusief
een financiële onderbouwing.
De formele besluitvorming wordt
verwacht na de zomer van 2020.

Het Venrays Museum eind september
pas open
Ondanks dat musea hun deuren volgens het RIVM per 1 juni weer mogen openen, houdt het Venrays museum
nog de boot af. Zoals het er nu uitziet gaat het museum pas eind september open. Voorzitter Ernest Raedts
laat weten dat dit ligt aan de vrijwilligers waarvan het museum afhankelijk is.
“Het museum draait volledig op
vrijwilligers die in de risicogroep
vallen om besmet te raken met
het coronavirus. Het is de vraag of
zij bereid en of in staat zijn om te
komen. Daarom hebben we besloten
om te wachten tot eind september.”
De tentoonstelling die in mei zou
starten, is al opgebouwd en wordt
dus eind september aan het publiek
getoond. Wel heeft het bestuur een
aantal maatregelen getroffen als

het museum haar deuren opent.
“1,5 meter afstand houden is technisch haalbaar, daar is voldoende
ruimte voor. Maar als we open gaan,
is een bezoek alleen toegestaan op
afspraak. En binnen het museum is
alleen eenrichtingsverkeer mogelijk.
Wederom is dan de vraag of vrijwilligers willen komen om toezicht te
houden. Ze moeten dan soort van
politieagentje spelen.”
Ondanks de maatregelen is Raedts

blij om weer open te mogen.
“We wilden dit jaar 10.000 bezoekers trekken. Het is waanzinnig
jammer en triest dat dit niet gaat
lukken. Door de coronacrisis komen
we dit jaar geld te kort, maar
we kunnen het jaar nog uitzingen. We missen duizenden euro’s,
maar we gaan niet failliet. Ik ben
hoopvol voor de toekomst van het
museum.”

Geen toestroom nieuwe patiënten

Sluiting corona-afdeling VieCuri Venray
VieCuri heeft besloten om de coronaverpleegafdeling op de locatie Venray te sluiten en te onmantelen.
Dit besluit is genomen doordat er nog maar weinig coronapatiënten in VieCuri Venray opgenomen waren en
er geen toestroom van nieuwe patiënten van de coronaverpleegafdeling vanuit Venlo heeft plaatsgevonden.
Bij een tweede corona-uitbraak kan de afdeling indien nodig weer worden ‘opgebouwd’.
In VieCuri Venray werden sinds
30 maart patiënten opgenomen die
nog wel ziekenhuiszorg nodig hadden, maar minder intensief dan de

zorg op de corona-afdeling in Venlo.
Het betrof circa 35 patiënten voor
behandeling, herstel, aansterken en
revalidatie. Het grote deel van de

patiënten die opgenomen waren,
gingen goed vooruit en konden na de
opname in Venray naar huis.

MANTEL
ZORGER
Bedat!

Meldpunt Signaal voor iedereen
bereikbaar in Noord-Limburg
Iedereen kan in een situatie terecht komen waarbij hij het gedrag van
een ander niet begrijpt en zich zorgen maakt. Wellicht is er iemand in
de omgeving waarbij de gordijnen alle lange tijd gesloten zijn. Of is er
een vermoeden dat iemand niet goed voor zichzelf zorgt en psychische
problemen heeft. Soms is het wenselijk om dan informatie te krijgen
of advies in te winnen. Hiervoor is in Noord-Limburg Meldpunt Signaal
geopend. Via 0900-0116 is er altijd iemand bereikbaar.

Bijzondere tijden
vragen extra waardering
Onze mantelzorgers zijn altijd van onschatbare waarde. In tijden als

Mensen die Meldpunt Signaal bellen

via 0900-0116. Meldpunt Signaal is

deze zijn wij extra dankbaar voor hun inzet. Even geen respijtzorg

krijgen een professional aan de lijn

niet bedoeld voor crisissituaties. Bel

of dagbesteding: de coronacrisis verhoogt ook de druk op hun

waarmee hun zorgen besproken

hiervoor met de politie op 0900-8844

schouders. Met de mantelzorgwaardering kunt u deze helden van het

kunnen worden. Soms kan iemand

of 112 (spoed).

dagelijks leven in het zonnetje zetten. Aanvragen kan sinds 1 mei.

gevallen wordt er advies gegeven over

Over Meldpunt Signaal

Aanvragen van de mantelzorgwaardering kan via het online aanvraag-

wat de beller zelf kan betekenen om

De zeven Noord-Limburgse gemeentes

formulier op www.venray.nl/mantelzorgwaardering. Heeft u hulp nodig bij

een situatie te verbeteren. Wanneer het

werken samen aan een aanpak voor

het invullen van het formulier? Bel dan de gemeente op (0478) 52 33 33

nodig is kunnen andere organisaties

mensen met verward gedrag. Meldpunt

(keuzemenu toets 1).

worden benaderd. Dit gebeurt altijd in

Signaal is hier een onderdeel van.

overleg.

Het meldpunt is bedoeld voor iedereen

Kies zelf welke waardering

in Noord-Limburg en is 24 uur per dag,

Wij willen mantelzorgers op maat waarderen. Daarom zijn er enkele opties

7 dagen per week bereikbaar.

waaruit u kunt kiezen: een geldbedrag of verschillende waardebonnen. Sinds

worden gerustgesteld. In andere

Juist nu extra oog voor elkaar

dit jaar zijn de bedragen van de waardering verhoogd: het geldbedrag is

De huidige omstandigheden kunnen

€130 euro en de waardebonnen zijn €140 waard. Meer informatie leest u op

kwetsbare mensen extra hard raken.
Mensen moeten thuis blijven, sociale

Kijk voor meer informatie op

contacten zijn beperkt en sommige

www.meldpuntsignaal.nl

het aanvraagformulier op www.venray.nl/mantelzorgwaardering.

zorg wordt op afstand verleend. Juist

Lokale ondernemers

nu kan een situatie ontstaan waarin

Met de mantelzorgwaardering ondersteunen wij onze lokale ondernemers.

mensen de grip op hun leven verliezen.

De cadeaubonnen kunt u besteden bij de deelnemende Venrayse horeca en

Maakt u zich zorgen over iemand?

winkeliers (zie onze website voor een overzicht). Ook extra belangrijk in deze

Neem contact op met Meldpunt Signaal

uitdagende tijd!

