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‘Niet te jong voor
politiek’
‘Jij bent nog veel te jong voor de politiek’, krijgen Mees Hillenbrink (15), Romy Litjens (16), Yvon Peters (17) en Bram Jilesen (18) geregeld te horen. Toch staan ze alle
vier op kieslijsten van de politieke partijen in Venray die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Jarenlange ervaring wordt overschat, stellen zij.
“Hart hebben voor politiek is belangrijker.” Lees verder op pagina 14

Multifunctioneel plein

Nieuw uiterlijk
voor dorpsplein Geijsteren
Het dorpsplein van Geijsteren wordt de komende maanden aangepakt. Gemeente Venray en de inwoners
van het dorp gaan er samen voor zorgen dat het plein beter geschikt wordt om evenementen te houden,
er komt nieuwe bestrating en onder de grond wordt een infiltratieriool aangelegd. Voor de Geijsterse kermis
in mei moet het plein klaar zijn.
De wens voor aanpassingen
aan het dorpsplein lag er bij
bewoners van Geijsteren al voor de
gemeentelijke herindeling in 2010,
geeft verantwoordelijk wethouder
Ike Busser (Samenwerking Venray)
aan. Nu er toch het nodige
onderhoud gepland stond aan het
plein, besloot de gemeente een

heleboel zaken samen te nemen,
aldus de wethouder.
“Het begon met maatregelen die
nodig zijn om de wateroverlast in het
dorp te verminderen. De afgelopen
jaren heeft Geijsteren vaker serieus
last gehad van hoogwater en met de
klimaatveranderingen wordt dat niet
minder.”

Vorig jaar trok de gemeente
daarom geld uit voor een apart
hemelwaterriool en een tweede riool
voor afvalwater. “Dat maakte de
weg vrij voor het werk bovengronds,
waarbij de wensen van het dorp zijn
meegenomen”, aldus de gemeente.
Lees verder op pagina 03

Voordelig bereik in 2018
Plannen om met regelmaat te adverteren? Dan biedt
een advertentiecontract interessante voordelen.
Instappen kan bij HALLO het hele jaar door!
Meer weten?
Bel voor een afspraak 0478 74 55 05
of kijk op www.hallo-venray.nl
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Verkeersproblemen schoolfietsroute
Castenray-Oirlo onder de loep
De verkeersveiligheid van de schoolfietsroute tussen Castenray en
Oirlo staat al enige tijd op de agenda van gemeente Venray. In 2015 werd
de Roffert afgesloten om de route veiliger te maken. Uit een evaluatie uit
2016 blijkt dat de bewoners van de dorpen over het algemeen tevreden
zijn over de maatregel. De gemeente gaat nu kijken of er nog op andere
gebieden wat gedaan kan worden om de route nog veiliger te maken.
Uit een evaluatie met de dorpen in
juli vorig jaar is gebleken dat de dor
pen over het algemeen tevreden zijn
over de werking van de wegafsluiting,
die in december 2015 tot stand kwam.
Door de afsluiting van de weg is er
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een overzichtelijkere kruising ontstaan
en rijdt het gemotoriseerd vervoer
langzamer, stelt een woordvoerster
van gemeente Venray. Aanleiding voor
de afsluiting was destijds de sluiting
van de basisschool in Castenray, waar
door kinderen uit het dorp voortaan
met de fiets naar de school in Oirlo
gingen.

Knelpunten
Toch zijn er nog verschillende
knelpunten bij de schoolfietsroute,
blijkt uit de evaluatie. De vormge
ving van de wegafsluiting laat nog
te wensen over, vinden de meeste
mensen, met name aan de kant van
de Castenrayse weg. “Men negeert
het bord ‘verboden in te rijden’ of ziet
het bord niet en komt ter hoogte van
de kruising met de Tunnelweg tot de
conclusie dat deze is afgesloten”, aldus
een woordvoerster van de gemeente.
Ook voldoet de weginrichting van de
Tunnelweg niet aan de wensen van de
nieuwe bewoners. Het vrachtverkeer
rijdt nu via de Tunnelweg in plaats van
via Heesakker en Rosakker, waardoor
er op de kruising van de Tunnelweg
en de Castenrayseweg soms door de
krappe bocht vervelende situaties
ontstaan. Ten slotte wordt er ook nog
steeds hard gereden op de Roffert.
De gemeente gaat de bedrijven
die het vrachtverkeer en het agrarisch
verkeer laten rijden op de route via de
Tunnelweg verzoeken deze route zo
min mogelijk te gebruiken, omdat dit
voor overlast zorgt, schrijft zij in een
brief aan de bewoners van Castenray

en Oirlo. De opmerkingen over de
Tunnelweg zijn voorgelegd aan de
wegbeheerder van de gemeente.
Deze gaat op korte termijn geen
grote onderhoudswerken uitvoeren,
maar zodra dit wel in beeld komt,
wordt met de bewoners rondom de
weg afgestemd wat er mogelijk is
om de weginrichting beter aan te
laten sluiten op de wensen van de
bewoners.

Zes aandachtspunten
De gemeente is naar aanleiding
van de evaluatie, de uitkomsten van
een enquête onder de bewoners en
snelheidsmetingen op locatie aan de
slag gegaan om te onderzoeken wat

er nog allemaal gedaan moet wor
den aan de route om deze zo veilig
mogelijk te maken. Zij onderscheidt
nu zes aandachtspunten, die ver
der uitgewerkt worden naar concrete
maatregelen. Zo wil de gemeente de
opstelruimte en fietsstalruimte bij de
school in Oirlo, voor ouders die hun
kinderen komen halen en brengen,
beter faciliteren. Ook wil zij inzetten
op een doorgaand verkeerseducatie
project voor ouders en kinderen en
denkt ze na over een snelheidsbe
perking bij de Hoofdstraat tussen de
kruising met Onder de Linden en de
Hogeweg en bij de Castenrayseweg
tussen de kruising met de Tunnelweg
en Heesakker. De gemeente wil verder

roekeloze inhaalmanoeuvres rond de
kruising met Molenhoek tegengaan en
de wegafsluiting bij de Roffert beter
vormgeven.
“Of en in hoeverre er fysieke
maatregelen genomen worden naar
aanleiding van de inventarisatie moet
later dit jaar blijken, zodra de analyse
is afgerond”, aldus de gemeente.
Eventuele realisatie van fysieke
maatregelen kan op zijn vroegst in
het najaar van 2018 plaatsvinden,
afhankelijk van de aard en omvang
van deze maatregelen. Voor
educatieve- of gedragsbeïnvloedende
maatregelen gaat de gemeente in
samenwerking met de basisschool en
Veilig Verkeer Nederland in overleg.

Limburgse filmprijs voor Venraynaar
Venraynaar Guido Coppis heeft tijdens het Limburgs Filmfestival de prijs voor beste nieuwe maker in de wacht gesleept. Hij kreeg de prijs voor
zijn nieuwste korte film, ‘Stille storm’. Het filmfestival duurde van vrijdag 12 tot en met zondag 14 januari.
“Er bestaat natuurlijk altijd een
kans dat je wint, maar dat je dan
vervolgens ook daadwerkelijk wint,
is natuurlijk te gek”, reageert Coppis
op het winnen van de prijs. “Het was
heel leuk om de prijs te winnen.
Vooral omdat ik in competitie stond
met een aantal fantastische films en
filmmakers.” De filmmaker won zijn
prijs voor Stille storm, een film van
50 minuten.
De prijs voor beste nieuwe maker
is een aanmoedigingsprijs en werd
toegekend door een onafhankelijke
jury. “Een prijs zoals deze winnen,
betekent voor mij erg veel, omdat je
een bepaalde erkenning krijgt voor
al het werk dat je in een film steekt,
dat doet erg goed”, vertelt Guido
Coppis.
Het is niet de eerste prijs die
de 19-jarige filmmaker in de wacht
sleept. Op zijn zestiende won hij de
EJFF voor beste studentenfilm en

won hij Kunstbende Limburg voor een
van zijn korte films. Ook heeft hij de
Special Jury Prize op het Euregion Film
Festival gewonnen en was hij geno
mineerd als ‘beste jonge regisseur’

op het Birmingham Film Festival.
Het Limburg Filmfestival is een
initiatief van filmmakers Ruud Lenssen
en Anita Smeets en is bedoeld als ode
aan de Limburgse film en haar makers.

Tijdens de tweede editie werden
onder andere ook awards uitgereikt
voor beste lange film en beste korte
film. De editie trok meer dan zesdui
zend bezoekers. (Foto: archieffoto)
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Smile Venray opgericht

‘Buurtbewoners belonen als ze zich aan
de regels houden’
Het begon als een buurtinitiatief in de Venrayse wijk Landweert, maar sinds deze maand wordt verkeersveiligheidsproject Smile in alle Venrayse wijken actief. Smile Venray wil door complimenten maken in plaats van
foeteren de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de wijken verbeteren.

De verkeersmarkt die Smile Landweert ieder jaar organiseert
In Landweert startte het pro
ject in 2010 als een pilot van het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL) en gemeente Venray.

In samenwerking met onder andere
buurtbewoners, scholen in de wijk
en de wijkagenten werd een werk
groep gevormd om de wijk veili

ger te maken. Jolanda van Sinten is
één van de wijkbewoners die vanaf
het begin betrokken is geweest bij
Smile Landweert. “Het is de omge

keerde wereld”, legt ze uit. “De politie
bekeurt mensen als ze iets fout doen,
wij belonen de buurtbewoners als ze
het wél goed doen. Vandaar de naam
‘Smile’. Die positieve benadering
vinden we heel belangrijk.” In over
leg met de wijkagent in Landweert
voeren de leden van Smile Landweert
bijvoorbeeld fietsenlichtcontroles of
snelheidscontroles uit, als er op een
bepaalde locatie in de wijk veel klach
ten binnenkomen. “Bij klachten over
te hard rijden, gaan we met z’n allen
een avondje laseren”, aldus Jolanda.
“Wij delen dan kleine cadeautjes uit
aan degenen die zich aan de snelheid
houden, maar de aanwezige wijk
agent kan ook bekeuringen uitdelen
bij overtreders. Meestal blijft het op
deze momenten bij een waarschu
wing, maar niet altijd. We staan er ook
niet voor niets.” Hoewel de leden van
Smile Landweert dus ook hun eigen
buurtgenoten moeten aanspreken op
verkeerd gedrag, zorgt dit niet voor
spanningen in de wijk, merkt Jolanda.
“Het wordt juist gewaardeerd dat we
ons inzetten voor de verkeersveilig
heid. We zien dat er niet alleen in
Landweert of Venray, maar in het hele
land nog altijd te veel ongelukken
gebeuren. We willen mensen ervan
bewust maken dat iedereen veiliger
over straat kan, als je je aan de regels

Boete voor inhalen op brug

Gerrie

Politie Venray-Gennep heeft tijdens op woensdag 10 januari in de ochtend een man bekeurd. Hij kreeg
een boete van 230 euro voor een gevaarlijke inhaalactie op de Koninginnenbrug in Wanssum.
“Tijdens de drukke ochtend
spits van 10 januari presteerde
een 24-jarige bestuurder het

om drie auto’s in te halen op de
Koninginnenbrug (N270) in Wanssum”,
liet de politie weten. Inhalen op de

brug is verboden. De politie hield de
bestuurder staande een gaf hem de
boete van 230 euro.

van den
HAN-MARK
ARENDSE

Hoef
uitvaartbegeleiding

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Gestolen scooter terug
Een bromfiets die op zaterdagavond 6 januari werd gestolen op het busstation in Oostrum, is terecht.
De politie trof de brommer aan in Nijmegen.
Politie Nijmegen-Zuid merkte
onlangs een scooter op die hen
direct opviel. Ze controleerden het
kenteken en kwamen er zo achter

dat de bromfiets gestolen was. De
bestuurder ging ervandoor, gevolgd
door de politie. De bestuurder bleek
de scooter gedumpt te hebben. De

politie hield hem aan en nam de
scooter in beslag. De rechtmatige
eigenaar heeft de scooter inmiddels
teruggekregen van de politie.

