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Beweeguurtjes
Voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 organiseerde Ben Bizzie in samenwerking met Venray Beweegt op donderdag 7 en vrijdag 8 mei beweeguurtjes. In deze uurtjes konden de
kinderen in groepen met elkaar sporten op het speelveld achter Albionstraat 59 in Leunen, op het veldje bij de Montessorischool in Landweert en op het veldje tegenover basisschool
De Meulebeek in Oostrum. In Leunen meldden zich bij de eerste groep tien kinderen aan die enthousiast waren om na hun quarantaine weer te mogen sporten met elkaar.

Keuze tussen twee zonneparken

Meerderheid raad wil zonnepark Tomorrow Energy kans geven
Een meerderheid van de Venrayse gemeenteraad heeft dinsdag 12 mei het college oproepen om in gesprek
te gaan met Tomorrow Energy. Dat bedrijf is één van de twee initiatiefnemers van een zonnepark aan de
A73. CDA, ProVenray, SP en Venray Lokaal waren van mening dat het andere geplande zonnepark,
geïnitieerd door Kronos, niet voldoet aan het zonneparkenbeleid van de gemeente en dat Tomorrow
Energy een kans verdient haar plannen te presenteren aan de raad.
Leo Philipsen van het CDA gaf aan het
te betreuren dat het alternatieve plan
van Tomorrow Energy niet in behandeling is genomen. “Daar zit potentie in en wij willen kunnen toetsen of
een dergelijk plan aan het beleid voor
opwekking van zonne-energie kan voldoen. Wij gaan voor een plan bij Smakt
dat het best voldoet aan het beleid en
volgens ons is het plan van Kronos dat
niet. Het eerste zonnepark moet een
schoolvoorbeeld zijn. We hebben er
meer vertrouwen in dat het plan van

Tomorrow Energy sneller door de raad
komt dan het plan van Kronos.”
Een belangrijk argument om Tomorrow
Energy boven het plan van Kronos te
kiezen, is volgens het CDA de draagvlak bij de inwoners van Smakt. “De
werkgroep Smakt-Holthees heeft haar
voorkeur voor de ontwikkeling van
een park aan de overzijde van de A73,
zoals bij Tomorrow Energy, uitgesproken. Draagvlak en participatie vinden
we een wezenlijke. Daarnaast willen we de geluidbelasting bij Smakt

aan de orde stellen. Een rapport heeft
aangegeven dat een aantal huizen al
een te hoge geluidsbelasting heeft. We
maken ons ernstige zorgen als het zonnepark van Kronos en de reactivering
van vliegveld De Peel er nog bij komt.”

Kwalijke zaak
Theo Zegers van D66 reageerde fel
op de argumenten van het CDA.
“Het gaat hier niet over het vergelijken van initiatieven, maar om de
wensen en bedenkingen over het

plan van Kronos. Waarom serveert
u op voorhand het plan af als er nog
dingen aangepast kunnen worden?
U geeft Kronos überhaupt geen
kans meer, dat vind ik een kwalijke
zaak.” Volgens Zegers is het krijgen
van draagvlak geen criterium waar
een zonnepark aan wordt getoetst.
“In het plan staat dat het algemeen
belang van een zonnepark zwaarder weegt. Daarnaast zijn er diverse
gesprekken door Kronos gepland
waar de bewoners van Smakt niet op
in zijn gegaan.”
Henk Bisschops van PvdA is van
mening dat de omgevingsdialoog
onvoldoende is uitgevoerd en dat
dit kritiekpunt bij de lijst van bedenkingen en wensen genoteerd mag

worden. “Inwoners van Smakt en de
raadsleden waren niet op de hoogte
gesteld van een informatieavond in
Hotel Asteria. Daarnaast maken we
ons zorgen over de waardevermindering van de huizen in Smakt door de
komst van het zonnepark. De bewoners zeggen dat de WOZ-waarde op
voorhand al naar beneden is bijgesteld.” Volgens PvdA’er Bisschops
gaat CDA heel ver in het steunen van
Tomorrow Ennergy. “Onpartijdigheid
gaat met je op de loop. We moeten
opletten dat we daarmee geen grens
over gaan.”
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Gemeente trekt RooyNet naar zich toe
Wethouder Anne Thielen (CDA) heeft ingegrepen in de strijd om de historische website RooyNet. De gemeente
neemt RooyNet tijdelijk in eigen beheer totdat er een nieuw plan is voor de erfgoedinstellingen die zijn gehuisvest in De Borggraaf aan het Mgr. Goumansplein in Venray.
“Gezien alle strubbelingen hebben we
als gemeente de regie naar ons toe
getrokken. De problemen bleken nauwelijks op te lossen”, licht Anne Thielen
toe. “RooyNet was een enorm knelpunt. De gemeente is mede-eigenaar
en steekt er jaarlijks ruim 10.000 euro
in. Het zijn onze centen en daarom
neemt het gemeentearchief het beheer
over. Ik denk voor ongeveer een halfjaar totdat het toekomstplan voor de
erfgoedinstellingen klaar is.”
De strijd om RooyNet leidde enkele
weken geleden tot het opstappen van
het bestuur van Historisch Platform
Venray (HPV). Het HPV is een overkoepelende organisatie waarbij 47
cultuurhistorische stichtingen en verenigingen uit gemeente Venray zijn
aangesloten. Jan Strijbos van heemkundig genootschap Castenray nam

met enkele leden het initiatief om
RooyNet in een aparte stichting onder
te brengen.
Tweeënhalfjaar jaar geleden trad
onder voorzitterschap van Wil Weijers
een nieuw HPV-bestuur aan. Een
van de actiepunten was de positie
van RooyNet, dat financieel en juridisch onder het Venrays Museum valt.
Vrijwilligers en leden van het HPV
beheren de website. “De positie van
RooyNet is onduidelijk”, stelt voorzitter Wil Weijers. “Als bestuur willen
we een toekomstbestendig RooyNet.
Over de positionering waren we in
gesprek met de gemeente en het
Venrays Museum, maar dat werd doorkruist door de actie van Jan Strijbos
die RooyNet wilde verzelfstandigen.
Dat is wellicht een optie, maar zo ver
zijn we nog niet. We willen eerst in

overleg alles goed op een rij zetten
en daarna een weloverwogen keuze
maken.” Het HPV-bestuur zag de actie
van Strijbos als een motie van wantrouwen en trad daarom half april af.
Weijers is verheugd met de stap die de
gemeente heeft gezet. “Ik ben blij dat
Anne Thielen de regie naar zich toe
heeft getrokken. RooyNet is gediend
met een goede en duidelijke structuur.
RooyNet moet niet afhankelijk zijn van
één persoon of club.”
Jan Strijbos is eveneens blij dat Anne
Thielen heeft ingegrepen. “Nu de
gemeente RooyNet overneemt, is er
weer een werkbare situatie. Het was
ook ons doel om een doorbraak te forceren en RooyNet vlot te trekken. We
kunnen weer aan de slag, want er is in
de afgelopen tijd veel werk blijven liggen.” Strijbos zegt het aan de ene kant

te betreuren dat het HPV-bestuur is
afgetreden. Toch was er volgens hem
ook veel onvrede bij de leden over het
stroperige proces rondom RooyNet.
Dat openbaarde zich tijdens de laatste
algemene ledenvergadering van eind
februari. “Veel leden waren het moe
en uitten hun frustraties. Er wordt al
jaren over RooyNet gesproken, maar er
gebeurde niets. De samenwerking met
het Venrays Museum verloopt moeizaam en daarom wilden we RooyNet
loskoppelen. Om een doorbraak te forceren, hebben we een brief gestuurd.
De meerderheid van de RooyNetdeelnemers reageerde heel positief.”
Over de toekomst van RooyNet laat
Strijbos zich niet uit. “De gemeente
werkt aan een toekomstplan. We zien
wel wat de uitkomst is, dat laten we
aan de gemeente over. We hebben
allemaal hetzelfde doel en dat is de
cultuurhistorie van Venray en daar
gaan we mee door. Al vind ik het wel
jammer dat zaken in het persoonlijke

worden getrokken.”
Voorzitter Ernest Raedts van Venrays
Museum meldt dat in 2011 in overleg
met HPV, bibliotheek en gemeente
is besloten dat RooyNet onder het
museum valt. Dat is volgens hem
een terechte keuze. “Want de museale functie is zowel fysiek als digitaal.
Dat valt niet te scheiden. RooyNet
loskoppelen van het museum vinden
we daarom geen goed idee. We zijn
blij dat de gemeente RooyNet tijdelijk overneemt zodat het weer normaal kan functioneren”, aldus Raedts.
Hij zegt alle vertrouwen te hebben in
het toekomstplan dat de gemeente
opstelt. “We moeten een streep onder
het verleden zetten en vooruit kijken.
Met wellicht een nieuwe constructie
met andere mensen die wel goed willen samenwerken.” Raedts zinspeelt
op mogelijk één nieuw grote erfgoedorganisatie.
Tekst: Henk Willemssen