Venray, focus op mensen

Dankjewel VieCuri

De terrassen gaan weer open, we mogen weer naar het theater en jongeren gaan vanaf dinsdag 2 juni weer naar de middelbare
school. Allemaal onder strikte voorwaarden, maar we kijken weer vooruit. Dat hebben we voor een groot deel te danken aan de
zorgverleners van VieCuri, waarvan er dertig te zien zijn op de foto’s. Al maanden zijn zij onder grote druk aan het werk om de
mensen die getroffen zijn door het coronavirus te helpen. Werk waarvoor we grote dank verschuldigd zijn. Dankjewel!

#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt communicatieboodschappen
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Eerste steen nieuwbouw
Rooyse Wissel gelegd
De bouw van een nieuwe vleugel achter de tbs-kliniek Rooyse Wissel in Oostrum is eind 2019 van start gegaan.
Om de volgende fase in te luiden heeft Hyacinthe van Bussel, algemeen directeur, namens de Rooyse Wissel de
eerste steen gelegd.

Vervolg voorpagina

College besluit snel over
zonnepark Kronos
De raad draagt het college dan
ook op met Tomorrow Energy
aan tafel te gaan. Martijn van der
Putten voert de motie uit.

Gesprek
“Om te beginnen zal ik Tomorrow
Energy uitnodigen voor een
gesprek. We hebben tot nu toe
alleen conceptstukken ontvangen. Ik wil van hen vernemen
waar ze staan, hoe ze de plannen hebben bijgesteld en of deze
voldoen aan de uitgangspunten
van KODE.”
Tomorrow Energy diende haar
plan in oktober 2019 bij de
gemeente in, vlak voordat de
gemeenteraad op 29 oktober
beleidskader KODE vaststelde.
Daarmee omzeilde Tomorrow
Energy de tender (aanbesteding)
die de gemeente binnenkort gaat
Het nieuwe gebouw verschijnt aan de
achterzijde en is bestemd voor twee
doelgroepen: er komt een afdeling voor
patiënten met een lichtere maatregel
dan tbs en een forensische high intensive care (FHIC). Op een FHIC-afdeling
kunnen forensische patiënten die in
crisis verkeren tijdelijk worden opge-

nomen. Deze FHIC is een landelijke
primeur.
Niet alleen eigen patiënten kunnen op
de FHIC terechtkomen, maar ook patiënten van andere instellingen uit de
regio. Hyacinthe van Bussel: “Juist door
deze crisisafdeling dragen wij bij aan
het veiliger maken van de maatschap-

pij. Op deze afdeling behandelen we
patiënten in ernstige crisissituaties volgens de nieuwste behandelmethodiek.
Daarbij staat veiligheid voor patiënt en
medewerker voorop.” Omdat de nieuwbouw op schema ligt, kunnen eind dit
jaar de eerste patiënten geplaatst worden in het gebouw.

uitschrijven. Alle andere zonneparken, zoals van Solarcentury in
Leunen (26 hectare) en LC Energy
in Castenray (9 hectare), moeten
meedingen in de tender waaruit de gemeente het beste plan
kiest.

Buiten de tender
Net als voor Kronos geldt voor
Tomorrow Energy dus een aparte
procedure. “Tomorrow Energy
was zo wijs om de raadsbehandeling van KODE net voor te zijn.
Zo zijn ze er tussendoor geschoten. Dat heeft we wel verrast.
Dit zonnepark valt daardoor buiten de tender maar het moet wel,
zoals ieder ander zonnepark, voldoen aan de uitgangspunten van
KODE”, zegt Van der Putten.
Tekst: Henk Willemssen

Met symbolisch bedrag

Gemeente neemt
Annakapel over
Gemeente Venray neemt de Sint Annakapel aan de Langeweg in
Venray over voor het symbolische bedrag van 1 euro. Daarmee zijn
nu bijna alle kapelletjes, met uitzondering van Sint Odakapel aan
de Hoenderstraat, in eigendom van de gemeente.

Andere regels?
Verandering start met
heldere communicatie!
Geen week is meer hetzelfde. Veranderingen volgen zich in
hoog tempo op. Denk aan andere openingstijden, een nieuwe
inrichting of de aangescherpte hygiënemaatregelen. Dat vraagt
om effectief communiceren met klanten en medewerkers.
Wil je daar met ons eens over van gedachten wisselen?
Bel naar 077 396 13 50 of stuur een mailtje naar
info@kempencreeert.nl Wij denken graag met je mee!

#kempencreëert

De Sint Annakapel was eigendom van parochie Christus Koning
van de voormalige Vredeskerk in
Venray-west. Deze parochie valt
onder het bestuur van de Grote
Kerk en Paterskerk in Venray.
Het kerkbestuur wilde van de
kapel af vanwege een tekort aan
vrijwilligers en financiële middelen om het te onderhouden.
Bisdom Roermond heeft toestemming gegeven voor de verkoop.
Voorwaarde voor de overdracht
is dat het religieuze karakter
behouden blijft en dat de kapel
op dinsdag toegankelijk is voor
aanbidding.

Onderhoud
De kapel is eind 19e eeuw
gebouwd en in 1984 gerestaureerd. Het onderhoud wordt door
de gemeente overgedragen aan
stichting Kruisen en Kapellen die
hiervoor een jaarlijkse vergoeding
ontvangt van 90 euro. Deze stichting beheert en onderhoudt
ook de andere kapellen in de
gemeente en ontvangt hiervoor
een subsidie van 2.161 euro per
jaar. De Sint Annakapel verkeert
in een redelijke onderhoudsstaat
en als er grotere renovatieklussen
nodig zijn dan komen de kosten
voor rekening van de gemeente.

Besluit college

Weekmarkt Venray weer met
non-foodkramen
Het College van B&W heeft besloten om vanaf maandag 18 mei
weer non-foodkramen toe te staan op de weekmarkt in Venray.
De kramen moeten wel verdeeld uitgestald worden over het
Henseniusplein, het Gouden Leeuwplein en Schouwburgplein.
Daarnaast dienen de marktmensen de afstandregel in acht te
nemen.
De weekmarkt draaide vanaf
maandag 16 maart alleen op foodkramen. Vanwege de versoepelde
maatregelen van het RIVM ging de
Veiligheidsregio Limburg-Noord
woensdag 13 mei in beraad om tot
een noodverordening te komen.
Daarin is te lezen dat de veiligheidsregio de invulling van de
markt overlaat aan de colleges van
de gemeenten.