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

uitvaart
onderneming

Duijf

Persoonlijke benadering, kwaliteit & professionaliteit

Kantoor Oirlo
Hoofdstraat 25A
5808 AS Oirlo
Tel. 0478-571442

Kantoor Venray
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Nieuw uiterlijk voor dorpsplein Geijsteren
Vanuit de dorpsraad kwam een
plan om het plein meer multifuncti
oneel te maken. Het dorpsplein kent
in de huidige vorm hoogteverschillen,
waardoor het plein bij evenementen
niet optimaal benut kan worden, stelde
de dorpsraad. Daarnaast is het plein
beperkt van omvang. Het voornemen
van de dorpsraad is om de rijbanen
rond het plein wel visueel te onder
scheiden, maar onderdeel te laten zijn
van het plein. Ook worden de hoogte
verschillen weggenomen. De dorpsraad

wil daarnaast parkeren op het plein
zoveel mogelijk voorkomen. De open
bare verlichting wordt daarnaast
vervangen door energiezuinige led
lampen. De monumentale boom die op
het plein staat, zou eigenlijk behouden
blijven in het plan, maar blijkt te zwak
van gezondheid te zijn. De boom wordt
daarom gekapt en vervangen door een
nieuwe boom. Het dorp gaat zelf ook
bijdragen aan het vernieuwen van het
plein. “Denk aan het aanvragen van
verschillende subsidies voor de bekos

tiging”, aldus Busser. “Daarnaast gaan
ze ook zelf helpen door mankracht
in te zetten.” Deze samenwerking
tussen de gemeente en dorpsraad
Geijsteren wordt bekrachtigd door de
ondertekening van een samenwer
kingsovereenkomst. Hierna wordt het
werk aanbesteed, waarna de uitvoe
ring in maart gaat starten. Eind juli zijn
naar verwachting alle werkzaamhe
den afgerond. Voor de kermis in mei
wordt gezorgd dat het dorpsplein weer
beschikbaar is.

houdt.” Smile Landweert zet zich ook
in als er ergens parkeerproblemen zijn
of als ergens de weg anders ingericht
zou moeten worden. Daarnaast orga
niseert de werkgroep ieder jaar de
Verkeersmarkt in het centrum van
Venray, een educatief evenement dat
in het teken van verkeer staat.
Omdat steeds meer wijken in
Venray de hulp inschakelden van Smile
Landweert en eenzelfde werkgroep
op wilden richten, is op 1 januari 2018
Smile Venray opgericht. Van Sinten:
“Er komt één werkgroep waarin straks
van iedere wijk een afgevaardigde zit.
Samen gaan we kijken wat er in de
wijken leeft en hoe we dat op kun
nen lossen. In Landweert hebben
we natuurlijk al ontdekt wat we als
wijk allemaal zelf op kunnen lossen
op dat gebied en waar we de hulp
van de gemeente in moeten schake
len. Daar kunnen we andere wijken
mee helpen.” In Brukske is inmid
dels de eerste vergadering van Smile
Brukske geweest en Smile Venray is
op dit moment bezig om het initia
tief in zoveel mogelijk andere wijken
van Venray op te zetten. Van Sinten:
“De belangrijkste taak voor dit jaar
is zorgen dat het project goed wordt
opgestart. Als alles goed gaat lopen,
willen we uiteindelijk misschien ook
nog wel uitbreiden naar de dorpen.”

Monikesstraat 11
5801 RZ Venray
Tel. 06-51160758

24 uur bereikbaar

Broekhuizerweg 5, Swolgen
Tel: 06-19082814
www.gerrievandenhoef.nl
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Verhalen van de straat
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Van Broekhuizenstraat Oostrum

We rijden er elke dag doorheen, maar staan er vaak niet bij stil: onze straten en hun namen. Naast de
veelvoorkomende Kerk- en Schoolstraten hebben veel dorpen ook pareltjes van straatnamen die verankerd
zijn in de geschiedenis van het dorp. HALLO Venray dook de archieven in en zocht in de laatste aflevering in
deze serie het verhaal achter de Van Broekhuizenstraat in Oostrum.

Van Broekhuysen in bezit van de
heerlijkheid Geijsteren. Een paar jaar
later verwierven zij ook Oostrum en
Spraland. Ze noemden zich toen ‘Heer
van Geysteren, Spraeland en Oostrum’.
Ridder Johan van Broekhuysen treedt
rond 1430 op de voorgrond en wordt
een van de beroemdste en beruchte
ridders van Noord-Limburg.

Plunderingen en
rooftochten

De Van Broekhuizenstraat in
Oostrum is vernoemd naar een van
de meest beroemde en beruchte
ridderfiguren uit de NoordLimburgse geschiedenis, Johan

van Broekhuizen. Zijn naam wordt
in de geschiedschrijving op diverse
manieren gepresenteerd. Zo wordt het
ook geschreven als ‘Brouckhuysen’,
‘Broichusen’ of ‘Broekhuisen’.

Men gaat er vanuit dat het
geslacht Van Broekhuysen, de adel
lijke familie, uit de twaalfde eeuw
stamt. Aan het einde van de veer
tiende eeuw kwam de familie

Hij stond hoog in het aanzien van
de Hertog in Gelre en kreeg dan ook
diverse functies in het bestuur van
het Overkwartier van Gelre. In 1431
werd hij tot ambtman van Kessel en
Ter Horst benoemd. Hij streed in meer
dere oorlogen en veldslagen en nam
deel aan toernooien, harnasgevechten
en grote jachttochten.
Het wapen van de familie
Van Broekhuysen was groen en zilver
en toonde hermelijnenstaarten, een
helm en vleugels. Niet voor iedereen
betekende dat wapen bescherming en
rust. Johan van Broekhuysen verwierf
ook veel bezittingen door zijn plunde
ringen en rooftochten. “Johan was een
mans wiens leven aanvankelijk alleen
bestond uit oorlogen en vetes”, schrijft
M. Flokstra. “Hij schrok er niet voor
terug om zijn eigen landslieden af te
persen. Een echte middeleeuwse rid
der, vechtlustig, wreed en vroom tege

lijk.” Toch trad hij ook wel eens op
als bemiddelaar.
Johan van Broekhuysen
trouwde met vrouwe Anna van der
Straeten van Wissen, maar kreeg
met haar geen kinderen. Hoewel
ridder Johan een ruwe ridder kon
zijn, was hij ook een vroom man.
Zo vroom, dat hij in zijn testament
liet noteren dat na zijn overlijden
een deel van zijn gronden beschik
baar werden gesteld om een
klooster in Oostrum op te bouwen,
dat later bekend zou komen te
staan onder de naam Bethlehem.
Ook zorgde hij ervoor dat het kloos
ter geld genoeg had: hij schonk zelf
een bedrag en wees een deel van
de opbrengsten van het Venrayse
land aan hen toe. Naar verluid
deed hij dit om zijn misdragingen
te compenseren.
Johan van Broekhuysen ver
trok op pelgrimage naar Rome en
het heilige land. Zijn vrome voor
nemens uit zijn testament heb
ben hem echter niet geholpen in
zijn reis: hij overleed tijdens de
terugweg van zijn pelgrimstocht,
bij het klooster St. Catharina in de
Sinaï-woestijn, vermoedelijk in
1450. Zijn vrouw, Anna, overleed
in 1468.
Bronnen: Historische Kring Oostrum en
Spraland via RooyNet.nl, ‘De Kasteelruïne
van Ter Horst’, door M. Flokstra.

Gemeente gaat handhaven

Permanent wonen op Roekenbosch niet
meer gedoogd
Hoewel het lange tijd gedoogd werd, gaat gemeente Venray het permanent bewonen van huisjes op oudvakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck niet langer toestaan. Permanente bewoners krijgen een jaar de
tijd om te vertrekken.
Lange tijd was Het Roekenbosch
een vakantiepark, met bungalows
die verhuurd werden aan recrean
ten. Toen bekend werd dat gemeente
Venray vluchtelingen wilde laten
opvangen in de bungalows, stopte
Hogenboom Vakantieparken met de
verhuur van huisjes. Vanaf 2016 was
het park daarom deels in gebruik als
asielzoekerscentrum en werd het deels
permanent bewoond door arbeids
migranten, woonurgenten en andere

bewoners. Dat laatste is in strijd met
het bestemmingsplan van gemeente
Venray, maar werd altijd gedoogd.
De gemeente liet vorige week al
weten met een nieuw traject te begin
nen rondom de toekomst van het
oud-vakantiepark. Naar aanleiding van
verschillende handhavingsverzoeken
besloot zij deze week ook daadwer
kelijk over te gaan tot het handhaven
van de regels die in het bestemmings
plan staan. Permanente bewoning

van de bungalows, waaronder ook het
verhuur aan arbeidsmigranten, staat
zij niet meer toe. De bewoners krij
gen een jaar de tijd om te zorgen dat
ze niet meer in strijd met het bestem
mingsplan handelen en moeten dus
op zoek naar een andere woonruimte.
Wonen zij er na een jaar nog steeds,
dan gaat de gemeente een dwangsom
vragen van 10.000 euro per huisje.
“De tijd is gekomen om het voor
nemen om te gaan handhaven uit te

voeren. Die verplichting hebben we
als gemeente. En nu het nieuwe tra
ject voor de toekomst voor het park
gestart wordt, is de planning ook
goed”, aldus verantwoordelijk wet
houder Ike Busser (Samenwerking
Venray). Dat traject houdt in dat de
gemeente met alle belanghebbenden
bij het park op zoek gaat naar een toe
komstplan.