Raad stemt in met verhuizing bibliotheek
Via een tweede amendement wilde
Samenwerking Venray wilde het colDe Venrayse gemeenteraad stemde dinsdag 12 mei in met de verhuizing van de bibliotheek naar het voormalig Albert Heijnpand in Venray. Daarmee gaf de raad het college de opdracht om het plan verder uit te werken. lege via een amendement de opdracht Samenwerking Venray het college de
geven om rekening te houden met de opdracht geven om het plan verder
Wel gaven enkele partijen kritiek op hoe het proces is verlopen.
Volgens Bernie van Lierop van
Samenwerking Venray was de verhuizing van de bibliotheek al bekend toen
het Albert Heijnpand werd aangekocht. “Nu is het een besluit nemen

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

met een mes op de keel. Zijn we niet
met zijn allen in de ‘Jan Loonenfuik’
terechtgekomen?” Daar kon Bas Künen
van de VVD zich wel in vinden. Hij vergeleek het proces met een salamitactiek. “Stukje bij beetje kregen we een
worst voorgelegd om vervolgens de
hele worst door te slikken. Het proces
zoals het is gelopen, deugt niet in een
democratie.”
Joep Gielens van Pro Venray noemde
het proces dat vooraf ging bizar. “Als
we nu niet besluiten dan krijgen we

geen provinciale subsidie voor de verbouwing van het Albert Heijnpand.
We staan als raad met de rug tegen de
muur. Nee zeggen, is geen optie meer.”
Daarmee was Henk Bisschops van PvdA
het eens. “Het is een gelopen race. Je
kunt nu niet anders dan meegaan met
het voorstel, maar de argumenten die
het college geeft om de bibliotheek te
verplaatsen naar het Albert Heijnpand
zijn vergezocht en niet goed onderbouwd. Wij voelen ons in dit onderwerp te weinig serieus genomen.”

invalide medemens en dus invalideparkeerplaatsen in het plan te verwerken. Theo Franken van Venray Lokaal:
“Twee invalideparkeerplaasten bij
de bibliotheek zijn een must, anders
geven wij geen go.”
Wethouder Anne Thielen vond het
voorstel van Samenwerking Venray
overbodig. “Het staat op onze lijst om
invalideparkeerplaatsen in het plan
te verwerken. We zijn er dus mee
bezig.” Het voorstel werd desondanks
met 26 stemmen en 1 stem tegen,
aangenomen.

uit te werken mits de ingang van de
bibliotheek aan het
Schouwburgplein komt te liggen.
Met 6 stemmen voor en 21 stemmen
tegen, werd dit voorstel door de raad
afgewezen. De grote meerderheid
wilde de architect niet beperken in
zijn werk door één specifieke ingang
aan te wijzen. Wethouder Thielen zag
meer heil in het uitwerken van meerdere ingangen voor een goede bereikbaarheid van de bibliotheek.
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Oplage 19.500 exemplaren
hallo-venray.nl
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Dit jaar hebben veel kinderen geen knutselwerkje kunnen maken op de kinderopvang voor Moederdag, doordat ze niet naar onze opvang konden
komen. Dat vonden wij niet kunnen en we hebben dan ook iets hierop bedacht! Alle papa’s van de kinderen van 0-4 jaar hebben speciale “papa
post” ontvangen van de KinderSofa! Samen met de kinderen, hebben zij iets gemaakt, een mooie Bloemenwikkel! Om het compleet te maken, was
er op zaterdag 9 mei een speciale Bloemen Drive Inn! De kinderen hebben hierdoor toch hun allerliefste mama blij kunnen verrassen op
Moederdag met een uniek cadeautje! En wat zijn wij blij dat alle kinderen weer bij ons mogen komen spelen vanaf 11 mei.

Team KinderSofa, Jessie en Mieke
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‘Eerste schooldag verliep soepel’
Basisschoolleerlingen konden op maandag 11 mei weer naar school. Ondanks dat de teamleden en leerlingen
van de Petrus Bandenschool in Venray veel zin in hadden, waren ze toch wat gespannen om weer terug naar
de klas te gaan. Volgens directrice Gerda Maathuis hield iedereen zich aan de maatregelen en verliep de
eerste schooldag rustig.

Karlijn van Dijck en Joris Engelen uit
groep 5 laten weten het fijn te vinden
om weer naar school te mogen. Wel
moeten de kinderen zich aan verschillende maatregelen houden. Joris legt
uit: “De school heeft drie ingangen
en per 10 minuten mogen klassen de

school in. Elke keer als je de klas binnenkomt, moet je je handen gewassen
hebben. We zitten met vijftien kinderen in de klas en per leerling zit er een
tafel tussen.”
Ook mogen ouders niet op het schoolplein komen. Karlijn is zelfs voor het

eerst alleen naar school gefietst.
Volgens adjunct-directeur Gejo Bogie
hielden ouders zich duidelijk aan de
afspraken die de school met ze had
gemaakt. “We hadden gevraagd of de
kinderen zoveel mogelijk met de fiets
konden komen, zodat we drukte voor

het schoolplein konden voorkomen.
De kinderen van groep 7 en groep 8
kwamen keurig alleen op de fiets naar
school. De ouders van de zes nieuwe
kinderen in de druppelgroep hebben
we wel mee naar binnen laten gaan.
De overige kinderen van de groepen
1-2 hebben, heel knap, allemaal buiten
het schoolplein afscheid genomen van
de papa of mama. Dat verliep soepel.”
Volgens directrice Gerda Maathuis
wordt er aan vier groepen les gegeven. “Aan kinderen die twee en halve
dag op school en twee en halve dag
thuis onderwijs krijgen, aan kinderen
van ouders met cruciale beroepen die
noodopvang krijgen en aan kinderen
die helemaal niet naar school kunnen
omdat zij of de ouders in een risicogroep vallen. We hebben ongeveer 220
laptops in bruikleen gegeven en dat
heeft ons tijdens de coronacrisis geholpen. Wel was het een puzzel om het
onderwijs voor alle groepen te organiseren. We hebben zo’n vijfhonderd
leerlingen en we kregen hoofdzakelijk
positieve reacties.” Die puzzel zorgde
voor nervositeit op de eerste schooldag. “In de nacht voordat school weer
begon, heeft menig teamlid onrustig
geslapen. Ook ik was zenuwachtig de
eerste schooldag, maar alles is rustig
verlopen.”
Niet alleen de leerkrachten en de
directrice voelde de spanning, ook
de leerlingen. “Ik was best zenuw-

achtig, maar ik had wel zin in de
eerste dag”, vertelt Karlijn. Ondanks
dat haar ouders in de Oranje Buurt
in Venray tijdens de coronatijd een
eigen school waren gestart voor
zeven kinderen, kiest ze onderwijs op school boven thuisonderwijs. “Op school krijg je meer uitleg,
omdat je de meester vragen kunt
stellen waar onze ouders geen antwoord op weten.” Joris: “De meester was ook blij om ons te zien.
Ik vond het wel gek om 1,5 meter
afstand van hem te moeten houden.
Sommige spelletjes, zoals tikkertje
kunnen we ook niet meer spelen
door die regel.”
De meester nam volgens Joris ook
de tijd om over de coronacrisis te
praten. Dit deden ze samen met de
kinderen die thuis onderwijs kregen.
“Zij mochten via beeldbellen met de
schoolgaande kinderen meekijken in
de klas en vragen stellen. Dit vonden wij een goede manier om gezamenlijk op te starten na een lange
periode”, legt Gejo uit. “Het is leuk
om weer iedereen te zien. Wij hebben ook een bloem gemaakt voor
de kinderen die op de andere dagen
naar school gaan. De meester zei
dat wij er ook een van hen krijgen”,
aldus Joris.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Andere
openingstijden?
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.