De voorzitter van de veiligheidsregio kan wel op elk moment besluiten om de markt te sluiten of de
daaraan verboden voorschriften
te wijzigen als de situatie daartoe
aanleiding geeft.
De markt begint om 11.00 uur
en duurt officieel tot 16.00 uur.
Het is bezoekers niet toegestaan
ter plaatse eten of drinken te nuttigen.
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Geplukt

Thea van Daal-Siebers Venray
Thea (59), trotse moeder van twee zoons, werd geboren in Horst, maar verhuisde door een misgelopen huwelijk naar Venray. Daar vond ze een
nieuwe liefde waarmee ze haar leven opnieuw opbouwde. Thea is een creatief persoon die niet graag stil zit en zich graag bezighoudt met vrijwilligerswerk om wat voor anderen te betekenen. Deze week wordt Thea van Daal-Siebers geplukt.

De verhuizing van Horst naar Venray
is inmiddels twaalf jaar geleden.
Thea kijkt terug op een periode
waarin ze rust heeft gekregen.
“Mijn opvoeding ging in Venray meteen naar de filistijnen”, lacht Thea.
“In Venray zijn de mensen hartelijker en vriendelijker. En natuurlijk is
het dialect anders. Maar ik ben blij
om er te wonen, want het heeft me
goede dingen gebracht. Ik heb van
mijn woning echt mijn paleisje kunnen maken en daar ben ik trots op.”
Een van de redenen om in Venray
te gaan wonen waren haar twee
zoons Paul en Ruud. Zij werden beiden geboren met een verstandelijke
beperking en epilepsie en woonden permanent in een zorginstelling. “Paul woonde in Horst en Ruud
destijds in Oostrum. Venray was een
mooie tussenweg.”
Volgens Thea merkte ze tijdens de
zwangerschap niet dat haar zoons
zich minder snel ontwikkelden dan

andere kinderen. “Ik was 23 toen ik
zwanger raakte. Een zwangerschap was
nieuw voor mij. Pas toen de baby’s werden geboren en een vriendin opmerkte
dat ze zich minder ontwikkelden, viel
het me ook op. Ze bewogen heel stijf.
Ruud kreeg toen hij 9 maanden oud
was een zuurstofgebrek en daarna zijn
epilepsie en een ontwikkelingsachterstand bij hem vastgesteld.”
Paul en Ruud woonden tot hun 11e en
13e thuis, totdat het niet meer ging.
“Ik deed er alles aan om mijn kinderen thuis te laten wonen, maar ik werd
overspannen daardoor. Op een dag
raakte ik door de spanning verlamd
en kon ik niet lopen. Toen hebben de
begeleiders gezegd dat het zo niet langer meer kon. Het was het beste om ze
uit het huis te plaatsen.”
Thea’s zoons woonden een aantal jaren
samen in een tehuis, maar uiteindelijk
was dat niet de oplossing. “Omdat Ruud
teveel prikkels kreeg, is hij op een dag
door het lint gegaan. Daardoor heeft hij

Puzzel

Sudoku

dertien jaar op een gesloten afdeling
gewoond in Oostrum. Dat vond ik verschrikkelijk. Toen de bewoners op die
plek weg moesten en Ruud een plekje
kreeg in Gennep, is hij helemaal opgebloeid. Ik haalde Paul elke week op
om samen bij Ruud op bezoek te gaan.
Ze konden niet zonder elkaar.”
In het najaar van 2018 kreeg Thea een
telefoontje van Pauls begeleider die vertelde dat ze hem naast het bed hadden
gevonden. “Mijn moeder was destijds
ziek en ik dacht meteen dat het om haar
ging toen ik telefoon kreeg. Maar het
ging om Paul. Hij had twee epileptische aanvallen gehad waardoor zijn
hart het had begeven.” Zijn overlijden
op 32-jarige leeftijd kwam volgens Thea
erg onverwacht. De schrik zat er daardoor goed in. “Er gaat op zo’n moment
veel door je hoofd heen. Paul was echt
een mama’s kindje, een feestganger
en een sociale jongen die altijd vrolijk
was. Hij was dan ook een dorpsfiguur
in Horst. Door zijn overlijden was zijn
broer Ruud heel verdrietig. Hij geloofde
het zelfs niet. We hebben elkaar moeten
troosten en dat was een mooi moment.”
Vanwege het overlijden van haar zoon,
zette Thea haar grootste hobby aan de
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Tekst: Jeanine Hendriks

Aanbieding week 21 en 22
BBQ-pakket

2 gemarineerde lapjes
2 gemarineerde speklapjes
2 barbecueworstjes
2 Peelburgers
2 pakjes kipsaté

Samen voor

€ 9,90

Eventuele BBQ-bestellingen zijn woensdagmiddag af te halen.

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.
Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

kant. “Ik heb twintig jaar solex gereden.
Het was de mooiste tijd van mijn leven;
met de solexclub toerden we langs
alle Maasdorpen. Dat was geweldig.
Maar omdat ik bang was om knock-out
te gaan door alle spanningen, heb ik na
het overlijden van Paul niet meer op de
solex gereden.”
Toch heeft de solex en het verhuizen naar Venray haar ook wat moois
gebracht. Ze ontmoette in Venray
namelijk haar nieuwe liefde. Op haar
werk bij Art.com in Oostrum leerde