Beginnen met
een schone lei
“We zijn terug bij af, we beginnen
helemaal van vooraf aan”, aldus wet

houder Jan Loonen. “We beginnen met
een schone lei en betrekken ieder
een bij de discussie over wat er moet
gebeuren met het gebied. Zo hopen
we tot een gedragen oplossing te
komen.” Permanente bewoning van
het park hoort daarom nog steeds
tot de mogelijkheden. Wethouder
Busser: “Als dat uiteindelijk het meest
gedragen plan is, dan zou het kun
nen. Dat zou kunnen betekenen dat
de bewoners uiteindelijk niet weg
hoeven. Maar de kans is net zo groot
dat het bestemmingsplan niet wordt
gewijzigd en er een totaal ander plan
komt te liggen.”

Overgaan tot handhaven

Vergunning Aldi Servaashof niet verlengd
Gemeente Venray heeft de tijdelijke vergunning van supermarkt Aldi aan D’n Herk op het Servaashof in
Venray niet verlengd. De supermarkt verzocht de gemeente om een verlenging van zes maanden, maar hier ging
de gemeente mede op verzoek van andere supermarkten niet in mee.
In november liet de gemeente
al aan de Aldi weten het pand niet
langer open te willen houden.
Dit omdat er nog geen concreet
zicht op een nieuwe locatie is en

omdat ten tijde van de verlening van
de vergunning, drie jaar geleden,
duidelijk is afgesproken dat dit de
maximale termijn is. Op 21 december
verliep de tijdelijke vergunning van

de supermarkt. De Aldi wil graag
een nieuwe vestiging bouwen in
Venray, maar het onderzoek naar
een geschikte locatie hiervoor is
nog bezig. “Ook na een definitieve

locatiekeuze is het niet mogelijk om
op korte termijn tot de daadwerkelijke
bouw van een supermarkt over te
gaan, omdat daarvoor onder andere
nog een ruimtelijke procedure
doorlopen moet worden. Het langer
open houden van de tijdelijke
winkel vinden wij om deze reden
dan ook niet wenselijk”, aldus de

gemeente. Zij wil dat de tijdelijke
supermarktvestiging op D’n Herk
op korte termijn sluit. “Dat wordt
waarschijnlijk een kwestie van
weken”, aldus verantwoordelijk
wethouder Ike Busser (Samenwerking
Venray). “Wanneer de winkel niet
overgaat tot sluiting, zullen we
handhavend op moeten treden.”
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Nieuw wandelevenement

‘Venray op de kaart zetten
als wandelgemeente’
Venray is sinds maandag 15 januari een nieuw wandelevenement rijker. Die avond werd het Meerdaags
Wandelevenement Venray gepresenteerd in Schouwburg Venray. Op zaterdag 2 en zondag 3 juni vindt de eerste
editie van de wandeltocht plaats, waarmee de organisatie Venray op de kaart wil zetten als echte wandelgemeente.

Deelnemers van de B&W-wandeltocht van afgelopen juni
Aan het officiële startschot van
maandag ging een lange voorberei
ding vooraf. Twee jaar geleden liep
voorzitter van de stichting André
Tonen al rond met het idee om een
wandelevenement in Venray te orga
niseren. Hoewel hij alweer zo’n twin
tig jaar in Venray woont, is André
opgegroeid in Nijmegen en met de
Nijmeegse Vierdaagse. Geweldig
vond hij dat altijd. Waarom zou dat
niet in Venray kunnen, vroeg hij zich

af. Vanuit verenigingen was weinig
draagvlak voor zijn plan, dus uiteinde
lijk besloot hij het maar zelf te organi
seren. Samen met Michel Thomassen
en Henk Apeldoorn begon hij in 2017
aan deze uitdaging.
Toen nog niemand wist van de
plannen voor een meerdaags wan
delevenement in Venray, orga
niseerde het drietal in juni 2017
samen met fanatieke wandelaars
burgemeester Hans Gilissen en

wethouder Jan Loonen de B&Wwandeltocht. De 50-kilometerlange
tocht voerde door alle kerkdorpen
van de gemeente. Michel Thomassen:
“Dat was eigenlijk al de aftrap.
We wilden vooral kijken of er men
sen mee zouden doen, of er genoeg
draagvlak zou zijn. We hadden geen
hoge verwachtingen, maar er deden
toch zo’n veertig mensen mee.
Allemaal gaven ze tijdens de tocht en
daarna aan op een vervolg te hopen.

Dat was ook precies ons plan.”
Het Meerdaags Wandelevenement
Venray bestaat dit jaar uit twee dagen.
Thomassen: “Waarom niet meteen
een vierdaagse? We hebben nog niet
genoeg naamsbekendheid. Mensen
uit Groningen of Friesland komen nu
nog echt niet vier dagen naar Venray
om te wandelen, omdat ze het eve
nement nog niet kennen. We willen
klein beginnen.” De organisatie is
positief gestemd en wil in 2019 ook
de vrijdag bij het evenement betrek
ken. “Ooit worden het dan misschien
wel vier dagen.” Voorzitter André
Tonen gaat nog een stapje verder.
Over vijf jaar hoopt hij wel 5.000 deel
nemers te verwelkomen in Venray,
vertelde hij maandag tijdens de pre
sentatie. Thomassen: “Maar eigenlijk
is dat deelnemersaantal niet zo van
belang. We hebben veel liever 250
happy deelnemers, dan 1.000 onte
vreden lopers. Als onze wandeltoch
ten interessant zijn, dan komen de
naamsbekendheid en misschien de
deelnemersaantallen vanzelf.”

Combinaties
van routes
De deelnemers van dit jaar kunnen
beide dagen kiezen tussen zes routes
met lengtes van 10 tot en met 60 kilo
meter. “Er zijn drie basisafstanden van
10, 20 en 30 kilometer, die elk starten
en finishen op het Schouwburgplein
in Venray. Lopers kunnen ervoor kie
zen één van deze afstanden te wande
len, of combinaties te maken. De echte
fanatiekelingen kunnen zelfs alle drie
de routes achter elkaar lopen.” De rou

tes lopen door heel de gemeente
Venray en doorkruisen veel kerkdorpen.
“De omgeving is hier natuurlijk perfect
om te wandelen. Er is ontzettend mooie
natuur met bijvoorbeeld veel heide en
water. Zelf ben ik een fervent wande
laar en heb al veel van de omgeving
gezien, maar toch word ik nog vaak ver
rast door de omgeving.”

‘Wandelen leeft
hier enorm’
De stichting wil een wandeltocht
organiseren met zo min mogelijk
regels. “Bij de Nijmeegse Vierdaagse
ben je bijvoorbeeld per leeftijdscate
gorie gebonden aan bepaalde afstand.
Wij hebben zulke regels niet. Iedereen
mag zelf beslissen hoeveel dagen of
kilometer hij of zij wil lopen. Zo wil
len we de drempel om mee te doen
zo laag mogelijk maken.” De organisa
tie hoopt en verwacht dat de wandel
tocht veel mensen gaat trekken, zowel
buiten Venray als in de gemeente zelf.
“Venray is een echte wandelgemeente.
Er zijn natuurlijk al wat wandeltochten
hier, die onder andere georganiseerd
worden door WSV de Natuurvrienden,
De Venrayse Singelloop en de
Avondvierdaagse Venray, maar er is
nog geen meerdaags evenement dat
zich echt op individuele wandelaar
richt. Wandelen leeft hier enorm, daar
zijn we van overtuigd.”
Deelnemers kunnen zich vanaf nu
inschrijven voor het wandelevene
ment via www.wandelevenementven
ray.nl Een kwart van de opbrengst van
de inschrijvingen gaat naar het goede
doel Stichting ALS Nederland.

Ridder in de orde van Sint Sylvester

Pauselijke onderscheiding Koos Swinkels
Koos Swinkels uit Venray is maandag 15 januari pauselijk onderscheiden. Swinkels werd door paus Franciscus
benoemd tot ridder in de orde van Sint Sylvester. De 69-jarige Swinkels kreeg de onderscheiding in Roermond
uitgereikt.
Koos Swinkels kreeg de hoge
kerkelijke erkenning voor zijn jaren
lange inzet als vrijwilliger voor het
behoud en beheer van kruisen,
kapellen en ander klein-religieus
erfgoed in Limburg. De onderschei
ding werd uitgereikt door oud-vicaris
Ton Storcken SMA, de geestelijk advi
seur van Stichting Kruisen en Kapellen
in Limburg.
Voor Swinkels was de onderschei
ding een verrassing. Het ontvangen
van de onderscheiding betekent veel
voor hem. “Het is een grote blijk van
waardering, waarvan ik me zelfs
afvraag of ik het wel waard ben”,
zegt hij. “Maar kennelijk vindt men
mijn werk voor Kruisen en Kapellen
belangrijk genoeg.” Swinkels gaat de
komende jaren zeker nog door met
zijn werk bij de stichting. “Het is niet
zo dat ik nu ga stoppen, dit is zeker
geen afsluiting.”
Oud-onderwijzer Swinkels richtte
in 1981 in Venray een werkgroep
Kruisen en Kapellen op, waarvan

hij de afgelopen 27 jaar voorzit
ter is geweest. Dit jaar is het 25 jaar
geleden dat die werkgroep omge
zet werd in een officiële stichting.
Daarnaast trad Swinkels bijna 20 jaar
geleden toe tot het bestuur van
de provinciale Stichting Kruisen en
Kapellen in Limburg, waarvan hij ook
10 jaar lang voorzitter was en nu nog
bestuurslid en erevoorzitter is.