Het verhaal van
Bert Jacobs
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn
eigen verhaal. Neem het verhaal van Bert Jacobs. Bert kwam
tĳdens zĳn opleiding voor een stage terecht bĳ NLW Groep.
Aansluitend volgde hĳ een intern traject, waarbĳ hĳ op diverse
afdelingen van NLW ervaring en vaardigheden opdeed en
inzicht verkreeg in zĳn competenties en arbeidsmogelĳkheden.
Na afronding van zĳn opleiding als heftruckchauffeur werd
Bert voorgesteld aan Kozĳndeluxe in Bergen. Daar is hĳ al bĳna
een jaar met veel plezier werkzaam onder begeleiding van
een NLW jobcoach. Nieuwsgierig? Lees het hele verhaal
op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

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
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Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen wij hoog naar de hemel
en namen wij je gewoon mee terug.

Hoije wah...

Theodora Martha Huberdina
Jacobs-Kellenaers

(Toos)
echtgenote van

Sjraar Jacobs
5 Hegelsom, 12 juni 1941

c Venray, 5 mei 2020

America: Sjraar Jacobs
Nijmegen: Ron en Anita
Venray: Jose
Wesley, Claudia
America: Eric en Monica
Marko, Dave
Helden: Pedro en Wendy
Nikita, Hobie, Joanne,
Wendelina, Nickeyleyanna
Correspondentieadres:
Ambrosiusstraat 4, 5801 GR Venray
Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

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

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. Hagen snoeien: of inkorten of
er uit. Werk opgeruimd afleveren.
Regio Horst-Venray info@HermanJakobs.
nl 06 54 31 21 44.
Versnipperen van tuinafval.
Tot ruim 20 cm dik. € 90,- (max 1 uur)
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

Meubelstoffeerderij
John Lemmen

Starters en senioren

Vier woningen aan Kienhout
in Ysselsteyn
Gemeente Venray verkoopt een grote bouwkavel in de hoek Zonnedauw-Kienhout in Ysselsteyn aan
bouwbedrijf A+ Bouw. De lokale aannemer wil op het perceel van 1.123 vierkante meter vier geschakelde
woningen bouwen voor starters en senioren.
De bouwlocatie ligt aan de rand van
uitbreidingswijk Ysselsteyn-Zuid.
Omdat in de nieuwe wijk veel gezinnen met jonge kinderen wonen, had
de gemeente het plan liggen voor
een kinderdagverblijf, buitenschoolse
opvang of peuterspeelzaal op de
hoek Zonnedauw-Kienhout. Daarnaast
was er ruimte voor een vrijstaande
woning. Voor deze plannen bleek
weinig belangstelling waardoor het
stuk grond braak bleef liggen.

Nieuw bestemmingsplan
A+ Bouw nam het initiatief voor een
ander bouwplan. De Ysselsteynse
aannemer wil vier kleinere geschakelde woningen bouwen voor eenpersoonshuishoudens. Het College
B&W stemt in met het verzoek en
de verkoop van de grond. Omdat
het perceel deels een maatschappelijke bestemming heeft, moet
er een nieuw bestemmingsplan
komen. Het college haalt aan dat uit

de woonenquête van de dorpsraad
van Ysselsteyn blijkt dat er vooral
behoefte is aan koopwoningen voor
een- of tweepersoonshuishoudens en
starters.

Geuroverlast
Een obstakel vormt de geuroverlast van omliggende veehouderijen aan Puttenweg, Ringweg en
Timmermannsweg. Volgens de
geurverordening van de gemeente
is er geen aanvaardbaar woon- en
leefklimaat op de hoek ZonnedauwKienhout. Uit onderzoek blijkt dat
de geurbelasting varieert van 25 tot
27 odeurunits terwijl de maximale
norm 20 odeurunits is. Het college
wil toch toestemming geven voor de
bouw omdat aan de andere milieu
normen, zoals fijnstof, wel wordt
voldoen. Daarnaast zijn er verschillende varkensbedrijven in de omgeving die zich hebben aangemeld
voor de Subsidieregeling Sanering

Varkenshouderijen. Half juli zal
bekend zijn welke bedrijven voor
de stoppersregeling in aanmerking
komen. De gemeente houdt nog een
slag om de arm maar gaat ervan uit
dat zeker enkele varkensbedrijven
gaan stoppen waardoor de geurbelasting afneemt.

Plan aangepast
Op 19 januari vond een omgevingsdialoog plaats over het bouwplan.
Omwonenden stelden vragen over
het parkeren, de verkeersveiligheid
en de hoogte van de erfafscheidingen. A+ Bouw heeft naar aanleiding
van de opmerkingen het plan aangepast. Naast de vijf privéparkeerplaatsen komen er langs Kienhout
nog drie openbare parkeerplaatsen
bij. De hagen krijgen een maximale hoogte van een meter en er
komt een voetgangerspad waardoor
de weg veiliger kan worden over
gestoken.

Adver torial

Te huur

Nieuwbouwappartementen aan
de Zuidsingel 145/Lindestraat
Helaas voorlopig GEEN open huizen maar WEL de mogelijkheid voor een privé bezichtiging met
makelaar waarbij de veiligheid in acht genomen wordt. Elf zorgappartementen met grote terrassen,
vol comfort om het u en uw partner zo makkelijk mogelijk te maken. Ouderen met een beperkte
zorgvraag (thuiszorg en/of mantelzorg) kunnen hier zorgeloos wonen nabij het centrum.
De appartementen beschikken over slimme technische snufjes, een zeer luxe open keuken die
rolstoelgeschikt kan worden gemaakt, een riante slaapkamer en een aansluitende royale badkamer.
Daarnaast ook individueel zorggeschikt sanitair, een extra slaapkamer en tweede toilet voor visite.

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

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

In het gebouw bevinden zich elf unieke
huurappartementen, variërend van 77 tot 103 vierkante
meter, die alle zijn voorzien van een groot tot riant
terras zonder hinderlijke dorpels. Daarnaast:
• Praktijk- c.q. vergaderruimte die door de huurders
naar eigen idee kan worden gebruikt, bijvoorbeeld
voor de huiskapper, de pedicure of een gezamenlijk
potje bridge.

• Berging voor scootmobiel of elektrische fietsen.
• Individuele bergingen.
• Gezamenlijke logeervoorziening met keukentje en
badkamer die door familie of zorgverlener kan worden
gebruikt.
Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met
Makelaar Boek en Offermans te Venray, Poststraat 9,
telefoon 0478 63 69 22.
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HPV-bestuur blijft nog aan
Het afgetreden bestuur van Historisch Platform Venray (HPV)
blijft nog tot 1 september aan om lopende zaken af te handelen.
Het bestuur, dat vier leden telt, stapte half april op na geruzie over
de historische website RooyNet.
“Formeel waren we nog in functie.
We hadden alleen onze taken neergelegd”, zegt voorzitter Wil Weijers.
“We werken de komende tijd nog
enkele zaken af zoals de subsidieverstrekking aan de leden. Die loopt via
het HPV dat hiervoor geld krijgt van
de gemeente. Het is van belang dat
dit niet stil komt te liggen.”
Bij het HPV, opgericht in 1999, zijn
47 cultuurhistorische stichtingen,
verenigingen en werkgroepen uit
gemeente Venray aangesloten. Wil
Weijers houdt nog een slag om de

arm of hij mogelijk terugkeert in het
nieuwe bestuur. “HPV is een vereniging met leden. De leden zijn
het hoogste orgaan en kiezen het
bestuur en zullen hiervoor mensen
benaderen.” Achter de schermen
zijn enkele HPV-leden bezig met
het werven van nieuwe bestuursleden. “We hebben met vijf kandidaten gesproken. We willen voor
1 september een ledenvergadering
houden waarin het nieuwe bestuur
wordt gekozen”, zegt woordvoerder
Jan Strijbos.