ze Ben kennen. “Ik kwam altijd met
de solex naar het werk. Ben noemde
mij daardoor Thea Ferrari. Van het een
kwam het ander en een paar maanden nadat we elkaar leerden kennen, woonden we samen.” Zeven jaar
geleden trouwde het stel. “Ben is een
vrolijk persoon die altijd zit te zingen
en geintjes maakt. Soms voel ik me
wel schuldig dat hij mijn zorgen erbij
heeft gekregen. Ik heb altijd gedacht:
‘Wie wil nu een vrouw met twee zonen
die een beperking hebben.’ Ben zei
dan: ‘Thea, zij moeten ook wat.’ Hij is
dan ook twee handen op één buik met
Ruud en op Paul was hij ook stapelgek.”
Ondanks dat Thea het soms zwaar heeft
met het verleden, zorgt ze ervoor dat
ze haar ei kwijt kan door creatief bezig
te zijn. “Dat creatieve zit in mijn familie, mijn moeder was ook altijd bezig.
Ik hou van schilderen, breien en fotograferen, maar ook het pimpen van de
woonkamer of onze caravan. Dat is ontspanning voor me.”
Thea zet ook haar eigen zorgen opzij
om vrijwilligerswerk te verrichten en
anderen te helpen. Al twee jaar bezoekt
ze één keer per maand een tbs’er in de
Rooyse Wissel in Oostrum om met hem
te praten. “Toen Ruud nog in Oostrum
woonde, kwam ik vaak langs de kliniek.
Ik had het met ze te doen; het zijn ook
maar mensen. De tbs’er die ik bezoek,
had nog nooit bezoek gekregen. Het is
echt een feest voor hem als ik er ben.
We hebben de grootste lol samen,
we hebben echt een klik. Tijdens mijn
bezoek praten we over koetjes en
kalfjes of kijken we tekenfilms. Als ik
naar huis ga, heb ik altijd goede zin.
Ik geniet dan van mijn vrijheid.”

Heb je genoeg van
jouw administratie?
Of wordt het je allemaal te veel,
vind je jouw administratiekantoor
te duur?
Wellicht kan ik dit voor
jouw bedrijf oplossen!
Ruim 30 jaar ervaring in het
verwerken van administratie,
aangiften OB, jaarrekening
gereed maken enz.

EML Administratie
Tel. 06-48365751

Vleeswarenaanbieding
100 gram metworst
100 gram gekookte worst
100 gram snuutjesworst

Samen voor

€ 4,95

Kijk op onze site voor onze wekelijkse aanbiedingen e.d.
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Wij zijn geopend op
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
Ysselsteynseweg 48 Ysselsteyn Tel. 06 20 54 21 28

edelbrons

www.edelbrons.nl
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15-vragen aan

Evelien Linders Blitterswijck
Hoi

Column

Jaarboek
quote
Een jaarboekquote is lastig te
verzinnen. Althans, voor de
meeste. Een quote verzinnen die
iedereen kan zien en die in een
korte zin jezelf laat zien, is niet
altijd even makkelijk. Er zijn
veel quotes te vinden op het
internet, maar of die dan ook
origineel zijn, is maar de vraag.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Evelien Linders
13 jaar
Blitterswijck
Dendron College

Waarom heb je voor het
Dendron College gekozen?
Mijn oudere broer en zus zaten ook
al op die school. En de open dag
was heel leuk. Ik voelde me er wel
thuis en er zijn sowieso niet veel
scholen die bij mij in de buurt liggen. Daarom leek dit mij de beste
optie, en tot nu toe heb ik nog
geen spijt.

Ben je blij met de keuze van je
school?
Ik ben al snel gewend geraakt aan
alle leraren en aan het huiswerk.
Ik heb hier ook al nieuwe vriendinnen gemaakt die ik echt niet
kwijt wil.

Welk advies zou je aan nieuwe
brugklassers geven?
Volg je eigen gevoel en laat je niet
door anderen beïnvloeden. Dit is
een van de mooiste tijden uit je
leven, dus doe wat jij denkt dat
goed is. Als je doet wat anderen
van je willen, dan leef je niet echt
je eigen leven en daar ga je spijt
van krijgen. Je moet doen wat jij
denkt dat goed is.

Welk vak vind jij moeilijk?
Wiskunde, daar kom ik nooit uit.
Er zijn veel formules en ze lijken allemaal superveel op elkaar.
Bij de ene som moet je die formule gebruiken en bij de andere
som weer een andere formule.
Het lijkt te veel op elkaar en als je
een rekenfoutje maakt, is je ant-

woord al fout. Dat is wel jammer.
Je moet heel specifiek werken.

Wat is je leukste vakantie ooit?
Onze vakantie met mijn familie
naar Lapland. Dat vond ik heel erg
indrukwekkend en het was wel
heel erg koud. Het coole was wel
dat het binnen warm was, en een
seconde later als je naar buiten
ging, was het echt -12 graden.
Ook was het leuk dat we elke dag
opzoek gingen naar het noorderlicht.

Welke reis zou je nog graag
willen maken?
Ik zou heel graag een keertje
naar Amerika willen, vooral naar
Hollywood of Las Vegas. Er zijn
daar veel beroemde mensen en je
hoort er altijd zo’n mooie verhalen
over. Ook lijkt het gebied, alle wolkenkrabbers, alle lampjes, maar
ook de bergen me heel mooi.

Als we deze zomervakantie
binnen zouden moeten zitten,
wat zou je graag thuis doen?
Puzzelen, spelletjes doen en ook
wel op mijn telefoon zitten. Ik
zou het wel heel jammer vinden,
omdat ik het nu al mis om met
vrienden af te spreken en dingen
te doen. De zomervakantie is de
leukste tijd om met vrienden lekker naar buiten te gaan of naar
een feestje te gaan. Hier kijk ik het
hele jaar naar uit.

Hoe kom je nu thuis de
dag door?
Ik speel online spellen met twee
vrienden, ik FaceTime met vriendinnen, maar ik verveel me ook

wel. Bellen is wel leuk, maar niet
hetzelfde als elkaar in het echt
spreken. Ik mis die tijden dat we
samen konden rondrennen, zingen
en lekker gek doen. Gelukkig worden de regels steeds soepeler,
maar het is nog steeds wel riskant
om af te spreken en al helemaal
om te knuffelen.

mij heel leuk, en grondstewardess
zijn lijkt me ook leuk. Het is wel
moeilijk om nu al precies te weten
hoe ik mijn toekomst voor me zie.
Alles is nog zo onzeker en het zijn
wel grote keuzes. Gelukkig heb ik
nog even tijd om na te denken.

Wat zou je nooit doen?

Roken heb ik altijd al vies gevonden. Ik heb niks tegen mensen
Ja best wel, omdat het heel anders die het wel doen, maar ik zou het
wordt uitgelegd en je kunt niet echt zelf nooit doen. Het is naast vies
ook kei ongezond. Mijn opa is er
precies de goede uitleg krijgen.
bijvoorbeeld aan overleden. Ik wil
Soms als we moeten bellen, is het
internet van de leraar niet goed en het ook niet proberen want je
weet maar nooit wat voor gevoldan moeten we stoppen met de
uitleg. We krijgen dan alsnog huisgen dat heeft.
werk. Het is lastig om alles goed te
maken en bij te houden.
Waar heb je nog steeds spijt

Vind je online school lastig?

