Venlo in tijden van Corona
Normaliter bericht ik u over mooie momenten/evenementen in Venlo. Maar, het duurt nu al
een tijdje sinds het coronavirus in ons leven is gekomen, wat inmiddels (bijna) het hele
openbare leven heeft stilgelegd. Het coronavirus vraagt veel geduld van ons – en helaas ook
offers.
Tussen elkaar 1,5 meter afstand houden – dat is nog de kleinste moeite, maar onze geliefden,
familie, kennissen en vrienden niet kunnen bezoeken. DAT is vo
or veel mensen een grote uitdaging en stemt treurig.
En wat de lockdown voor onze economie betekent, is momenteel nog niet te overzien.
Als ik door de binnenstad fiets, ontmoet ik nauwelijks mensen, veel winkels zijn gesloten en
wie kan, werkt in Home Office.

Maar, ik ben ook positief verrast dat bijna elke dag mails van VenloPartners komen met
nieuwe ideeën voor de ondernemers om tijdens de crisis “op een andere manier” te kunnen
werken. Ik denk daarbij aan (nog) meer online-activiteiten, ook aan online-cursussen en hoe

het boodschappen doen nu is veranderd. Natuurlijk sta ik zelf ook in een lange rij buiten vóór
de winkels om naar binnen te mogen en/of om op een winkelwagen te wachten. En nóg
belangrijker vind ik het “online bestellen en laten leveren” van regionale producten om onze
Venlose economie te steunen.

\

Wat “mijn vakgebied” de cultuur betreft ziet het er momenteel heel treurig uit. Alle culturele
activiteiten en evenementen zijn afgelast of naar 2021verplaatst. Een uitzondering vormt het
Spijs Festival, dat dit jaar in september zal plaatsvinden, weliswaar slechts op één dag.
Daarom heb ik een verzoek: wilt u s.v.p. reeds betaalde kaartjes bijvoorbeeld voor
theater/concerten etc. bewaren en verlang het geld NIET terug...want ook dat steunt de lokale
economie en zorgt ervoor dat evenementen later in de toekomst "verder leven"...

Wat het “verder leven“ in onze gedachten en herinneringen betreft, dit jaar was het precies 75
jaar geleden er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Ik heb een kijkje genomen in
het Rosarium en heb er helemaal in mijn eentje een moment stilte in acht genomen….
Vanwege corona was er natuurlijk geen grote bijeenkomst….

Ondertussen – het is vandaag 16 mei – zijn bepaalde coronamaatregelen wat soepeler
gemaakt. Ik zie bijvoorbeeld weer onze Oosterburen in de stad boodschappen komen doen; op
het Nolensplein is de markt weer open – alles met afstand natuurlijk – maar het is een klein
beetje “normaliteit”. Vandaag is een mooie warme dag, de mensen wandelen buiten, maken
een praatje…. en men zou kunnen denken dat alles weer “goed” is.

Toch is dat “te vroeg verheugd zijn”… Want het virus is er nog steeds…..en wij moeten leren
ermee te leven….voorlopig.
Maar, ik heb nog een gedachte, iets wat ik heel belangrijk vind. Later, als de "tijd met corona"
voorbij zal zijn, zullen wij veel dingen "anders" zien en zeker ook veel dingen niet meer als
"vanzelfsprekend" ervaren...
Mijn hoop is, dat wij meer oplettendheid en waardering in ons leven gaan krijgen, ofwel
elkaar MEER laten zien – waardering zowel voor ALLE mensen als ook voor de natuur, voor
onze omgeving, het milieu, voor politiek en economie....waardering voor onze
democratie........en dankbaarheid voor al het moois, in principe voor alles, wat op onze aarde
aanwezig is en wat ons leven rijk en waardevol maakt....
Sommige mensen zeggen dat wij na corona “andere” problemen zouden hebben dan de
natuur…. Maar nee, ik ben van mening helemaal NIET! Corona heeft ons laten zien, hoe
fragiel ons leven is – en wel wereldwijd – en ik zie nu ook een kans om onze natuur te
beschermen, er meer op te letten bijvoorbeeld met duurzame auto´s of gewoon meer groen in
onze steden etc. … en hopelijk ook wereldwijd.
Corona heeft ons laten zien dat wij met zijn allen VERBONDEN zijn – en dat is precies met
onze natuur ook zo het geval…..

En: de solidariteit die wij momenteel onderling ervaren en al de nieuwe ideeën, die wij nu al
hebben en die wij nu al in de praktijk brengen - zoiets geeft mij goede moed!
Ik wens ons allen het allerbeste toe, vooral GEZONDHEID!
Vriendelijke groeten,
Angelika Seel
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