Symbolisch eerbetoon VieCuri
Op het dak van VieCuri Venray en Venlo zijn van maandag 11 mei
tot en met vrijdag 15 mei in de avonduren drie lichtstralen te zien.
De lichtstralen hebben de kleuren roze, wit en geel en zijn zichtbaar vanaf 21.00 uur tot even na middernacht.

Meerderheid raad wil zonnepark
Tomorrow Energy kans geven
De procesvorming is volgens Harrie
van Oosterhout van de VVD een
drama. “Dit zo nooit meer, ik vind het
een aanfluiting. Je bent nu niet meer
in staat om het plan af te wijzen, dat
hadden we twee jaar geleden moeten doen. Als we het plan nu afwijzen,
wordt Venray gezien als een onbetrouwbare partner.”
Samenwerking Venray, SP en Pro
Venray dienden gezamenlijk een amendement in om in de lijst van beden-

kingen op te nemen dat het plan van
Kronos op meerdere uitgangspunten
niet voldoet aan het beleid van Venray.
“We willen niet een bepaald initiatief
voortrekken of aansturen zoals het CDA,
maar we kunnen wel stellen dat we
ons niet herkennen in de samenvattingen en bedenkingen die na de commissievergadering zijn opgesteld over
het plan van Kronos. De kwaliteit van
de omgevingsdialoog is onvoldoende
geweest. Belangrijke belanghebben-

den zijn niet gehoord en/of benaderd.
Daarnaast dient het plan getoetst te
worden aan de komgrens van het dorp
en niet aan de polgrens. Ook zijn er
geen doelen voor participatie gesteld.
Verder is de onderbouwing met de
onderliggende rapportages niet volledig.” Het amendement werd met twintig stemmen voor en zeven stemmen
tegen, aangenomen.
Tekst: Jeanine Hendriks

College streeft naar meer opruimacties
De pilot Schoon en Veilig Veltum is succesvol verlopen en kan ook in andere wijken en dorpen van gemeente
Venray worden toegepast. Dat concludeert het College van B&W dat streeft naar meer verantwoordelijkheid
van inwoners voor de eigen leefomgeving.
Aanleiding voor de pilot Schoon en
Veilig Veltum was een onderzoek van
gemeente Venray naar de aanpak
van overlast in de openbare ruimte.
Wijkplatform Veltum meldde zich
destijds als eerste aan voor de pilot.
Inmiddels is de pilot, die in 2018 van
start ging, afgelopen. Toch gaan de
opruimacties in en rond het winkelcentrum van de wijk Veltum door.
Een groepje omwonenden begon
hiermee in augustus 2019 waarna
steeds meer bewoners zich aansloten.

De gemeente zorgde voor knijpers,
hesjes en zakken en voerde het verzamelde afval af. Er werden camera’s
geplaatst bij de afvalcontainers in het
winkelcentrum met borden in verschillende talen. Ook werden er enkele
maatregelen getroffen, zoals parkeerverbod, verplichte rijrichting en
fietsenstallingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.
De gemeente trekt de conclusie
dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt en dat ze

een actieve bijdrage willen leveren.
Ook durven ze andere bewoners aan
te spreken op hun gedrag. De werkgroep Schoon en Veilig Veltum zou wel
graag meer betrokkenheid zien van de
winkeliers. De werkgroep hoopt dat
meer wijkbewoners zich melden om
een stukje van Veltum te adopteren
en opruimacties te houden. Andere
wijken en dorpen kunnen zich bij de
gemeente aanmelden om met ondersteuning de overlast in de openbare
ruimte aan te pakken.

Beeld: Douwe Heijligers

BARBECUE & BUFFET

RADIO

medewerkers. Het was noodzakelijk in deze uitzonderlijke crisissituatie”, zegt bestuursvoorzitter Ankie
van Rossum. “De lichtstralen zijn
van ver te zien zodat je het gevoel
hebt dichter bij je naasten te zijn.
Op 12 mei was het de Dag van de
Zorg. Wij vinden het belangrijk om
die hele week stil te staan bij onze
zorgverleners en alle andere medewerkers. Zij tonen in deze tijd een
uitzonderlijke inzet. En de eindstreep is nog niet in zicht.”

TELEVISIE

Hier vindt u ons
De kleur roze staat symbool voor
al de patiënten en hun naasten.
De kleur geel staat symbool voor
alle medewerkers van het ziekenhuis. De witte lichtstraal, die recht
omhoog naar de sterrenhemel
gericht is, staat voor de patiënten
die zijn overleden.
Patiënten in VieCuri hebben in verband met het coronavirus en het
daarmee afgekondigde bezoekverbod hun naasten niet of nauwelijks
kunnen zien. “Dit is een ingrijpende
maatregel voor de patiënten en
hun naasten, maar ook voor onze

Ziggo digitaal
Ziggo analoog
KPN, XS4ALL
Telfort (witte afstandsbediening)
Telfort (zwarte afstandsbediening)
Edutel, Fiber.nl
Via Glaswebvenray
Trined
www.omroepvenray.nl/livetv

Onze digitale kanalen maken onderdeel uit van TV Standaard
en zijn te ontvangen in de regio’s Venray, Horst aan de Maas,
Bergen, Venlo, Peel en Maas en Gennep en omstreken.

Eenvoudig online
te bestellen
Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven

kanaal 45
kanaal 22+
kanaal 1397
kanaal 1397
kanaal 2144
kanaal 2144
kanaal 550
kanaal 509

Ether
90.2 FM
Ziggo analoog
87.5 FM
Ziggo digitaal
kanaal 920
KPN, XS4ALL
kanaal 1097
Telfort (witte afstandsbediening)
kanaal 1097
Telfort (zwarte afstandsbediening)
kanaal 3154
Edutel, Fiber.nl
kanaal 3154
Trined
kanaal 885
Internet in MP3 formaat:
https://icecast.omroepvenray.nl/lov.mp3.m3u
Internet in Ogg Vorbis formaat:
https://icecast.omroepvenray.nl/lov.ogg.m3u

T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com

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

06

WE

VENRAY

WEES LOYAAL,
BESTEED LOKAAL!
Door de coronacrisis hebben de lokale Venrayse
ondernemers het zwaar. Een goede reden om juist nu
uw aankopen gewoon in Venray te doen waardoor je
zorgt dat Venray blijft bloeien. Met de We LOVE Venray
cheques wordt het zelfs nog meer aantrekkelijk om
lokaal te besteden.
Je spaart voor korting, je steunt de lokale ondernemers
en helpt daarmee dus ons geliefde Venray.

HET WERKT EENVOUDIG IN 5 STAPPEN
1. Spaar PLUSpunten bij PLUS Guido van Dijck. 4. Kijk op www.welovevenray.nl
2. Lever uw volle spaarkaart in bij
voor de deelnemende bedrijven.
de klantenbalie.
5. Verzilver uw ‘We LOVE Venray Cheque’
3. Vraag naar de ‘We LOVE Venray Cheque’.
bij één van de deelnemende bedrijven.