Religieus erfgoed
“De afgelopen 37 jaar heeft
Swinkels zowel op lokaal als provin
ciaal niveau veel voor het typische
Limburgse erfgoed van kruisen en
kapellen betekend”, aldus de orga
nisatie. Hij heeft diverse publicaties
over dit onderwerp op zijn naam
staan. Hij is onder meer een van de
auteurs van het boek ‘Monumenten
van vroomheid’. Ook werkte Swinkels
een aantal jaren geleden mee aan een
grote expositie over klein-religieus
erfgoed in het Limburgs Museum en
aan een inventarisatie van de ruim

drieduizend kruisen en kapellen in
Limburg.
Daarnaast werd onder zijn lei
ding de bestuursstructuur van de
provinciale stichting vernieuwd en
wist hij veel subsidies voor het onder
houd van kruisen en kapellen in heel
Limburg binnen te halen. Swinkels is
nog steeds actief binnen de lokale
werkgroep Kruisen en Kapellen in
Venray. Samen met andere vrijwilli
gers zette hij daar een werkplaats op,
waar wekelijks aan het onderhoud van
kleine religieuze monumenten wordt
gewerkt. Ook maakt hij met anderen
kunststof kopieën van heiligenbeel
den, die daardoor beter beschermd
zijn tegen vandalisme.
De ridderorde van de Heilige paus
Sylvester is een van de hogere pause
lijke onderscheidingen. De orde werd
in 1841 ingesteld door paus Gregorius
XVI. De orde wordt toegekend aan
leken die zich op een bijzondere wijze
hebben ingezet voor de katholieke
kerk. (Foto: Sander van Daal)
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Vragen aan College

PP2 twijfelt aan toegankelijkheid
Schouwburg Venray
Volgens PP2 is de onlangs verbouwde Schouwburg Venray nog steeds niet goed toegankelijk voor
mindervaliden. Dat baseert zij op de ervaringen van een mindervalide, die bij de politieke partij beklag kwam
doen. Schouwburg Venray en het GehandicaptenPlatform Venray spreken de bevindingen tegen.

kers moeten zelf de deur openma
ken. Daar zijn veel invaliden niet toe
in staat. De knop van de lift moet
ingedrukt gehouden worden om de
lift in beweging te houden. Hier zijn
veel mindervaliden wederom niet
toe in staat. De bovenverdieping
is daarnaast ook niet voorzien van
een automatische deur.” PP2 vroeg
het College van B&W tijdens de
vergadering waarom zij akkoord is
gegaan met de verbouwplannen van
Schouwburg Venray. Peters: “In 2017
is er telkens aandacht gevraagd voor
de toegankelijkheid voor gehandi
capten voor de schouwburg. Nu blijkt
dat er heel veel subsidie is gegeven
voor een verbouwing, die niet inclu
sief blijkt. Worden er stappen onder
nomen richting Schouwburg Venray
om dit in orde te maken? En komen
we als gemeente eindelijk eens op
voor de invalide medemens?”

‘Iedereen altijd
welkom bij ons’

Yvon Peters stelde namens PP2
vragen over de toegankelijkheid
van Schouwburg Venray tijdens de
vergadering van commissie Leven
van gemeente Venray op donderdag
11 januari. “Uit betrouwbare bron
nen hebben we begrepen dat de
verbouwde Schouwburg Venray toch
niet voldoet aan de eisen die gelden

voor een inclusieve samenleving”,
stelde zij donderdagavond. Een min
dervalide bezoeker van Schouwburg
Venray meldde bij de politieke partij
dat de schouwburg ook na de ver
bouwing nog steeds verschillende
knelpunten heeft op het gebied van
toegankelijkheid voor mindervali
den. Peters: “De deur bij de ingang

is niet helemaal automatisch, maar
is voorzien van een knop waar
mee de deur geopend kan worden.
De deur vliegt daarbij naar buiten
open, waardoor de rolstoeler bijna
met stoel en al van het bordes wordt
geveegd.” Het tweede probleem
ligt volgens PP2 bij de lift van het
gebouw. Peters: “De rolstoelgebrui

Verantwoordelijk wethouder
Anne Thielen betreurt de bevin
dingen van de partij, geeft ze
aan. “Tijdens de verbouwing is bij
Schouwburg Venray een aantal
voorzieningen aangelegd, waaron
der automatische deuren, liften en
verlaagde drempels.” Directeur Paul
Franssen van Schouwburg Venray
geeft aan verbaasd te zijn over de
vragen van PP2 aan de wethou
der. “Het bevreemdt mij dat deze
vragen niet aan ons zijn gesteld,

want wij nemen dit soort klachten
uiterst serieus. Ons credo is name
lijk dat iedereen altijd welkom is bij
ons. Daarin maken we geen onder
scheid en dit geldt dus ook voor
mensen die minder goed ter been
zijn.” De schouwburg heeft daarom
destijds ook GehandicaptenPlatform
Venray betrokken bij bouwplannen.
“Zij heeft de nieuwbouw onderwor
pen aan een inspectie. De aanbe
velingen die daar uit voortvloeiden,
heeft de schouwburg allemaal
overgenomen. Na herkeuring
heeft het GehandicaptenPlatform
besloten ons daarom het toegan
kelijkheidsvignet uit te reiken.”
GehandicaptenPlatform kan beves
tigen dat het gebouw door hen is
goedgekeurd. “We hebben alle voor
zieningen medio vorig jaar zorg
vuldig bekeken”, geeft secretaris
van het platform, Martien van Dijk,
aan. “We zijn zeer tevreden over de
manier waarop met onze opmerkin
gen is omgegaan. Binnen de moge
lijkheden die de schouwburg had,
heeft zij er alles aan gedaan om toe
gankelijk te zijn voor iedereen.”
Wethouder Anne Thielen gaf
donderdag ten slotte aan dat
Schouwburg Venray de gemeente
heeft laten weten aan de slag te
gaan met de via PP2 binnenge
komen klachten. “Er wordt onder
andere gekeken of de deur wat min
der krachtig naar buiten kan draaien
en of er betere opvang, begeleiding
en ondersteuning van mindervaliden
door de gastvrouwen kan komen.”

Spaar mee!

tot

62%

korting

vvoor het heerlijk & hoogwaardige

Hoteldekbed

Grubbenvorsterweg 18,
5973 NB Lottum

IN D’N TIÊD

Zaterdag 20 januari

THE CLASSICS

REVIVAL BAND
DE LANGE HORST
VOOR KAARTEN / INFO:

WWW.DELANGEHORST.NL

Inclusief kortingsvoucher voor
een Van der Valk arrangement

Maak wekelijks kans op een heerlijk
ontbijtje op zondag aan huis
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Regeling voor compacter centrum
kritisch ontvangen
Om het centrum van Venray compacter te maken, wil het College van B&W winkels die nét buiten de kern
liggen met een subsidie verleiden tot verhuizen. Niet alle politieke partijen ontvingen dit plan met open armen,
bleek tijdens de commissievergadering van woensdag 10 januari.

diverse politieke partijen kritiek op
het plan en met name op de afwach
tende houding van de vastgoedeige
naren wiens panden in het centrum
al tijden leeg staan. Martin Leenders
(Samenwerking Venray) gaf aan dat
de gemeente de afgelopen jaren fors
geïnvesteerd heeft in de openbare
ruimte in het centrum en het par
keerbeleid. “Toen al zeiden wij: waar
blijven de ondernemers, de vast
goedeigenaren? Het is oorverdovend
stil gebleven. Wat gaan we nu doen:
we gaan de vastgoedeigenaren in het
kernwinkelgebied gewoon sponsoren.
Wat hebben die vastgoedeigenaren
gedaan? Zijn ze na de crisis eindelijk
omlaag gegaan met die huren of zijn
ze de absurde hoge huurprijzen blijven
hanteren?”

‘Voorstel is een
experiment’

Gemeente Venray wil een com
pacter winkelgebied in het centrum
van Venray. Om dat voor elkaar te
krijgen, wil zij ondernemers en eige
naren die net buiten dat gebied hun
winkel hebben, een zetje in de goede

richting geven. Door middel van een
stimuleringsregeling wil zij de onder
nemers tegemoetkomen in eventuele
verhuiskosten en om het oude pand
eventueel aan te passen aan een
nieuwe functie. Voor het plan heeft de

gemeente 320.000 euro uitgetrokken.
Of dat voldoende is om ondernemers
zover te krijgen te verhuizen, is nog
niet duidelijk.
Tijdens de commissievergade
ring van woensdag 10 januari uitten

Informatieavond toekomst
Sint Annapark
Gemeente Venray organiseert op maandag 22 januari een informatieavond in het gemeentehuis in Venray.
Onderwerp van gesprek is het plan voor de herontwikkeling van het Sint Annapark. Dit bestemmingsplan ligt
sinds 22 december ter inzage.

Ook de VVD was uitgesproken
kritisch over het plan van wethouder
Jan Loonen. Ingeborg de Barbanson
gaf aan dat in overleggen met
vastgoedeigenaren de afgelopen jaren
geen beweging zat. “Nu is er ineens
beweging. En waarom? Omdat er een
voorstel kwam om de belastingbetaler
dit op te laten lossen.” Peter Custers
(InVENtief) stelde dat hij het plan
veel op aannames gebaseerd vindt.
“Misschien wil ondernemer niet

verhuizen, is daar enig zicht op?”
Een betrokken ambtenaar gaf aan
dat er onzekerheden zijn over het
aantal te verwachten aanvragen.
“Het zou kunnen dat de bedragen die
opgenomen zijn in deze regeling te
laag zijn om ondernemers en eigenaren
over de streep te trekken, waardoor de
regeling niet effectief genoeg is.”
Wethouder Jan Loonen (CDA)
reageerde op de kritiek van de
partijen. Hij meldde dat het plan om
het centrum compacter te maken tot
nu toe stroef verloopt en noemt het
voorstel een experiment. “Als het niet
draait, hebben we het geld nog en
is er geen man overboord. Als je het
budget inzet, is het effectief gebruikt.
Zie het als een stimuleringsmaatregel
om dingen versneld klaar te krijgen.
We zitten in een traject waarin we
stapsgewijs naar het hogere doel
willen en daar af en toe een extra
middeltje voor in te zetten.”
De lege panden die de winkeliers
en ondernemers achter zouden
laten, buiten het zogenaamde
kernwinkelgebied, krijgen een
andere bestemming. Hier komen
in de toekomst geen winkels meer,
maar bijvoorbeeld woningen of
zorginstellingen. De gemeenteraad
van Venray beslist tijdens de
raadsvergadering van dinsdag
30 januari over het voorstel van
het college.

Masterclass volgen op
het Raayland College?
Woensdag 24 januari vmbo/pro
Woensdag 21 februari havo/vwo
Om je al een idee te geven hoe leuk onze lessen zijn,
verzorgen we masterclasses voor leerlingen van groep 7
en 8. Op 24 januari voor vmbo/praktijkonderwijs en op
21 februari voor havo/vwo. Je volgt deze middag leuke
proeflessen.
Meer informatie over de lessen en aanmelden kan
via www.raayland.nl. Tot dan!