Wie is jouw idool?
Mijn tante (os Judith) want ze is
altijd lief voor ons en ze zorgt ook
goed voor ons. Ik heb heel veel
geluk met haar, want ik denk niet
dat iedereen een familie heeft die
zoveel voor je doet en om je geeft.
Later wil ik ook net zo zorgzaam
zijn voor mijn familie en vrienden
als Judith.

Welke sport doe je?
Korfbal en in de zomer speel ik ook
nog golf. ik vind het allebei heel
leuk. Je kan lekker je energie uiten
en het is ook nog eens gezond.
Dat is iets dat ik ook jammer vind
aan de quarantaine nu. Ik mis mijn
vrienden en school, maar ook mijn
sport. Ik hoop dat alles weer snel
wordt teruggedraaid.

Wat wil je later worden?

van?

Dat ik mijn haar heel kort had
geknipt. Het zag er echt niet uit.
Gelukkig is het weer aangegroeid.
En het is nog steeds wel een leuke
herinnering. Ik wilde gewoon een
keertje iets anders met mijn haar.
Wat me nu opvalt is dat heel veel
tieners thuis zelf hun haar knippen. Dat ga ik in ieder geval niet
doen.

Wat is het beste advies dat je
ooit gekregen hebt?
Eerlijk zijn en je hart volgen, dat is
het belangrijkste. En natuurlijk ook
jezelf zijn. Het is jouw leven en het
zijn jouw doelen die je wilt bereiken. Het zou zonde zijn om dat
allemaal weg te gooien omdat je
doet wat anderen doen. Soms zullen anderen niet in je geloven
maar dan moet je maar denken.
Ik ben mezelf en daarom lukt het.

Het verzinnen van mijn eigen jaarboekquote begon vorig jaar al.
Soms kwam ik op Instagram een
leuke tegen die ik dan bewaarde
en zo had ik al snel mijn eigen
quote gevonden. Sommige van
mijn vriendinnen vonden het veel
lastiger om iets te verzinnen. Dat is
best logisch. Verzin maar eens iets
leuks, dat je de rest van je leven
bij je draagt. Die ene zin die vertelt wie jij nou eigenlijk als persoon bent. Zo heeft een van mijn
vriendinnen Harry Potter gebruikt.
Iedereen heeft uiteindelijk wel
een leuke quote, een gekke of juist
een erg domme. Wat het is, maakt
niet veel uit, het idee is veel leuker. Nu moet ik eerlijk toegeven
dat het niet allemaal echte quotes
zijn. Soms zijn het twee woorden, of een zin die is vertelt in een
bepaalde serie. Sommigen vragen
hulp van vriendinnen, vrienden,
ouders of andere familieleden.
Uiteindelijk verzint iedereen wel
iets. Mijn quote stond al enkele
maanden op mijn lijstje, samen
met een paar anderen. Toch vond
ik deze het leukst: “Grey’s
Anatomy, Season 5, episode 6,
39:40.” Dat is mijn quote. Ik vond
deze het allerleukste. Ook al is het
geen echte ‘quote’, het is wel een
leuke zin. Vooral zodra je op zou
gaan zoeken wat het nu eigenlijk betekent. Zelf ben ik vreselijk
benieuwd naar wat andere mensen gaan verzinnen en hoe het er
allemaal uit komt te zien. Ik ben
zelf ontzettend tevreden met mijn
quote. Wat anderen er van vinden, maakt mij niet uit. Ik vind die
van mij fantastisch. Nu zou je wel
denken, ja maar Jacky, wat staat
daar nou eigenlijk. Nou als je naar
seizoen 5 van Grey’s Anatomy gaat
en dan naar aflevering 6, 39 minuten en 40 seconden, wordt daar
gezegd: “I am so, so, so gay.” Dat is
mijn quote en I love it.

Op een zorgboerderij werken lijkt
Jacky
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik ben bang voor een tweede coronapiek
Topvirologen waarschuwen het kabinet dat het coronavirus wellicht meerdere keren zal terugkeren. Door de versoepelde maatregelen gaan
mensen makkelijker om met de regels, waardoor het virus zich sneller kan verspreiden. Aan de andere kant versoepelt Rutte niet voor niks de
maatregelen. Bij deze keuze laat hij zich adviseren door deskundigen.
De versoepelde maatregelen kunnen leiden
tot onverschilligheid. Vrienden en familieleden zoeken elkaar weer massaal op, omdat
het weer mag volgens Rutte. Viroloog Ab
Osterhaus vreest daarom juist voor een ‘aanuit-lockdown’ waarbij het virus en dus ook
de maatregelen blijven terugkeren. Hij is van
mening dat het kabinet nog meer zou moeten

doen om het coronavirus zoveel mogelijk weg te
krijgen.
Aan de andere kant hebben de eerdere versoepelingen niet geleid tot een toename van coronapatiënten. Zo lang iedereen zich houdt aan
de anderhalvemeterregel houden we de kans
op besmetting tegen. Aura Timen van het RIVM
denkt dat het volledig uitschakelen van een virus

in Nederland niet gaat lukken. Volgens haar moeten we leren leven met het virus. En vergeleken
met de buurgemeenten ligt het aantal besmette
coronapatiënten aanzienlijk lager in gemeente
Venray.
Ik ben bang voor een tweede coronapiek.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 20

Ook sportscholen mogen nu weer open
Per 1 juni mogen we weer een biertje drinken op het terras en een baantje trekken in het zwembad. Sporten in een fitnessclub zit er echter
voorlopig nog niet in. Van het kabinet mogen ze pas vanaf 1 september de deuren openen. Veel fitnessclubs denken dat ze tegen die tijd al over de
kop zijn gegaan.
86 procent van de respondenten is het eens met
de stelling. Jeanny Vaessen vindt het zeer wenselijk dat de sportscholen opengaan. “Al die
onzinverhalen. Gelukkig kun je nu weer bij Laco
baantjes trekken. Wel even bellen voor een tijd