TE BESTEDEN BIJ
WWW.DEKKERSTWEEWIELERS.NL

Patersstraat 14 5801AV Venray rimenzo.nl

Verdeuzeldonk
De Echte Bakker
tel (0478) 53 12 06

Bakkerij • Lunch • IJssalon
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Kijk voor meer informatie op www.welovevenray.nl
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Geplukt

Asmaa Darkaoui Venray
Voor de liefde verhuisde ze van Schoonhoven naar Venray en wist ze hier een nieuw leven op te bouwen. Inmiddels is ze zeer actief in Venray om
diversiteit bespreekbaar te maken. Samen met een vriendin richtte Asmaa Ladies Network Venray op om vrouwen te helpen zich te ontwikkelen. Deze week wordt Asmaa Darkaoui(36) geplukt.

Asmaa is te omschrijven als een
behulpzame vrouw die zich graag
inzet om anderen te laten groeien.
Dit doet ze zowel in haar werk als in
vrijwilligerswerk. Twee jaar geleden
richtte ze haar eigen onderneming
op waarbij ze vrouwen en kinderen
met een andere achtergrond coacht.
“Ik wilde me richten op diversiteit.
Doordat vrouwen en kinderen met
een andere afkomst andere normen
en waarden en een ander uiterlijk en achternaam hebben dan een
‘oer-Nederlander’ is hun leven soms
complexer. Zij lopen tegen verschillen aan in de maatschappij en ik wil
bijdragen aan hun ontwikkeling.”
Volgens Asmaa is de maatschappij vergeleken met vroeger een stuk
harder geworden. Zij vindt dat er te
weinig bruggen worden geslagen.
“Ik krijg vaak de opmerking dat ik
goed Nederlands praat. Enerzijds is
dat een compliment, maar ander-

zijds verbaas ik me er nog over dat dit
wordt gezegd. Is het een vooroordeel?
Of kennen we elkaar gewoon niet? Het
is jammer dat mensen met een andere
afkomst het idee krijgen dat ze niet
geaccepteerd worden door Nederlanders
en dat discriminatie en racisme een
rol speelt. Zo volgen er over en weer
opmerkingen.”
Om zelf een voorbeeld voor anderen
te zijn, solliciteerde ze op de vacature
van de adviesraad sociaal domein van
de gemeente Venray. Samen met de
gemeente denkt ze na over beleid. “Ik
zag deze vacature en twijfelde of ik dit
wilde doen. Mijn man en een kennis
trokken me over de streep. Binnen de
adviesraad kan ik op een ander niveau
wat betekenen voor anderen. Ik heb het
altijd mooi gevonden om anderen te
helpen. Vrijwilligerswerk doe ik bijvoorbeeld al vanaf mijn 16e. Dat vind ik erg
dankbaar werk en het draagt bij aan je
eigen ontwikkeling.”

Puzzel

KWEKRIJ DE LIFRA
VEULEN

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Zelf werd Asmaa geboren in Marokko
maar verhuisde op haar 2e naar
Nederland samen met haar moeder,
twee zussen en drie broers. “Mijn vader
kwam als gastarbeider al eerder in
Nederland wonen, wel met de intentie
om er een paar maanden te werken.
Uiteindelijk is hij in Nederland gebleven
omdat hij een baan kreeg bij een meubelzaak.”
Doordat er een gezinshereniging plaatsvond, kwam het gezin in Schoonhoven
dichtbij Gouda terecht. Asmaa’s twee
oudere zussen bleven in Marokko
wonen. “Het was in die tijd moeilijk voor
mijn moeder om alleen achter te blijven
in Marokko, maar in dat land voel je je
niet snel alleen. Er heerst een enorm
‘wij-gevoel’, de familie en de buren hebben haar gesteund toen mijn vader er
niet was.”
Volgens Asmaa is dat een van de verschillen tussen Marokko en Nederland.
“In Nederland is iedereen op zichzelf.

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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NOG VOLOP KEUS AAN PERK-,
HANG- EN KUIPPLANTEN.
GERANIUMS 10 stuks 8,00
BEGONIA’S VL.LIESJES 0,30
LOBELIA’S 12 stuks 2,50
HANGBEGONIA 1,00
VERDER NOG 100 SOORTEN
ZOMERBLOEIERS.
ACTIE HANGPOT MET 3 KLEUREN 2,50
ENZ ENZ ENZ ENZ........

WIJ HEBBEN ONS AANGEPAST AAN
DE RICHTLIJNEN VAN DE OVERHEID
OM RUSTIG TE WINKELEN.

Maar ook binnen Nederland zijn er verschillen. Toen ik veertien jaar geleden
in Venray kwam wonen, merkte ik dat
de mensen hier voorzichtiger zijn dan
bijvoorbeeld Rotterdammers. Daar zijn
de mensen directer en zeggen wat ze
vinden.”
Asmaa verliet het vertrouwde
Schoonhoven voor de liefde. “Via mijn
nichtje leerde ik mijn man kennen. Dat
was weer een kennis van haar. Omdat
hij in Venray woonde, ben ik hierheen

verhuisd.” De verhuizing naar Venray
was voor Asmaa in het begin erg wennen. Een nieuw leven opbouwen op een
andere plek in het land was volgens haar
lastig. “Omdat ik mijn baan in Rotterdam
niet kon behouden, moest ik weer op
zoek naar nieuw werk. Om mensen te
leren kennen, begon ik met vrijwilligerswerk bij het vrouwencentrum EVA. Toen
mijn man en ik kinderen kregen, werd ik
actief op school. Langzaamaan bouwde
ik een netwerk op in Venray.”
Inmiddels is haar netwerk dusdanig
gegroeid dat ze andere vrouwen in
Venray ook kan helpen met netwerken.
Samen met haar vriendin Hanan startte
Asmaa daarom Ladies Network Venray
op. Eén keer in het kwartaal komt een
aantal dames bij elkaar om te praten
over verschillende onderwerpen. “Hoe
leuk is het om te kletsen als vrouwen
onder elkaar? In Venray was er weinig
voor onze doelgroep: jonge vrouwen
met kinderen. Daarom ontstond twee
jaar geleden het idee om netwerkbijeenkomsten te organiseren in ‘t Brukske
waar we het over diversiteit, cultuur en
persoonlijke ontwikkeling konden hebben. In het begin was het lastig dit idee
op te zetten; we hadden namelijk geen
geld en geen ruimte. Inmiddels worden we vanuit verschillende instanties
gesteund en komen er vrouwen vanuit
heel Venray naar de bijeenkomsten.”
Vanwege het coronavirus kan de bijeenkomst in juni niet doorgaan. “Dat is
jammer, want we merkten dat er echt
behoefte naar was. Tijdens een bijeenkomst kunnen we elkaar helpen, maar
ook elkaar beter leren kennen. We halen
elkaars kwaliteiten naar boven. Het is
echt superleuk om te organiseren.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

OPENINGSTIJDEN:

ma t/m za van 9.00 tot 18.00 uur

KWEKERIJ DE LIFRA
LORBAAN 12A, VEULEN 06 - 14 21 76 97

Tekst: Jeanine Hendriks

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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VVD Venray

Het goede voorbeeld
Wij zijn het er over het algemeen met z’n allen over eens dat gebruik
van zonne-energie een stukje van onze toekomst is. Dat heeft VVD
Venray twee jaar geleden ook verwoord in haar verkiezingsprogramma en is gelukkig ook terug te vinden in het beleid van de
gemeente Venray.
Vorige week hebben we een stukje
geschreven over het gesteggel rond
het zonnepark in de Smakt. Nog veel
liever zien we dat de zonnepanelen
op de daken van onze gebouwen
terechtkomen. Eén van de dingen die
je dan als gemeente kan doen, is het

Venray Lokaal

goede voorbeeld geven.
De gemeente heeft nu besloten om
zonnepanelen op het dak van het
gemeentehuis te leggen. En op het
dak van het Jerusalem, het voormalig kunstencentrum. Het betreft
hier een monument, dus de panelen

van zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen.
Als VVD Venray hopen wij dan ook
dat het leggen van zonnepanelen op
het gemeentehuis op korte termijn
een vervolg krijgt bij de rest van het
maatschappelijk vastgoed. Dan geef
je niet alleen het goede voorbeeld,
maar maak je echt werk van het milieubeleid dat we met elkaar hebben
afgesproken.
John Niessen