Leunseweg 6
5802 CH Venray
T 0478-551155

Monaghan Champignons B.V. zoekt

STUDENTEN

m/v

Begin bij ons!
Sint Annapark in vogelvlucht (Afbeelding: BiermanHenketarchitecten)
Tijdens de bijeenkomst krij
gen aanwezigen een toelichting en
informatie over de plannen voor het
Sint Annapark. De avond begint om
19.00 uur en iedereen is welkom in
de raadszaal. Tijdens deze bijeen
komst kan men ook mondeling een
bezwaar indienen. Het bestemmings
plan Sint Annapark gaat over het

gebied tussen de Overloonseweg,
de Noordsingel, de Dr Kortmannweg,
de Bosweg en het Makkenpad.
De gemeente wil het gebied omvor
men tot een leefomgeving met ruimte
voor wonen, zorgen, cultuur, kunst,
leren, horeca, recreëren en wer
ken. De bestaande woningen aan de
Overloonseweg en de Noordsingel en

de zogenaamde dokterswoningen aan
de Sint Annalaan maken geen onder
deel uit van het plangebied.
Het bestemmingsplan voor het
Sint Annaterrein ligt tot en met donder
dag 1 februari ter inzage. Gedurende de
inzagetermijn kan iedereen schriftelijk
of mondeling zienswijzen indienen bij
de gemeenteraad van Venray.

Monaghan Champignons B.V.
is op zoek naar gemotiveerde
studenten die in de weekenden en vakanties willen werken.
Wij zoeken medewerkers voor het schoonmaken van de tunnels
en alle algemene werkzaamheden.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Magda van Dieten via:
E-mail: vacatures@monaghan-champignons.com
Meer informatie over het bedrijf kun je vinden op
www.monaghan-mushrooms.com
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15 VRAGEN

aan
Minoesch Janssen

Diem
verkrijgbaar,
excl. carpe
Nu we al even in januari
bezig zijn en onze goede
voornemens stoffig en kapot
in een of andere kast staan,
kunnen we met een frisse blik
kijken naar het komende jaar.
En terwijl wereldleiders
online zitten te wauwelen
over wie de grootste raket
heeft, lijkt het moment te zijn
aangebroken voor een korte,
oprechte kijk naar wat de
toekomst gaat brengen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Minoesch Janssen
16 jaar
Venray
Metameer Stevensbeek

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ergens tussen de 20 en de 30, want
dan ben je volwassen en toch nog
lekker jong. En kan ik ondernemen
wat ik wil. Ik ben van plan veel van
de wereld te zien en zie mezelf ook
wel in bijvoorbeeld Australië wonen.
Dat zijn dingen waar ik nu nog te
jong voor ben en ergens tussen de 20
en de 30 jaar lijkt me daar de meest
geschikte leeftijd voor.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik heb niet echt een vak dat ik het
leukste vind, maar ik ben erg goed
in Duits. Dus dan is dat denk ik mijn
leukste vak, omdat ik er geen moeite
voor hoef te doen. Mijn stomste vak is
kv1, dat is een creatief vak en ik ben
totaal niet creatief en ik hou niet van

tekenen en knutselen. Dat is altijd al
zo geweest.
Wat zou de beste uitvinding
ooit zijn?
Deze moet ik nog uitvinden.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is van de kathedraal in Antwerpen,
want daar ben ik laatst twee dagen
met school heen geweest. Ik vond het
mooi hoe de kathedraal verlicht was,
dus heb ik er een foto van gemaakt.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een voorbeeld. Ik denk
dat er heel veel mensen wereldwijd
zijn die hele goede dingen doen.
Wat is je droombaan?
Ik wil heel graag in de reiswereld gaan
werken. Of dat mijn droombaan is,
moet ik nog gaan ervaren, maar op dit
moment lijkt me dat heel erg leuk.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Ik vind het heel belangrijk in een
vriendschap dat je elkaar kunt vertrou
wen, dat je dubbel kunt liggen van het
lachen met elkaar en dat er wederzijds

respect is.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent mij het allerbeste,
want ik breng veel tijd met haar door
en zij kent mij al heel mijn leven.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik zou reisleidster willen worden. Ik start
volgend schooljaar een opleiding in
deze richting, maar moet me nog oriën
teren of het Travel & Hospitality wordt
of Leisure & Hospitality. Ik verheug me
er hoe dan ook op.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik zou met geen een artiest willen
ruilen, want het lijkt mij niet leuk
om beroemd te zijn. Ik denk dat het
gewoon ook heel veel nadelen heeft.
Zoals het niet of nauwelijks hebben
van privacy.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Dat is het boek ‘In een sluier gevan
gen’. Ik vond het niet leuk, maar wel
een goed boek.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dan zou ik mezelf het advies wil

len geven dat ik wel wat meer voor
mezelf op mag komen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Toen ik nog jonger was, was ik heel
erg bang voor de tandarts. Dus daar
was ik altijd heel zenuwachtig voor.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik denk foto’s en andere dingen, van
toen ik nog kleiner was.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Toen ik net twee dagen 4 jaar oud was
ben ik met een 3-jarig jongetje uit de
straat van waar we toen woonden in
Landweert, samen naar de McDonalds
gefietst op mijn nieuwe K3-fiets.
We gingen over het bruggetje over
de A73, langs het kerkhof af. Bij de
stoplichten aangekomen, zijn we
door mensen die het niet vertrouw
den (twee van die kleintjes zo alleen),
van de weg geplukt en mee naar
binnen genomen bij Hotel Asteria.
Daar kregen we Fristi en net toen ze
de politie wilden bellen, kwam een
tante van mij aanfietsen. Want ze
waren ons natuurlijk aan het zoeken.

Journalistiek bijbaantje

HALLO Venray zoekt jonge redacteuren
Geen zin meer in een standaard bijbaantje? HALLO Venray is voor haar jongerenrubriek op zoek naar scholieren tussen de 14 en 18 jaar die het
leuk vinden om te schrijven.
Wil jij een eigen column
(over leuke of bijzondere
belevenissen op school, bij vrienden,

met hobby’s of bij je vereniging)?
Wil je de rubriek ’15 vragen’ verzorgen
en zo ervaring opdoen met schrijven

voor een wekelijks nieuwsblad?
HALLO Venray is dan op zoek naar jou.
Heb je interesse? Stuur dan een

mailtje naar redactie@hallo-venray.nl
of bel met 0478 74 55 01 voor meer
informatie.

En snel een beetje! Er moet
nog zoveel gedaan worden.
Als je gaat studeren in het
komende jaar, had je je drie jaar
geleden al moeten inschrijven
zodat je op dit moment, met
een beetje geluk, alle formulieren ingevuld zou kunnen hebben en ook nu ongeveer een
kamer zou kunnen hebben.
Wil je in de zomer op vakantie? Had je vorig jaar al moeten
plannen. Er wordt altijd gewaarschuwd dat je niet vast moet
blijven zitten in het verleden,
maar het tegenovergestelde
kan net zo goed: nu alleen maar
bezig zijn met wat later nog
moet gebeuren.
Bijna alles heeft een
aanvraagtermijn en dat strookt
niet wat ons altijd verteld
wordt. Voor een volk dat altijd
zegt dat je de dag moet
plukken, leven wij toch wel heel
veel in de toekomst. Vooral de
mensen die de dag (of liever,
de nacht) het meeste plukken,
meestal mensen van mijn
leeftijd, hebben moeite met
beseffen dat bepaalde dingen
echt van tevoren moeten
gebeuren (zie leren voor
toetsen en verslagen schrijven).
Onze boomgaard raakt leeg en
als we geen bomen planten,
valt er binnenkort niets meer te
plukken.
Tom
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CV De Piëlreus
Ysselsteyn

11 vragen aan prins Jelle I

‘Een karrenvracht aan
positieve reacties’

PRINS JELLE I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Weej felicitiere

Prins Jeee & prinses Mariska!
Mak dur same mit de Piëlreuzen unne
schône vasteloavend van!

WIJ WENSEN IEDEREEN
EEN FIJNE CARNAVAL!

Jan Poelsweg 12 | 5813 BN Ysselsteyn | 0478 542 059

PRINS JELLE EN PRINSES MARISKA WEJ WENSEN
OLLIE SAMEN MIT ALLE PIELREUZEN
EN PIELREUZINNEN HIEL VEUL PLEZIER!
PUTTENWEG 18 | 5813 BD YSSELSTEYN | TEL 0478-541966

Nieuw
b
renov ouw,
atie e
n
onde
rhoud

PRINS JELLE EN PRINSES MARISKA
WEJ WENSE OLLIE SAMEN MIT ALLE PIELREUZEN
EN PIELREUZINNEN HIEL VEUL PLEZIER!
Puttenweg 18 • Ysselsteyn • 06 13021155 • frank@vdweijertimmerwerk.nl

Weej Gaon d’r same mit

ozze Prins Jelle I
unne feine Vastelaovend van make!

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

‘Mit dizze
vastelaovend
efkes gen eier of
tennisracket ien de
hand, mar same mit
owlie veurop dur ‘t
Piëlreuzeland!’
Wie ben je?
Op 28 mei 1987, dertig jaar geleden alweer, werd ik
geboren als Jelle van Hees, in het mooie Ysselsteyn.
Als eerste kind van Ton van Hees en Lianne van HeesLitjens kwam ik thuis, op de moerslag, ter wereld.
Nou, 30 jaar later, noemen vrienden en bekenden me
Jelzo, en woon ik samen met mijn prinses. Mariska,
zoals de prinses ook wel wordt genoemd, is een echte
Sint-Jozefse uit Deurne. We hebben nog geen kinde
ren en zijn ook nog niet getrouwd. De buurt reageerde
enthousiast na het uitkomen, maar dat geldt eigenlijk
voor heel Ysselsteyn.
Waar werk je?
Sinds eind 2009 ben ik in dienst bij het pluimveebedrijf
van Peter Janssen in Ysselsteyn. De laatste vijf jaar is
dat als bedrijfsleider van de locatie aan de Peelweg.
Nadat ik mijn studie journalistiek op de hogeschool in
Tilburg liet vallen, zou ik voor een jaartje bij Janssen
Ei aan de slag gaan. Inmiddels zijn we ruim acht jaar
verder... Op het werk werd enthousiast gereageerd
na de bekendmaking. Zowel de baas als de collega’s
zijn behoorlijke vastelaovendvierders, dus dat is mooi
meegenomen. Ik vermoed dat er nog wel een aantal
keren bij stil gestaan gaat worden, bijvoorbeeld tijdens
de receptie en wellicht ook met versieringen op het
werk zelf.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins te
worden?
De vraag van de vorst en voorzitter kwam voor mij
als een verrassing. Maar na een paar dagen bedenk
tijd hebben Mariska en ik volmondig ‘ja’ gezegd. Het is
en blijft natuurlijk een eer om gevraagd te worden als
prins in een groot vastelaovendsdorp als Ysselsteyn.
Een leuke bijkomstigheid is dat mijn opa, Piet Litjens,
de derde Prins van de Piëlreuze was. Des te mooier dat
ik nu 62 jaar later de 65e mag zijn.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Op de dag zelf had ik, in tegenstelling tot prinses
Mariska, opvallend weinig last van zenuwen. Dat ver
anderde wel toen ik eenmaal achter het gordijn klaar
stond om uitgeroepen te worden. Maar wat was het
mooi. Dit overtrof echt al onze verwachten. Wat een
karrenvracht aan positieve reacties hebben we gekre
gen. In één woord schitterend.
Wat betekent carnaval voor je?
Toen ik nog iets jonger was vierde ik de carnaval vijf
en soms zes dagen aan een stuk. Later werd dat iets
minder, al bleef het vaste prik om op carnavalszaterdag