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
VAN 10:00 T/M 16:00 UUR
ACTIE, WIJ GAAN HELEMAAL LOS!
12 BEGONIA’S
12 LOBELIA’S
12 VL.LIESJE
10 GERANIUMS

2,50 OP=OP
2,50 OP=OP
2,50 OP=OP
NU 7,50

te reserveren. Ik vind het zeer terecht dat de sportscholen open kunnen gaan, mensen moeten ook
revalideren.” 24 procent van de respondenten vindt
het terecht dat de fitnessclubs tot 1 september
dicht moeten blijven. Het kabinet kiest ervoor om

Voor aardbeien- en groenteplanten
o.a. komkommer, tomaten enz.,
klein fruit en fruitbomen naar Thijs
Huys Langstraat 64 Horst-Hegelsom
tel. 077 398 35 52.
Aanbieding: Hortensia’s div. soorten
nu 3 voor € 12,00 of 10 voor €
35,00. Leucothoe nu 3 voor € 10,00.
Info: www.veld-tuinplanten.nl of
06 40 32 71 08 Vlinderstruik, vaste
pl. enz. Open za. van 9.30 -16.30
uur (vrijdag na tel. afspraak) Oude
Heldenseweg (naast 13a) Maasbree.

stapsgewijs steeds meer sectoren open te stellen.
Er moet eerst onderzocht worden wat er bij deze
vorm van binnensporten aan aerosolen (wolkjes van
minuscule druppeltjes) vrijkomt en het effect daarvan op de verspreidingswijze van het coronavirus.

Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Bijles wiskunde, natuurkunde en
scheikunde www.betabijlesdepeel.nl
of 06 14 45 36 14.
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.

FUCHSIA’S, SANVITALIA,
MARGRIETEN, GAZANIA’S,
VERBENA’S, DUBBELE VL. LIESJES,
DAHLIA’S, HANGBEGONIA’S
NU ALLEMAAL € 0,75

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

Kempen creëert

creatieve ideëen

OP=OP=OP=OP=OP=OP
OPENINGSTIJDEN:

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

KWEKERIJ DE LIFRA

#kempencreëert
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Ingezonden brief

Ingezonden brief Drabbelsweg
Naar aanleiding van het artikel over de initiatiefnemers van Drabbelsweg 4a in Veulen, waarin de veehouder klaagt over het lang uitblijven
van een beslissing, willen wij een reactie geven als buurtbewoners.
Er wordt vermeld dat men met de
beste technieken wil werken. In het
plan, dat dateert uit 2014, vormen nu
nog steeds de technieken van 2014 of
eerder de basis. Even surfen op internet laat zien dat de branche in al die
jaren niet stil heeft gezeten. Het door
foefjes opkrikken van technieken past
misschien binnen de regels, maar zou
je als gemeente niet moeten willen.
Terecht dat hier vraagtekens bij zijn
gezet.
Daarnaast wordt vermeld dat men op
de huidige locatie 4.800 varkens mag
houden. Dit is maar de vraag. In de
oude stallen mochten maar acht-

honderd varkens gehuisvest worden.
Men zegt door mee te doen aan de
Stoppersregeling die tijd de stallen
te hebben kunnen gebruiken en dat
men daarbij nooit van plan is geweest
om te stoppen. Dat is handig gebruikmaken van een regeling.
De locatie ligt in het waterwingebied,
hier bouwt de WML momenteel de
nieuwe waterzuiveringsinstallatie die
straks de gemeentes Venray en Horst
van schoon drinkwater moet voorzien. Varkensstallen met bijbehorende
mestkelders en silo’s zijn dan risico’s
die je niet moet willen. De WML heeft
daarover ook haar zorgen geuit.

De locatie grenst daarnaast aan een
volgens de provincie goud-groen
natuurgebied. Een toename van de
ammoniakuitstoot in de omgeving is
dan ook zeer ongewenst. De discussie over gezondheidsrisico’s is op dit
moment (helaas) actueler dan ooit.
De buurtbewoners begrijpen niet
dat je van een win-winsituatie kunt
spreken. Het is duidelijk dat bij de
veehouder de economische belangen overheersen. 1.200 varkens meer
betekent een enorme bron van extra
inkomsten waarbij de buurtbewoners,
bewoners verder weg en de natuur de
lasten mogen dragen. Een handreiking

voor minder emissie en overlast is dan
ook altijd achterwege gebleven.
Helaas kiest deze veehouder,
gesteund door een deel van de
Venrayse politiek, voor de voordelen
die de intensieve veehouderij voor
hen met zich meebrengt en staat
men niet open voor alternatieven of
overlastbeperkende maatregelen.
Niet vreemd dus dat steeds meer
mensen zich hier niet in kunnen vinden.
Marc Rongen
Namens buurtschap
Drabbelsweg Veulen

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan
zij brieven weigeren die te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die
elders zijn aangeboden of die reageren op wat in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Willy’s Wereld