Mantelzorg niet in waarde uit te drukken
Na jaren strijden voor verhoging van de mantelzorgwaardering is het
Venray Lokaal eindelijk gelukt. Deze waardering is niet in geld uit te
drukken maar toch hebben we bij de voorjaarsnota in 2019 gezorgd
voor een flinke opwaardering.
Als u vóór 1 november 2020 de
mantelzorgwaardering aanvraagt
via de website van de gemeente
Venray dan krijgt u een vijftal opties:
een geldbedrag van 130 euro, een
waardebon of combi-waardebon van
140 euro voor kunst en cultuur of
horeca en winkel of twee overnach-

CDA Venray

komen zoveel mogelijk uit het zicht.
Hierdoor is het rendement niet optimaal.
Toch is het rendement meer dan
genoeg om er als gemeente geld
aan over te houden. Daarom rijst de
vraag waarom nu pas? En waarom
niet heel rap ook op de rest van
het maatschappelijk vastgoed dat
wordt gebruikt door onder andere
sport-, buurt- en jeugdverenigingen?
Gebouwen die wat ouder zijn, maar
zich uitstekend lenen voor plaatsen

tingen bij Logeerhuis Kapstok. Iedere
aanvrager krijgt sowieso een bon
voor één nacht logeren in het logeerhuis.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk de mantelzorgers
zijn voor onze maatschappij. Tijdens
de coronacrisis treft het ons allemaal

doordat het zorgen voor anderen
voor iedereen heel erg dichtbij komt.
Natuurlijk is de waardering niet in
een geldbedrag uit te drukken maar
de schamele 65 euro die Venray uitkeerde sinds 2015 stond in schril contrast tot de 250 euro van de Sociale
Verzekeringsbank tot 2015.
Gemeenten die een financiële
mantelzorgwaardering beschikbaar
stellen, hebben relatief meer
mantelzorgers in beeld. Dat is
een bijkomend voordeel zodat we

onze ondersteuning hierop kunnen
aanpassen.
Als er dit jaar massaal gekozen
wordt voor het bedrag dan kan wat
ons betreft het menu verdwijnen.
We moeten administratieve
rompslomp vermijden en het zo
eenvoudig mogelijk maken. De keuze
van de mantelzorger moet leidend
zijn. Venray Lokaal blijft in nauw
contact met mantelzorgers.

we die gedachte van concentratiegebieden uit het oogpunt van volksgezondheid toch maar eens herzien.
Het wegsaneren bij dorpskernen,
maar daarnaast juist meer inzetten
op maximale spreiding in het buitengebied, zou ook een advies van dit
rapport kunnen zijn.
Dit overdenkende stond ik afgelopen
donderdag voor het eerst sinds zes
weken weer in de file op de N270,
om vervolgens keurig 100 kilometer op de A73 naar Malden te rijden.

We haalden onze jongste kleinzoon
op om zijn ouders te ontlasten bij
het thuiswerken. Op de terugweg
probeerde ik de dwarsverbanden te
leggen tussen de luchtkwaliteit en
de maximum snelheid. Naarmate het
coronavirus zich verder terugtrekt, zal
de discussie omtrent de stikstofproblematiek weer aanwakkeren. Zijn
we met het gezamenlijk pakket ook
op de goede weg?

Anita Kupers, commissielid Leven

Op de goede weg?
Met belangstelling las ik het rapport Luchtkwaliteit in veedichte
gebieden dat in samenwerking met de provincie is opgesteld. Zoals bij
ieder onderzoek kun je hier wat kritische opmerkingen over plaatsen,
maar de relatie is duidelijk. Gezien de discussie die telkens weer
oplaait of we met de Visie Veehouderij op de goede weg zitten, geeft dit
rapport op onderdelen wel duidelijkheid.
Het versneld via overheidswege
saneren van de veehouderij alsmede technische maatregelen om
doorgroeiers economisch perspectief te geven, zijn goede maatregelen. Wat mij wel tot nadenken zette,

is het aanwijzen van gebieden waar
specifiek bedrijven zouden moeten
doorgroeien, de zogenoemde concentratiegebieden, en waar er in het
buitengebied geen plaats meer is
voor veehouderij. Misschien moeten

Leo Philipsen, gemeenteraadslid

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 zoipmpelanten
en ku

Vele soorte
buxusvervan n
ge
vanaf € 0,79 rs
Op hemelvaartsdag
zijn wij open

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

www.lozeman.nl

Kies voor kwaliteit en service
Al 65 jaar is Lozeman jouw partner voor machines
voor tuin, gazon en groen. Zowel voor particulieren
als professionals. Je bent van harte welkom in
onze vestiging voor een demonstratie.
• Loopmaaiers
• Zitmaaiers
• Tuintractoren
• Compact-tractoren
• Knikladers
• Handgereedschappen
• Beregeningshaspels

• Gewasspuiten
• Frezen
• Verticuteermachines
• Klepelmaaiers
• Heggenscharen
• Houtversnipperaars
• en meer!

Lozeman Tuinmachines • Markt 14, 5973 NR Lottum • T: 077-4632341
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ook sportscholen mogen nu weer open
We kunnen weer naar de kapper en de schoonheidsspecialiste. Per 1 juni mogen we weer een biertje drinken op het terras en een baantje trekken
in het zwembad kan ook al.
Sporten in een fitnessclub zit er echter voorlopig
nog niet in. In de door het kabinet bekendgemaakte routekaart staat dat de clubs pas vanaf 1
september de deuren weer mogen openen. Veel
fitnessclubs denken dat ze tegen die tijd al over
de kop zijn gegaan. Het besluit van de regering
is ook vreemd, als je je bedenkt dat er in andere
landen onder voorwaarden wel weer gesport

mag worden in sportscholen. Als iedereen zich aan
de anderhalvemetermaatregel houdt en de toestellen telkens worden schoongemaakt, moet het toch
ook in Nederland mogelijk zijn om je oefeningen
weer in de fitnessclub te doen?
Aan de andere kant is het wel begrijpelijk dat het
kabinet ervoor kiest om stapsgewijs steeds meer
sectoren weer open te stellen. Bovendien geeft de

regering aan dat er eerst beter onderzocht moet
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.
Ook sportscholen mogen nu weer open.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 18

Mondkapjes dragen in het openbaar moet verplicht worden
In België en Duitsland is het al verplicht: mondkapjes dragen in openbare gelegenheden. De neus en mond moeten bedekt zijn zodat er geen
druppeltjes kunnen vrijkomen waar het coronavirus in kan zitten. Toch vinden Nederlandse experts het dragen van mondkapjes zinloos, waardoor ons land niet meegaat in de trend van onze buurlanden. De stelling van de poll in week 18 luidde: Mondkapjes dragen in het openbaar moet
verplicht worden.
74 procent van de respondenten was het
niet eens met die stelling. Deskundigen
zijn het er niet over eens of het dragen
van een mondkapje zinvol is. Zo zeggen de
Wereldgezondheidsorganisatie en het Rode
Kruis dat het verkeerd dragen van een masker
juist meer risico op besmetting met zich mee-

brengt. Waarom zouden we mondkapjes moeten dragen als het geen positief effect heeft?
Daarnaast is er al een tekort aan mondkapjes in de
zorg. Theoretisch gezien is het onmogelijk om in
Nederland iedereen met een mondkapje te laten
lopen, omdat het land niet genoeg materiaal heeft.
26 procent van de stemmers was het eens met de

stelling. In het openbaar vervoer is het dragen van
een mondkapje ook verplicht per 1 juni. Hierover
wordt door de overheid gezegd dat het jezelf niet
beschermd, maar wel de mensen rondom jou als
het mondkapje zorgvuldig wordt gedragen en
gebruikt.

Oh, zit dat zo!