met de vroege bus rond 07.30 uur richting Venlo te
vertrekken om je daar langzaam vol te laten druppelen.
‘s Avonds terug in Ysselsteyn gingen we dan nog
even langs bij de prinsenreceptie en verder bleef het
bezoeken van de Venrayse en Ysselsteynse optocht
vaste prik. Vastelaovend heeft dus altijd wel een
rol gespeeld in mijn leven, al was deze het ene jaar
groter dan het andere. Dit jaar zullen we ons eens écht
onderdompelen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
De agenda zit tot en met Aswoensdag barstensvol met
bonte avonden, recepties en andere feestjes. Hartstikke
leuk natuurlijk. Als prins en prinses missen we natuur
lijk niets en worden we overal verwacht.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een ontzettend mooie, gezellige en bovenal joeksige
vastelaovend. Waarbij iedereen lekker zijn eigen ding
kan en mag doen en we er met zijn allen een prachtig
feest voor jong en oud van maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Dat is nog even afwachten natuurlijk. Ik kan me voor
stellen dat het een enorm kippenvelmoment wordt
wanneer we tijdens de Venrayse optocht met de prin
senwagen de bocht om komen en half Ysselsteyn zien
staan bij D’n Engel (tegenwoordig De Stad). Dat lijkt me
een schitterend moment.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik ga mijn baas lief aankijken en dat geldt ook voor de
bazin van Mariska. We hopen nog even bij te mogen
komen en er een nachtje tussenuit te piepen om alle
indrukken rustig te verwerken. Een paar dagen later
begint het gewone leven weer.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Dat viel niet altijd mee, want een enkeling had wel
een vermoeden. Er zijn wat smoesjes en leugentjes om
bestwil aan te pas gekomen, maar uiteindelijk is het
heel aardig gelukt om het voor iedereen een verrassing
te laten blijven.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Geniet, van het moment van vragen tot en met
Aswoensdag. Ik denk dat het voorbij is voor je het
weet, dus koester de mooie momenten.
(Foto: Ruudswinkelsfoto.nl)
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CV De Keavers
Smakt/Holthees

11 vragen aan prins Johan I

‘Polonaise, bier
drinken en veel lol’

‘Zing, dans en
rock ’n roll, mit dizze
carnaval sloan weej
pas echt op hol.
Reeds!’

PRINS JOHAN I GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Van Lipzig Tuinderijen feliciteert
Prins Johan en Prinses Yolanda
en zien gevolg.

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Mijn naam is Johan Custers. Bijnamen heb
ik niet, ik sta gewoon bekend als Johan.
Samen met mijn vrienden, prinses Yolanda,
adjudant Gerard Heldens en narren Aniek
Santegoeds en Sanne Verbruggen ga ik deze carna
val voorop bij carnavalsvereniging De Keavers. Het zijn
prachtige mensen. Gerard kende ik natuurlijk al, dat
is mijn buurman. Sanne en Aniek kende ik alleen van
gezicht. In een dronken bui hebben zij ooit eens laten
ontvallen wel nar te willen worden. Nu zitten ze met
de gebakken peren. Maar ik ben heel blij met hen.
Waar werk je?
Ik ben allround medewerker bij Van Lipzig
Tuinderijen in Horst. Daar werk ik al tien jaar.
Mijn werkgever vond het leuk dat ik prins ben
geworden. Hij feliciteerde me toen ik hem een foto
van mij in vol prinsenornaat liet zien. Of er op het
werk op de een of andere manier stil gestaan wordt
bij mijn verkiezing tot prins van De Keavers weet
ik nog niet, maar een loonsverhoging, daar ben ik
natuurlijk niet op tegen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb ‘ja’ gezegd, omdat ik geen antwoord had op
de vraag ‘waarom zou je het niet doen?’, die de prin
sencommissie mij stelde. Ondanks dat ik het nooit
heb geambieerd heb om prins te worden, heb ik het
dus toch gedaan. Het is traditie in Smakt en Holthees
dat er om de paar jaar een prins uitkomt die Custers
heet met de achternaam, maar ik ben geen familie
van eerdere prinsen die Custers heetten.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
De benoeming voelde voor mij als een eer. Het zat
er wel een beetje aan te komen, dus ergens had ik
de vraag wel verwacht. Mijn eerste reactie was dat
ik wel enkele dagen bedenktijd wilde, voordat ik ‘ja’
zou zeggen.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij polonaise, bier drinken, veel lol en
plezier, te weinig slapen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als prins heb ik me amper voorbereid op mijn functie.
Wel heb ik een lied gemaakt ‘Stoptrein Noar SmaktHoltus’. Er wordt van me verwacht deze carnaval dat ik
de kar ga trekken bij CV De Keavers. Daar ga ik dan ook
helemaal voor. Ook is het de bedoeling dat ik op bezoek
ga bij de zieken in de dorpen. Officiële aangelegenhe
den zijn er niet echt.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens alle carnavalsvierders in Smakt en Holthees
‘enne goeje carnaval’ toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Van alle carnavalsactiviteiten in de komende periode
kijk ik het meest uit naar de zittingsavonden.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Daags na Aswoensdag vrees ik dat ik meteen weer
moet werken. Hoe ik me voel als carnaval is afgelopen?
Alsof er een stoomwals vier keer over mij heen gereden
is, ben ik bang. Voel ik me dan niet zo, dan heb ik mijn
taak als prins niet goed uitgevoerd.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?:
Mijn aanstelling als prins heb ik goed geheim kunnen
houden voor iedereen. Het belangrijkste was dat ik
gewoon mijn mond heb gehouden. Een trucje had ik daar
niet voor nodig, ik kan zwijgen als Brugman. Daardoor
weet ik ook niet dat familie, vrienden en kennissen
echt een vermoeden hadden. Ze voelden misschien wel
nattigheid hier en daar.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Ga ervoor, op je eigen manier.
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CV De Ruuk
Blitterswijck

11 vragen aan prins Ard I

‘Geweldig dat ik dit
jaar voorop mag gaan’

‘Dizze carnaval
gut de leswage
an de kant, en gon
t,
weej veuruut, achteruu
links- en rechtsaf,
vol gas dûr ut
Roekenland’
PRINS ARD I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

dereen
aval!
ederland feliciteert
ste en wenst ie
een Fantastisch carn
Traas Zuid-Oost N
Prins Ard d’n Ur

Roy Ewalts, 0478-850138 / 0622605746, zuidoost@traas.nl
088-22 121 22

WWW.TRAAS.NL

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Ik ben Ard Vissers. Ik ben 46 jaar oud, getrouwd met
Vivianne Vissers-Kurstjens en trotse vader van dochter
Marijn van 13 en zoon Tieme van 10. Ik vind het
geweldig dat ik dit jaar voorop mag gaan bij carnaval in
ons dorp. Ik heb er erg veel zin in.
Waar werk je?
Ik ben eigenaar van Verkeersschool Ard Vissers. Ik werk
nu bijna negen jaar als zelfstandige, daarvoor gaf
ik ook al vijftien jaar rijles in loondienst. Nu geef ik
alleen autorijles, voorheen ook brommer-, motor- en
aanhangwagenrijles.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb ‘ja’ gezegd op de vraag, omdat je als liefhebber
van carnaval natuurlijk niet lang hoeft na te denken als
ze je de vraag stellen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik ben erg vereerd dat ik voorop mag gaan deze
carnaval. De benoeming was een grote, maar erg leuke
verrassing. In Blitterswijck is er nooit een prinses of
adjudant, maar ik word bijgestaan door vorst Niels en
de raad van elf. Omdat ik prins ben, is een vriend van
me dit jaar ook toegetreden tot de raad van elf.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij, mijn gezin en onze
vrienden vooral voorpret bij het uitzoeken van de
‘pekskes’ en verzinnen wat we met de optocht gaan
doen. Vervolgens staan er wat gezellige voorbals op
het programma en uiteindelijk vier dagen plezier, lol en
feest.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Hoe het precies gaat zijn als prins weet ik nu natuurlijk
nog niet. Met behulp van de vorst Niels komt het vast
allemaal in orde.