Column

Cultuur
barbaren
Onze buren in Brabant hebben
een nieuw provinciebestuur.
Heel veel rechtser dan wat er
nu aan de macht komt, kan het
bestuurlijk volgens mij niet
worden. En dat gaan de
Brabanders voelen. Als eerste
wordt de Brabantse cultuur
wereld geslachtofferd.
Het is natuurlijk al lang gebruikelijk
om alles wat met kunst en cultuur
te maken heeft weg te zetten als
‘linkse hobby’s’. Wij als burgers,
hardwerkende mensen, zitten er
toch niet op te wachten om al ons
zuur betaalde belastinggeld op te
laten maken aan zweverige hippies
die wat met verf kliederen? Of aan
acteurs van onbegrijpelijke theatervoorstellingen?
Ik vind mezelf best kritisch over subsidies. Door de jaren heen mocht ik
aan veel evenementen meewerken
en als het ging over subsidie aanvragen dan vond ik vooral ook belangrijk om te kijken tot hoe ver we zelf
de broek op konden houden. Maar
soms heb je gewoon dat steuntje in
de rug nodig. En waar dan de grens
ligt om te bepalen of iets kunst is?
Geen idee, maar die ligt in elk geval
wel verder dan waar het FvD die
grens zou willen leggen.
Het is al langer helder dat Thierry en
zijn volgers niet zo veel hebben met
kunst, tenminste, niet als het allemaal ‘al te gek’ wordt. Liefst moet
alles duidelijk en helder zijn, niet te
abstract en vooral teruggrijpend op
oude normen en waarden.
Nou wil ik hier geen verhandeling
houden over wat wel of niet kunst
is. Daar gaan we het waarschijnlijk
niet over eens worden. Wel zou ik
graag willen wijzen op de gevaren die er schuilen in de Brabantse
aanpak. Want de afbraak van steun
raakt zo meteen ook de culturele
wereld die dicht bij ons ligt, sterker nog, die ook uw zoon of dochter kan raken die nu ’s avonds aan
het repeteren is voor de dorpsfanfare. Zeker nu de culturele sector
hard getroffen wordt door het virus
moeten we niet ook nog eens een
doemscenario neerleggen wat in
Brabant het ‘nieuwe normaal’ wordt
genoemd.
Laten we hopen dat onze provincie
dergelijke fratsen bespaard blijft.
We hebben al genoeg werk om het
virus te overleven.
Hou vol.
Willy
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De onzichtbare cultuurinfrastructuur zichtbaar
Al enkele maanden zijn er geen concerten, toneelstukken, evenementen of beurzen meer. De verwachting is dat deze ook weer als laatste
volop kunnen draaien. Dit is erg zuur voor de Venrayse horeca-uitbaters, organisatoren en artiesten. Wat echter vaak vergeten wordt, zijn
de ondernemers die zorgen voor de infrastructuur van cultuur:
licht- en geluidtechnici, podiumbouwers, zelfs bedrijven die gespecialiseerd zijn in de watervoorziening op evenementen.
Dit is de onzichtbare infrastructuur
van cultuur. Venray heeft bijvoorbeeld één van de grootste trussenproducent- en leverancier van Europa,
met ruim 22 kilometer aan truss-

Venray Lokaal

materiaal. Dit bedrijf haalde vorige
week het landelijk nieuws. Iedereen
zal versteld staan hoeveel inwoners
van Venray in deze branche werkzaam zijn, ook veelal als zelfstandig

goed geluk. Velen staan bijvoorbeeld
ingeschreven als ‘elektrotechnicus’
en dan heb je pech. Het is belangrijk
dat het Rijk hierin meer maatwerk
verricht. Venray, denk flexibel en
kijk of je deze bedrijven anders kunt
inzetten. Als dadelijk (of straks) alles
weer open is, klap dan niet alleen
voor de artiest, maar ook voor de
man of vrouw met het zwarte shirt
onzichtbaar achter de schermen.
Bram Jeurissen, gemeenteraadslid

Herbezinning na de crisis met herwaardering van vitale beroepen
Een koninklijk huis dat door te klappen en te kletteren met deksels
in verbondenheid met ons hun dank en respect wil laten horen aan
al die zorgmedewerkers die ons beschermen tegen het verschrikkelijke coronavirus. We zijn een apart en bijzonder volkje: om trots op
te zijn.
Veel mensen deelden op sociale
media hun digitale applaus voor de
zorgmedewerkers, maar een veelgehoord commentaar was ook dat
de mensen in de zorg meer geld
zouden moeten krijgen voor het
werk dat zij verrichten. Niet alleen

VVD Venray

ondernemer die weer veel onderaannemers om zich heen hebben.
Gezonde bedrijven zien hun in jaren
opgebouwde vermogen als sneeuw
voor de zon verdwijnen. Het werkt nu
in hun nadeel dat het hun werkwijze
is om onzichtbaar te zijn. Bezoekers
van culturele activiteiten komen er
namelijk om even te ontzorgen, niet
om te weten hoeveel werk het is om
een podium te bouwen. Of zij in aanmerking komen voor een landelijke
noodvergoeding, is ook gebaseerd op

nu, maar ook als straks alles achter
de rug is.
Kijken we naar crisissituaties zoals
nu met het COVID-19, dan hebben
we een aantal cruciale beroepsgroepen. Er is de afgelopen jaren
veel gepraat over wat wij van men-

sen in de zorg, politie en onderwijs
vragen, en dat staat niet in verhouding tot hoe wij ze respecteren
en financieel waarderen. Zij worden in ieder geval, in tegenstelling
tot bepaalde typen beroepen, niet
overgewaardeerd.
Als we straks toe zijn aan een
‘reset’ en ‘back to new basic’ zullen we moeten zorgen dat het
benoemen van waarden van de
vitale en kritische beroepen op de
Haagse agenda komt. Er zal mis-

schien structureel meer geld moeten komen voor beroepen waarvan
we nu roepen ‘geweldig’, ‘applaus,
applaus’. Laten we ook hopen dat
in alle ellende de krapteberoepen
een oplossing vinden in de extra
belangstelling.
Een positieve gedachte is dat ook
wij als lokale politieke partij daar
Den Haag toe kunnen en zullen
oproepen.

doen. Je wordt immers lokaal gekozen
vanwege je beleid op lokaal niveau.
Net zoals landelijke vertegenwoordigers die door dezelfde inwoners
gekozen worden op grond van hun landelijke inzichten. Regelmatig stemmen
inwoners, onder meer om die reden,
lokaal en landelijk verschillend. Daarom
heb je als lokaal gekozen volksvertegenwoordiger geen bestuurlijk mandaat op landelijke thema’s. Daarnaast
zijn er meer dan genoeg aangelegenheden waar wij als lokale partijen via

onze raadsleden wél invloed op kunnen en moeten uitoefenen. Denk aan
het sociaal domein, jeugd- en participatiebeleid of de omgevingswet en de
gemeentefinanciën. Daarover blijft het
relatief stil. Laten we daar onze verantwoordelijkheid nemen. Toegegeven:
dat zijn geen gemakkelijke onderwerpen. Misschien ook niet zo sexy als de
landelijke thema’s. Maar wel essentieel
voor ons mooie Venray.