De zwakkere verkeersdeelnemers
Op paaszondag reed meneer A in zijn Fiat 500 een bocht naar links in. Op datzelfde moment kwam mevrouw B op haar fiets vanuit
de tegenovergestelde richting. B schrok van A, remde en draaide haar stuur naar rechts. Ze viel van haar fiets en kwam op het asfalt terecht.
In het ziekenhuis bleek B haar pols en haar onderbeen op twee plaatsen gebroken te hebben. Door het letsel raakte B zelfs gedeeltelijk
arbeidsongeschikt. De rechtbank moest oordelen of A aansprakelijk was voor de schade van B.
voetganger betrokken raakt bij
een verkeersongeval met een
motorrijtuig, dan is de eigenaar van
de auto in beginsel verplicht om de
schade van de fietser/voetganger
deels of geheel te vergoeden. Zelfs
als de zwakkere verkeersdeelnemer
het ongeluk zelf heeft veroorzaakt,
door bijvoorbeeld geen voorrang
te verlenen of door rood te fietsen.
Alleen als de automobilist kan
aantonen dat de fout van de
zwakkere verkeersdeelnemer
zo onwaarschijnlijk was dat hij
daarmee in alle redelijkheid geen
rekening kon houden
(= overmacht), vervalt de
schadevergoedingsverplichting.
Fietsers en voetgangers worden
in de Nederland als ‘zwakkere
verkeersdeelnemers’ extra
beschermd door artikel 185
Wegenverkeerswet. Als een fietser/

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.
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
Vlinderstruik, vaste pl. enz. Open za.
van 9.30-16.30 uur ( do. - vrij. na tel.
afspraak) Oude heldenseweg (naast
13a) Maasbree.

Voor kinderen tot 14 jaar gaat de
bescherming nóg verder. Meestal
wordt de schade 100% vergoed,
met als uitgangspunt dat jonge

Integrale Coaching
Voetreflex, massage, energiewerk.
Info: www.mayproosten.nl
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.
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.

kinderen die deelnemen aan het
moeten daarom alsnog 50% van
verkeer, impulsief en onberekenbaar de schade van B vergoeden. In
zijn.
de praktijk zal de verzekeraar de
schade namens A aan B betalen.
A vond dat er sprake was van
overmacht. De rechtbank gaf hem
Door: Kristel van de Molengraft,
gelijk: A had de val van B niet
Van der Putt advocaten
kunnen voorkomen. B was het hier
niet mee eens en ging in hoger
beroep. Het gerechtshof oordeelde
in februari 2020 dat A toch bedacht
had moeten zijn op onverwachte
gedragingen van tegenliggers.
A had daarom meer naar rechts
moeten rijden en hij had eerder
moeten stoppen voor B.
Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 82 | www.putt.nl
Volgens het gerechtshof had
vandemolengraft@putt.nl.
ook B anders moeten en kunnen
handelen. B had haar snelheid en
haar positie op de weg onvoldoende
Inloopspreekuur
aangepast aan de situatie ter
maandag van 12.00 – 14.00 uur
plaatse. A en zijn WAM-verzekeraar
donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Kempen creëert

lokale verbinding

Valka

Column

Geluk
Helaas zit ik in de verkeerde
leeftijdsgroep wat het coronavirus betreft. Ik zit niet heel
ruim over de gevarengrens
maar met wat onderliggende
kwaaltjes erbij luister je toch
extra argwanend naar je eigen
kuchjes in deze tijden. Daar kan
een versoepeling van de maatregelen nog even niets aan
veranderen.
Toen ik op een avond flink aan het
hoesten was, biechtte ik mijn zoon
door de telefoon op dat ik een
beetje bang was. Ik had dan wel
geen koorts, nog niet althans, maar
dat hoesten… Ik was heus heel
voorzichtig geweest maar je weet
nooit met dat enge virus. De boodschappen? De postbode? Die fietser
die iets te dichtbij kwam toen ik
een blokje om ging?
Mijn zoon lachte mijn angst weg:
“Ach mam, jullie hoesten altijd.”
Wat een geluk: Wij hoesten altijd…
Ik nog wat meer dan mijn echtgenoot. En als de wind uit de
richting van die grote kippenstal
komt, heb ik nog een schrijnende
keel. Wat een geluk dat het geen
corona is. Toch blijft het raar dat
het zomaar mag, de lucht van
een ander zo structureel vervuilen. Zonet heb ik nog de brief
van gedeputeerde Mackus (CDA)
gelezen over de luchtkwaliteit in
veedichte gebieden. Onderzoekers
hebben verband gevonden tussen
de aanwezigheid van veehouderijbedrijven en luchtwegklachten
en/of longfunctieveranderingen
bij omwonenden, schrijft Mackus.
Zie je wel, dacht ik. Dat hoesten
van mij is begonnen toen er hier
steeds meer grote stallen werden
gebouwd en toen de lucht die ik
gewoontegetrouw bleef inademen,
steeds vaker ging stinken. Ik heb
geen wetenschappelijk bewijs
maar ik wijt ook mijn chronische
kuchen aan de luchtvervuiling (fijnstof, endotoxine) door de overkill aan vee hier. Ik hoest als een
kettingroker.
Maar wat een geluk dus dat ik
altijd hoest. Want dan is het geen
corona. En het is maar goed dat het
geen corona is, want iemand die
altijd hoest, is al gauw de pineut
als de corona toeslaat. Als ik nou
niet nadenk, kan ik mezelf nog
wijsmaken dat ik mijn buren dankbaar moet zijn voor het vervuilen
van de lucht die ik moet inademen.

#kempencreëert
Valentine
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15-vragen aan

Janne Wennekers Oirlo
Wat is je droombaan?
Ik weet al heel lang dat ik graag
iets met kinderen wil gaan doen.
Het lijkt me dan ook fantastisch om
een eigen kinderopvang te beginnen. Ik verwacht dan ook dat mijn
toekomstige opleiding hiermee te
maken heeft. Momenteel zit ik in
de brugklas dus wie weet kan dat
nog veranderen.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Lastig om dit over jezelf te zeggen,
maar anderen zeggen dat ik sociaal
ben en zorgzaam ben. Soms kan ik
heel druk zijn en iets zeggen zonder na te denken. Dat is misschien
een slechte eigenschap.

Welke emoticon gebruik je
het meest?
Ik gebruik heel vaak de smile die
een kusje geeft. Deze emoticons
stuur ik heel vaak naar vriendinnen.

Introvert of extravert?
Ik hou echt van gezelligheid en
vind het leuk als er mensen om me
heen zijn, maar soms vind ik het
heerlijk om alleen te zijn.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Janne Wennekers
13 jaar
Dendron College
Oirlo

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou heel graag willen vliegen,
dan kan ik supersnel overal heen.
Als eerste zou ik naar Amerika
willen vliegen, want het lijkt mij
supervet om dat land eens een
keer te bezoeken.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Mijn vader zegt vaak: ‘Niet
alles komt vanzelf je zult er zelf
energie in moeten steken en jij
bepaalt het eindresultaat’. Op het
moment als ik ergens geen zin
in heb, herinnert mijn vader me
hieraan en vaak helpt dit om me te
motiveren.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie
zou je dan kiezen?
Spiderman lijkt me wel tof om te
zijn, omdat ik dan mensen kan helpen en ik dan spinnenwebben kan
schieten. Verder zou ik nooit een
slechterik willen zijn.

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn moeder vertelt vaak over mijn
geboorte. Ik ben namelijk geboren als sterrenkijker en dat betekent dat ik eigenlijk andersom ben
geboren. Misschien was ik wel te
nieuwsgierig?

Waar ben je verslaafd aan?
Ik ben erg gehecht aan mijn telefoon. Ik gebruik mijn telefoon
vooral om in contact te blijven met
mijn vrienden. Ook vind ik het erg
leuk om YouTube en social media
te volgen.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou de afgelopen carnaval, toen
ik jeugdprinses was, opnieuw
willen beleven. Daar heb ik heel
erg van genoten en dat zou ik
graag nog een keertje over willen
doen. Ik denk niet dat ik dat op
een andere manier zou willen mee
maken. Ik werd toen verrast door
Pruufmar die een optreden op mijn
receptie gaf.