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen in het Roekenland, maar ook
iedereen daarbuiten een ontzettend te gekke
carnaval toe, met veel schik en lol.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De afgelopen weken heb ik vooral uitgekeken
naar het prinsenbal waarop bekend zou worden
dat ik de prins van 2018 zou worden, zodat ik
eindelijk niet meer hoefde te liegen en te draaien
tegen familie en vrienden. Nu verheug ik me elk
onderdeel van carnaval, al vind ik de optocht wel
heel bijzonder. De afgelopen elf jaar heb ik als jury
langs de kant gestaan om te beoordelen, nu mag
ik zelf mee.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na de carnaval gaan we als gezin rustig bijkomen
en bijpraten. Ik denk dat dat wel nodig gaat zijn.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mijn aanstelling heb ik geheim kunnen houden
door tegen een heleboel mensen glashard gelogen
te hebben de afgelopen weken. Ik geloof niet dat
iemand een vermoeden gehad heeft. Een paar
dagen voor het uitkomen heb ik het aan de
kinderen en aan de familie verteld. Zij reageerden
erg verrast, dus het is goed geheim gebleven.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Dat kan ik pas na afloop zeggen, denk ik.
Maar ik wens hem wel alvast heel erg veel plezier
toe! Tot nu toe is het allemaal fantastisch!
(Foto: Myrna Hendrickx)
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GEPLUKT Josselyne Versteeg

Ze is stapelgek op dieren, een echt gevoelsmens en schreef een hele stapel dichtbundels. Achter de geraniums zitten is haar grootste angst en dus
gaat Josselyne op haar 76e nog steeds nieuwe uitdagingen aan. Deze week wordt de Venrayse geplukt.
In het eerste jaar van de Tweede
Wereldoorlog, in 1941, werd Josselyne
in Tilburg geboren. Samen met haar
twee jongere zusjes groeide ze op.
Josselyne: “Ik heb altijd graag geleerd,
ik wilde zo snel mogelijk naar school.
Het liefst was ik in die tijd alleen met
mijn boeken of in de buitenlucht.
En dat is eigenlijk nog steeds zo.”
Ze volgde uiteindelijk de secretares
seopleiding, ondanks dat ze liever
dierenarts was geworden. “Maar daar
was geen geld voor.”
Dat Josselyne van dieren houdt,
is overduidelijk. “Ik ben stapelgek op
dieren”, lacht ze. “Ik kan geen hond
voorbij lopen zonder hem te aaien.”
Hoewel er inmiddels geen huisdie
ren meer bij haar en haar man Ger
wonen, herinneren urnen, kaars
jes en foto’s nog aan hun aanwezig

heid. Eén van haar geliefde huisdieren
was de behaarde Chinese naakthond
Mazzeltje. “Als ik die toch niet had
gehad”, verzucht ze. “Hij heeft me
door een hele moeilijke tijd gehol
pen. Dat hondje was echt mijn alles.”
Haar eerste man, met wie ze 34 jaar
getrouwd is geweest, overleed na een
lang ziekbed en een intensieve man
telzorgperiode. “Het is een periode
waar ik niet graag over praat”, legt ze
uit. “Na zijn dood kwam ik niet meer
veel buiten. Mijn huisarts raadde mij
aan een hondje te nemen, dan móest
ik wel. Dat hondje werd Mazzeltje en
hij heeft mij er met zijn onvoorwaar
delijke liefde doorheen gesleept.”
Toen Josselyne, die inmiddels in
Venray woonde, haar weg weer had
gevonden, begon ze weer met dich
ten. “Dat was iets dat ze al heel lang

niet meer had gedaan.” Haar gedich
ten deelde ze op een website, waar
andere dichters op haar werk konden
reageren en waar ze verschillende
vriendschappen opdeed.” Het bleef
niet alleen bij vriendschappen, want
ook haar huidige man Ger ontmoette
ze op deze website. “De eerste twee
jaar reageerden we vaak op elkaars
gedichten”, weet ze nog. “Toen zag
ik dat zijn werk begon te veranderen.
Ik vroeg hem naar de reden.” Ook Ger
bleek mantelzorger te zijn geworden
van zijn vrouw, die later overleed.
Josselyne: “Ik zei tegen hem: ‘Ik weet
wat je doormaakt en ik ga je hier
doorheen helpen’.”

‘Het leek alsof we
elkaar al jaren kende’
Lang bleef het bij gesprekken,
maar vlak voor Kerstmis in 2009
vond ze een pakketje op haar
deurmat. Ger had voor haar een
dichtbundel gemaakt met al haar
gedichten. “Zodat ik me niet zo
alleen zou voelen met kerst”,
glimlacht ze. “Een paar weken later
zei mijn buurman tegen me: ‘meiske,
wanneer begin je eens aan een
nieuwe vriend?’. Dat is de laatste
keer dat ik heb geantwoord dat ik
dat nooit meer zou doen. Ik ben
één keer getrouwd en dat doe ik
nooit meer, dacht ik toen vaak.
Dat heb ik uiteindelijk maar twaalf
jaar volgehouden.” Op 10 december
2010 trouwden Ger en Josselyne,
in hetzelfde jaar dat ze elkaar voor
het eerst zagen. “Het leek gewoon
alsof we elkaar al jaren kenden.”

Josselyne is een natuurmens én
een gevoelsmens, vertelt ze. “Ik ben
altijd bezig om andere mensen te
helpen. Vaak voel ik dingen heel
goed aan.” Sportief is ze ook nog.
“Mijn hele leven heb ik gesport.
Mijn grootste hobby was tafeltennis,
maar ik heb ook geturnd en aan ballet
gedaan. Stilzitten heb ik nooit gekund.
Ik moet bezig zijn, anders leef ik niet.”

Met haar hondje wandelde ze vroeger
al drie keer per dag 5 kilometer en
na haar huwelijk maakte ze ook
samen met Ger lange wandelingen.
De natuur is een echte inspiratie
voor haar gedichten. “Sommige
mensen uiten hun gevoelens in een
schilderij, maar Ger en ik doen dat in
een gedicht.” Samen en ieder apart
hebben ze verschillende dichtbundels
uitgebracht. “Je leert nog steeds bij
op dat gebied”, vertelt ze. “Zo had
ik nooit gedacht dat ik op 76-jarige
leeftijd nog zoveel liefdesgedichten
zou kunnen schrijven.”
In 2016 vond er een ingrijpende
en verdrietige gebeurtenis plaats met
haar man, wat verstrekkende gevolgen
met zich mee bracht. De vele kilome
ters wandelen in de natuur moesten
de twee opgeven, maar ze gaven de
moed niet op en zochten naar andere
mogelijkheden om samen nog leuke
dingen te kunnen doen. “Uiteindelijk
kwamen we terecht bij het Leescafé in
Venray, waar we nu vrijwilligerswerk
doen. Ondanks alles wat we meege
maakt hebben, willen we bezig blij
ven.” Iedere zondag zijn de twee in het
Leescafé te vinden, waar Ger de gasten
ontvangt en Josselyne alle boeken sor
teert. “Het is een heerlijk gevoel hoe
gelukkig we mensen kunnen maken
met een boek”, vindt ze.
“We hebben de draad weer opge
pakt”, vertelt Josselyne. “Ik hoop dat
we allebei gezond mogen blijven en
dat ik nog lang gedichten kan blij
ven schrijven en klaar kan staan voor
anderen.” Van de komende jaren willen
Ger en Josselyne nog zeker wat moois
maken. “Ons motto is: ook als je oud
bent, hoef je niet achter de gerani
ums te gaan zitten. Ga steeds, al is het
nog zo moeilijk, nieuwe uitdagingen
aan. Geniet van de kleine dingen om
je heen en leef iedere dag alsof het je
laatste is.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
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Oplossing vorige week:
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 02

Gemeente moet knoop Roekenbosch snel zelf doorhakken
Aanleiding van onze stelling van vorige week was het plan van het
College van B&W van gemeente Venray om opnieuw met alle betrokkenen
om tafel te gaan en plan te maken voor de toekomst van oud-vakantiepark
Roekenbosch in Blitterswijck. De situatie rondom het vakantiepark is complex
vanwege vele belanghebbenden, geeft de gemeente aan.
Dat is goed, want alleen een gedragen oplossing lost het probleem echt
op. Als we dan nogmaals om de tafel moeten met alle partijen, is de kans
het grootst dat we een compromis vinden waar iedereen zich in kan vinden.
Daarentegen zou je kunnen zeggen dat er met zo’n uiteenlopende belan

gen, nooit een oplossing kan komen waar iedereen tevreden mee gaat zijn.
De gemeente kan beter zelf de knoop doorhakken en de pleister snel lostrek
ken.
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belang
rijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen. Op onze
Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens zijn met de
stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook uw mening
via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Er wordt genoeg rekening gehouden
met mindervaliden in Venray
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het Gehandicapten Platform Venray liet vorige week weten de plannen
rondom fietsen in het centrum niet te zien zitten in verband met veiligheid
en toegankelijkheid voor mindervalide centrumbezoekers. Politieke partij PP2
stelde afgelopen week vragen aan de wethouder over de toegankelijkheid van
Schouwburg Venray voor bezoekers in een rolstoel. Regelmatig komt de dis
cussie voorbij over toegankelijkheid voor iedereen. In Venray wordt genoeg
rekening gehouden met mindervaliden. Er is een organisatie die zich hier
nadrukkelijk voor inzet en deze wordt ook regelmatig betrokken bij beslissingen
over ver- of nieuwbouw. Een keurmerk werd ontwikkeld om toegankelijkheid
verder onder de aandacht te brengen. Je kunt niet alles in één keer toeganke

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

lijk hebben, maar men maakt de laatste jaren grote stappen om de gemeente
steeds toegankelijker te maken. Daarentegen kun je zeggen dat wanneer
publieke gebouwen als een schouwburg of openbare ruimte als een centrum
nog niet eens door iedereen als toegankelijk worden gezien, het nog niet echt
goed gesteld is met de houding ten opzichte van mindervalide medegebruikers.
Er valt nog heel veel winst te behalen, ook in gebouwen die de afgelopen jaren
niet voor een grondige renovatie in aanmerking zijn gekomen. Als je wilt dat
iedereen meedoet, moet je ook zorgen dat iedereen mee kan doen.
Er wordt genoeg rekening gehouden met mindervaliden in Venray.
Wat vindt u?

De inwoner centraal

Verhoging mantelzorgwaardering

Gezonde woon- en leefomgeving

Permanent zorgloket in het gemeentehuis

Goede, betaalbare huisvesting

Onafhankelijke gemeentelijke ombudsman

Verantwoord beperken

Enkel doelmatig subsidiëren

intensieve veehouderij

Handhaven en regels naleven

Blad/groenkorven terugbrengen

Duurzaamheid is de standaard

Werken bij

AutoArena?

Voor het verder professionaliseren van onze dealerbedrijven Volkswagen,
Audi, ŠKODA, SEAT en VW Bedrijfswagens zoeken wij versterking.
Verkoopadviseur

Service adviseur

Volkswagen - Vestiging Venlo

Vestiging Venlo - Venray

Autotechnicus met apk
Vestiging Venlo - Venray - Panningen

Vestiging Venlo

www.autoarena.nl/vacatures

Wasplaatsmedewerker

Complete automobiliteit
is bij AutoArena
in goede handen.
Van onderhoud en
verkoop tot verhuur,
leasing, financiering,
verzekering en
schadeherstel.
AutoArena, dé dealer
voor Volkswagen,
Audi, ŠKODA, SEAT en
VW Bedrijfswagens,
in Venlo, Venray,
Panningen en Boxmeer.