Henk Valckx, commissielid

Schoenmaker blijf bij je leest
In Venray, maar ook in sommige andere gemeentes, zie je soms dat lokale
volksvertegenwoordigers (en daarmee bedoel ik ook lokale fracties van
landelijke partijen) via moties landelijke thema’s proberen te beïnvloeden. Zo’n motie draagt het college dan op het betreffende ministerie een
brief te sturen met de Venrayse mening over dat thema. Als signaal.
Vorige week zijn er dergelijke moties
over het afschaffen van de verhuurdersheffing en over de opvang van
kindervluchtelingen in Nederland door
bijna de hele gemeenteraad aangenomen. Logisch dat maatschappelijk
betrokken mensen een mening heb-

ben over deze zaken. Die hebben
wij ook. En het is goed om er over te
discussiëren, bijvoorbeeld op het terras. Of waar dan ook, op persoonlijke
titel. VVD Venray kiest ervoor om met
de lokaal gekozen volksvertegenwoordigers dit niet in de gemeenteraad te

Wim De Schryver

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.

www.plantencentrumvandenbeuken.nl

20.000 m2 planten en bomen,
Meterik
rbloeiers
Nu vele zome nten
en kuippla

Vele soorten
buxusvervan
ge
vanaf € 0,79 rs

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

www.lozeman.nl

Alles voor gazon en tuin
Lozeman is jouw partner voor machines voor
tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom
in onze showroom, ook voor onderhoud en
reparaties aan je bestaande tuinmachines.

• Grasmaaiers
• Handgereedschappen
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Beregeningshaspels
• Aanbouwwerktuigen
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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Mondkapje voor
Paaseilandbeeld
Het 5,5 meter hoge Paaseilandbeeld op de rotonde in de
Wanssumse Brugstraat is op zaterdag 16 mei voorzien van een
mondkapje. Dit was een idee van de grootouders van Vic (12) en
Dex (9) Poels uit Meerlo.

Attentie KBO Oirlo
Vanwege de moeilijke tijd is door het bestuur van de KBO uit Oirlo bij alle leden een attentie bezorgd.
De attentie bestond uit een pakketje chocoladehartjes en een kaart om de leden een hart onder de riem
te steken. Aan het oudste lid Jo Achten werd de attentie persoonlijk overhandigd door het jongste lid
Ans Bastiaans.

De jongens schilderden vervolgens
een kunstzinnig hart op het mondkapje. Zaterdagmorgen werd met
behulp van de twee broers het
mondkapje om het beeld bevestigd.
“Dat was echt heel leuk”, zegt Vic.
“De automobilisten die voorbijkwamen begonnen allemaal te glimlachen.”
Het Paaseilandbeeld is in 2008

geplaatst bij gelegenheid van het
15-jarig bestaan van de vrijwilligersorganisatie SOS Meerlo-Wanssum.
Zij had destijds net een project
afgesloten in Chili, bekend van de
Paaseilandbeelden. Het beeld is
gemaakt door kunstenaar/kunstsmid Juul Baltussen uit Westerbeek.
Beeld: Linda Poels-Cox

Leunen komt met alternatief
voor kermis
Omdat de kermisactiviteiten in Leunen van 6 tot 9 juni vanwege
de coronacrisis niet door kunnen gaan, bedacht inwoner Daan
van Well een alternatief plan. Via een livestream wil hij op zaterdag 6 juni de bewoners van Leunen een quiz en muziekprogramma aanbieden. Tijdens de digitale dorpsraadvergadering op
maandag 18 mei keurde de dorpsraad het plan, dat nog in de
kinderschoenen staat, goed.
“Omdat er dit jaar geen kermis kan
plaatsvinden willen we toch iets
organiseren voor Leunen en omstreken. We kunnen er samen wat
moois van maken door een live quiz
te organiseren en een muziekprogramma met gastartiesten aan te
bieden”, legde Daan van Well uit.
De dorpsraad stelde met de goedkeuring een bedrag van 910 euro ter
beschikking voor de organisatie van
de quiz. Daar kunnen de gastartiesten voor betaald worden. “De band
Naachtwaerk van de Leunse Pim
Weijs heeft al toegezegd om op
te treden en dorpsraadlid Misja
Nabben zal de avond presenteren.
Daarnaast heeft MFC De Baank aangegeven om de ruimte kosteloos ter
beschikking te stellen.”

Daan benadrukte wel tijdens de
vergadering dat zijn idee nog in
de kinderschoenen staat. “Café
1887 moet nog benaderd worden.
De gemeente heeft inmiddels
wel al goedkeuring gegeven.”
Volgens dorpsraadvoorzitter
Annermarie Kruijssen is dat laatste van belang om de onderlinge
samenwerking in stand te houden. “Oorspronkelijk worden de
kermisactiviteiten door het mfc
en het café georganiseerd. Zij
zijn ooit samen aan de organisatie van de kermis begonnen en
daarom willen we dat zij het ook
samen afmaken. We gaan Café
1887 daarom vragen in welke
vorm zij willen bijdragen aan de
quiz.”

Tempo Dulu en
Country Memories
Ben Peries, presentator bij Omroep Venray is van vele markten thuis. Op
zijn zevende kwam deze entertainer uit Indonesië naar Nederland. Via
Valkenburg, Roermond en Horst kwam hij in 1973 in Venray terecht. Hij
organiseerde 17 jaar lang Indische dansavonden, trad op met bekende
artiesten en op menig Pasar Malam kwam je hem tegen. In 1999 vierde hij
zijn 30-jarig jubileum als artiest.
Tempo Dulu
Al sinds 2008 is hij te horen bij Omroep Venray met zijn programma ‘Tempo
Dulu’. Het programma is erg geliefd bij Indische en Ambonese mensen,
maar zeker ook bij anderen die Indië een warm hart toe dragen. Op de
vrijdagavond neemt hij de luisteraar tussen 18.00 en 19.00 uur mee naar Indië.
De muziekstijlen die voorbij komen zijn: Indo Rock: rock & roll, soul, hawaiian,
Nederlandse muziek, krontjong: de originele volksmuziek van alle eilanden en
Ambonese muziek: een mengeling van krontjong, Zuidamerikaanse muziek,
reggae en volksmuziek. Na een korte afwezigheid kruipt hij vanaf vrijdag 5
juni weer live achter de microfoon.
Country Memories
En of dat nog niet genoeg is, presenteert Ben op de maandagavond,
van 20.00 tot 21.00 uur, een programma boordevol countrymuziek.
Na het afscheid van Mister Country, Rein Wortelboer, bracht Ben de
countrymuziek, op zijn eigen wijze ingevuld, terug bij Omroep Venray.
Allerlei soorten, nieuw en oud, klinken uit de speakers. Zeker de moeite
waard dus om ook op de maandag en vrijdagavonden af te stemmen
op de programma’s van Omroep Venray. Veel Luisterplezier!
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