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Aan het liedje ‘Oma’ van Jantje
Smit heb ik een bijzondere
herinnering. Toen mijn oma
zes jaar geleden is overleden,
hebben wij dit lied samen met
alle kleinkinderen gezongen op
de crematie. Zelf luister ik het
nummer niet meer, maar als ik het
liedje weer hoor zou ik er wel weer
aan denken.

Amerika lijkt me helemaal te gek.
Met name de hoge gebouwen en
dat alles in het groot aanwezig is,
lijkt me vet om te zien.

Wat zou je nooit weggooien?
De as van mijn overleden oma zou
ik nooit weggooien. Zij betekende
heel veel voor me. Ze was een erg
aardige, zorgzame en superlieve
oma. Natuurlijk heb ik mooie herinneringen aan haar.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Toen ik met een vriendin iets ging
doen en de lucht mooi was, heb ik
mijn laatste foto gemaakt.

Wat is je favoriete hobby?
Korfballen is mijn favoriete hobby
en ik doe dit al sinds mijn 6e.
Mijn favoriete vak op school is dan
ook gym, omdat je dan lekker kan
bewegen. Verder chill ik in mijn
vrije tijd graag met vrienden.

LENTE ACTIE!
Veilig shoppen in onze ruime winkel

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

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Mondkapjes en handgel

Nu bij aankoop van € 75,00
ontvangt u een leuk cadeau!
Betaalbare mode en
schoenen voor haar en hem
Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

Hoi

Column

Eten
Ja, waar zal ik weer eens
over schrijven. Veel denken
en alles verkeerd doen, drie
keer dingen opnieuw
schrijven en nog steeds niet
tevreden zijn. Dat is niet
altijd even makkelijk.
Schrijven over corona wil ik
namelijk niet en het nieuws
wil ik ook niet alweer gaan
bespreken. Dan wordt het
opeens veel lastiger.
Veel doe ik namelijk niet meer
in mijn leven. Ik hoef niet meer
naar school, ik werk alleen op
vrijdag en zaterdagen en door
de week doe ik eigenlijk niks. Nu
kan ik gaan praten over de rust
thuis, aangezien mijn broertjes
en zusjes weer met school
beginnen en naar de basisschool
gaan. Ik kan gaan praten over
eten, heerlijk eten. Als ik ergens
van hou is het eten. Snickers,
chocolade, ijs, friet en aardbeien.
Het mag van mij allemaal. Het
grote voordeel is dat ik superveel
kan eten en niks aan kom. Ik heb
een erg snel verteringsstelsel,
dus ik kom niks aan. Dat levert
soms grote frustraties op bij
mezelf. Ik vind mezelf namelijk
vaak erg dun en ik val te snel af
zodra ik ziek ben. Ik ben vreselijk
lang bezig met weer aankomen.
Het heeft aan de andere kant
ook voordelen. Ik weet dat ik
vriendinnen heb die daar jaloers
op zijn en dat kan ook wel fijn
zijn. Bijna alle kleren staan mij en
ik kan bijna alles hebben.

Ik val te snel af
zodra ik ziek ben
Het erge van deze situatie is dat
ik vaak vergeet dat ik een stukje
moet schrijven. Dus nu is het
bijna zeven uur ‘s avonds op de
dinsdag en ik moest het twee
uur geleden al inleveren. Oeps.
Dus nu zit ik aan tafel, iedereen
is aan het eten en ik ben dit aan
het schrijven. Wortelstamppot
met shoarma, ja inderdaad een
vreselijke combinatie. Ik heb wel
zin in chocolade, welke variant
maakt mij niks uit: ik wil mijn
chocolade. Ik heb vreselijke
honger!

Jacky
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B.V.V.’27 zet een stap terug
naar de reserveklasse
Voetbalvereniging B.V.V.’27 uit Blitterswijck heeft besloten om
het eerste elftal het aankomende seizoen 2020/2021 niet in te
schrijven voor de competitie voor standaardelftallen. B.V.V.’27
zal met twee herenteams en een vrouwenteam verder gaan in de
reserveklasse. De aanleiding voor dit besluit is het tekort aan
selectiespelers.

Samen staan
we sterk

Jimmy Lucassen van BVV’27 in de derby tegen SV United

Dit besluit is niet van de ene op
de andere dag genomen. Al voor
de winterstop is de selectie samen
met het bestuur aan de slag
gegaan om nieuwe spelers naar
Blitterswijck te halen. Lange tijd
leek het de goede kant op te gaan,
want diverse spelers hadden interesse en trainden ook al een aantal
keren met de selectie van B.V.V.’27
mee. Uiteindelijk besloten de
potentiële nieuwe spelers de stap
niet te maken.

Over twee jaar
wellicht weer mogelijk

Uitbreiding
Voor een aantal spelers van de
bestaande selectie was een uitbreiding van het aantal selectiespelers
een must om zelf bij B.V.V.’27 te
blijven spelen. Daarom daalde het
aantal selectiespelers voor het eerste elftal nog verder naar slechts
dertien spelers. Dat is volgens het
team een te kleine selectie om het
nieuwe seizoen te kunnen starten
in de competitie voor standaardteams. Over twee jaar stroomt er
een grote groep jeugdspelers door
naar de senioren, waardoor het
wellicht weer mogelijk wordt om

te starten met de competitie voor
standaardteams.
Het is voor de vereniging B.V.V.’27
niet de eerste keer om dit besluit
te nemen. Elf jaar geleden moest
B.V.V.’27 ook een stapje terug doen.
Destijds lukte het de vereniging om
twee jaar later terug te keren in de
competitie voor standaardteams
en zelfs te groeien met het aantal
seniorenteams.

Onzekerheid
In 2010 besloot de algemene
ledenvergadering om niet te fuseren met een andere vereniging
omdat B.V.V.’27 seniorenvoetbal voor de heren en de vrouwen
graag in Blitterswijck op sportpark
‘t Hoogveld in stand wil houden. Bij
die keuze hoort de beperking van
krappe selecties en dus ook jaren
van onzekerheid.

Kans
Het terugtrekken van BVV’27 biedt
perspectief voor Merselo dat op
weg was naar het kampioenschap in de vijfde klasse F toen
half maart de competitie werd
stilgelegd. Merselo heeft, evenals klassengenoot Leunen, bij de
KNVB het verzoek ingediend om
te promoveren. Die kans is groter
geworden nu in de vierde klasse
een extra plekje vrijkomt.

We hebben weer perspectief, iets om naar uit te kijken. De basisscholen zijn
weer open. Een opluchting voor veel ouders en kinderen. Volwassenen mogen
weer georganiseerd sporten in de buitenlucht, de terrassen gaan 1 juni open en
vanaf 1 september lijken grotere evenementen weer doorgang te vinden. Maar
we zijn er nog niet. Vanwege de versoepeling is het handhaven van de regels
misschien wel belangrijker dan ooit. Verslappen is geen optie.
De afgelopen periode heeft u massaal foto’s ingestuurd. We wilden u daarmee
de gelegenheid geven om andere mensen in de gemeente een hart onder de riem
te steken. Een hart onder de riem voor al die mensen die getroffen zijn door het
coronavirus. Maar zeker ook steun voor alle medewerkers in ziekenhuizen en
verpleeghuizen die nog altijd dag in dag uit hard aan het werk zijn.
Dit was de laatste verbindingspagina in HALLO. Wij willen u danken voor het
insturen van de foto’s en hopen dat we op deze manier samen met u een klein
steentje hebben bijgedragen. Voor nu wensen we iedereen de komende periode
veel sterkte, moed en wijsheid.
#kempencreëert lokale verbinding

Kempen bedenkt, maakt, deelt
communicatieboodschappen
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