ABP
Het was een kop van niets:
“ABP stopt met beleggen in
tabak en kernwapens”.
Pas later, op een moment
waarop je er niet op rekent,
drong de betekenis van deze
kop tot mij door. ABP? Dat is
toch een van de grootste
pensioenfondsen ter wereld?
Voor overheid en onderwijs?
Waarvan één op de zes
Nederlanders een pensioen
van ontvangt? Allemaal waar.
ABP besluit dus te stoppen
met beleggen in tabak en
kernwapens vanuit haar ambitie
voor een duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.
Geen idee of ABP dit nu vanuit
idealisme doet, omdat het
rendement op deze beleggingen onder druk staat of simpelweg omdat tabak op nummer
dertien staat in de lijst van de
vijftien onderwerpen die stakeholders van ABP het belangrijkst vinden (zie de bijlages van
haar jaarverslag 2016: leest als
een thriller). Voor de goede
orde: kernwapens staan in zijn
geheel niet in de lijst.
Blijkbaar niet ‘belangrijk’
genoeg voor deze stakeholders,
waardoor ABP goedkoop maar
slim met haar (media)strategie
scoort.
De vraag is wat wij nu echt
belangrijk vinden. Immers heel
veel Nederlanders hebben
iedere maand trouw het beleggingspotje voor ABP gevuld en
daardoor steeds opnieuw geïnvesteerd in het onveiliger
maken van de wereld voor de
volgende generatie(s).
Duurzaam beleggen? De ironie.
De makkelijkste weg is om
heel boos te kijken richting
organisaties als het ABP, of stakeholders die onderdeel van het
onderliggende mechanisme uit
maken, maar volgens mij wordt
het hoog tijd dat wij kritisch
naar onszelf gaan kijken.
Wat betekent welvaart en
welzijn nu echt?
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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.

CDA Venray: naar het land dat we door willen geven
“Voor een land dat we door willen geven” is dé slogan van het CDA.
Een hele mooie slogan. Het is zelfs één van de vier grondbeginselen van
het CDA. Het land dat CDA Venray door wil geven, is het land dat niet van
ons is, maar dat we slechts in bruikleen hebben.
Het behoorde aan onze voor
vaderen en is de toekomst van ons
nageslacht. En zoals goed fatsoen
betaamt, ga je zeer zorgvuldig
om met spulletjes van een ander.
We moeten dus ook zeer zorgvuldig
omgaan met onze aarde. Deze prach

tige aarde moeten we koesteren.
Wat betekent dit, zult u den
ken; mag ik geen auto meer rij
den? Niet meer op vakantie gaan of
bepaalde spullen niet meer kopen?
Natuurlijk kan dit nog, maar u kunt
wel nadenken bij wat u doet of koopt.

Ga eens wat vaker op de fiets en
doe niet mee aan voedselverspilling.
We hebben samen het klimaatakkoord
van Parijs omarmd. Het is dus onze
plicht hiernaar te leven. Daar maakt
CDA Venray zich sterk voor.
CDA Venray wil in 2030 een
besparing realiseren van 37,5 procent
op het totale energieverbruik in de
hele gemeente Venray, waarbij een
hoeveelheid van 45 procent van de
resterende energiebehoefte in 2030

in Venray wordt geproduceerd met
schone technieken als zon, biomassa,
aardgasloze nieuwbouw en aard
warmte.
Dit is een flinke klus, waar
bij samenwerking tussen overheid,
bedrijfsleven, woningbouwverenigin
gen, inwoners en burgercoöperaties
essentieel is.
Emma Palmen, kandidaat-
gemeenteraadslid CDA Venray

Demos en kratos
We leven in een democratisch land. Democratie! Letterlijk betekent het
‘heerschappij van het volk’. ‘Demos’ is volk en ‘kratos’ is heerschappij. Dat
is Grieks. Nu hebben we in Venray weinig te maken met Griekenland,
maar met democratie des te meer. Want u gaat 21 maart kiezen.
Het ‘volk’, dat bent u, jij, wij,
ollie, os, de dorpeling, de Venray
naar, mannen, vrouwen, genderneu
tralen, de buurman, de politieagente,
de burgemeester, de ondernemer, de
winkelier, de vrijwilliger, de man of
vrouw met een beperking, de homo

fiel, de buschauffeur, de mantelzorger,
het kleinkind, de moskeebezoeker,
kortom u snapt het al... iedereen die
in Venray woont behoort tot het ‘volk’.
Streven is om in de ‘heerschappij’ de
afspiegeling van het ‘volk’ te laten
zijn. En dat is meteen een lastige.

Met 27 raadszetels is het onmogelijk.
Trots presenteert VENRAY Lokaal een
kieslijst met een goede balans tussen
jong en oud (tussen 16 en 77), man en
vrouw, verschillende nationaliteiten en
de dorpen en de kern. Met een diver
siteit aan culturen en achtergronden,
zoals ondernemers, mantelzorgers,
ervaringsdeskundigen, agrariërs, stu
denten, vakkenvullers, vrijwilligers en
gepensioneerden. We doen als partij,
VENRAY Lokaal, ons uiterste best om

de diversiteit in de verkiezingslijst te
laten doorklinken. Het is aan ‘demos’,
het ‘volk’ en de kiezer dus, om te
bepalen wie er in die ‘heerschappij’,
de raad, de komende 4 jaar mogen
mee praten en beslissen. VENRAY
Lokaal probeert de stem van het volk
te zijn en wil de verbinding zijn tus
sen alle mensen van Venray. Help ons
daarbij.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

Vervolg voorpagina

‘Leeftijd is niet belangrijk’
den een paar partijen in de raad.
Het weekend daarna nam ik er zelf
een kijkje, maar er was bijna nie
mand.” Hoewel de typische jon
gerenonderwerpen als The B of
onderwijs het meest aan lijken te
sluiten bij hun leefwereld, gaan ze
andere, brede, onderwerpen niet
uit de weg, vertelt Bram. “Als je je
goed verdiept in een onderwerp,
dan kun je ook best een mening
hebben over zaken die je misschien
nog niet uit eigen ervaring kent.”
Het belangrijkste is volgens hen dat
de politiek met meer jongeren in
de gemeenteraad of raadscommis
sies een betere afspiegeling wordt
van de samenleving.

Opstap naar de
landelijke politiek

Romy, Yvon, Mees en Bram
“Ja, we zijn jong. Dat weten
we. We hebben nog niet zoveel
ervaring”, geeft Mees Hillenbrink
uit Heide van VENRAY Lokaal toe.
“Maar heb je dat echt nodig?
We hebben plezier in de politiek,
we willen er zijn voor de jonge
ren. Dan is leeftijd niet belangrijk.”
Ook de Leunse Bram Jilesen van
D66 herkent de af en toe negatieve
reacties. “’Je bent te jong’, hoor je
dan. ‘Je kunt dat toch nog niet?’.
Die laatste reactie kwam zelfs van
een jongere. Heel jammer om te
horen, want ook op jonge leef

tijd kun je heel erg veel bereiken
in de politiek”, vindt hij. “Je moet
je meer bewijzen als jongere”,
voegt de Venrayse Romy Litjens
van Samenwerking Venray toe.
Yvon Peters uit Oirlo, partijgenoot
van Mees: “Maar natuurlijk krijgen
we ook heel veel complimenten,
ook binnen onze partij. We worden
echt geaccepteerd en er wordt naar
ons geluisterd.” Romy: “We willen
vooral net zo behandeld worden als
iedereen.”
De debatclub van het Raayland
College in Venray lijkt een goede

broedplaats voor het politiek talent
van de toekomst. Bram is oud-leider
van de club en Yvon en Mees zijn de
huidige leiders. “Toch is debatteren
in zo’n club heel anders dan in de
politiek”, stellen ze. Bram: “In een
debat ben je helemaal voor of hele
maal tegen. Eén van de kanten wint.
In de discussies in de gemeentelijke
politiek gaat het er juist om dat je er
samen uitkomt.” Yvon: “Maar ik heb
heel veel geleerd van de debatclub.
Spreken voor een groep bijvoor
beeld en je inleven in mensen die
een andere mening hebben dan jij.”

Mees voegt toe: “En je behandelt
veel maatschappelijke vraagstuk
ken, dat spreekt mij heel erg aan.”

Betere afspiegeling
van de samenleving
De stem van de jongeren laten
horen in de politiek is volgens de
vier nodig. Yvon: “Het is belangrijk
dat in de politiek duidelijk wordt
wat jongeren nu echt vinden. Zo is
er de laatste tijd veel gespro
ken over jongerencentrum The
B. Dat zou veel beter lopen, stel

Of één van hen ook daadwer
kelijk in de gemeenteraad komt in
maart, is nog onzeker. Alleen Bram
(plek 5) kan met zijn 18 jaar even
tueel direct plaatsnemen in de raad.
De andere drie zullen als ze geko
zen worden, moeten wachten tot ze
18 jaar oud zijn. Wel kunnen ze al
vanaf hun zestiende lid worden van
een raadscommissie. Yvon (plek
7) is er in ieder geval al helemaal
klaar voor. “De kans is er zeker dat
ik in de raad kom. Ik sta dus niet
alleen op de lijst voor de diversiteit
van de kandidaten.” Een plek in de
Venrayse raad is voor de 17-jarige
een mooie opstap naar de lande
lijke politiek, hoopt ze. “Uiteindelijk
wil ik de Tweede Kamer in. Hier kan
ik alvast leren hoe het er aan toe
gaat in de politiek.”
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Martin Leenders – Lijsttrekker Samenwerking Venray

‘Ik ben een rasechte Venraynaar’
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart gaat HALLO Venray in gesprek
met alle lijsttrekkers van de deelnemende partijen. Wie zijn zij en wat willen ze bereiken met hun partij? In deze
aflevering lijsttrekker Martin Leenders van Samenwerking Venray.

aldus Leenders. “Je kunt prachtige
plannen hebben, maar je moet
het natuurlijk wel allemaal kunnen
betalen.” Eén van die plannen
is dat iedereen in de gemeente
mee moet kunnen doen in de
samenleving. “Dat leidt tot diversiteit,
iets dat wij heel belangrijk vinden.”
Daarnaast staan goede huisvesting
voor arbeidsmigranten en zorg hoog
in het vaandel bij de politieke partij.
“We hebben onlangs tegen het plan
voor de Oude Melkfabriek in Leunen
gestemd en eerder ook tegen de
komst van het asielzoekerscentrum
in Blitterswijck, maar dat wil niet
zeggen dat we tegen arbeidsmigranten
of asielzoekers zijn. Wel vinden we
dat we rekening moeten houden
welke huisvesting er past binnen de

gemeenschap.” Op het gebied van zorg
wil Samenwerking Venray bereiken
dat ook kinderen uit armere gezinnen
kunnen blijven meedoen met de rest
van hun leeftijdsgenootjes. “Daarnaast
willen we altijd de cliënt centraal
stellen. Niet alleen in de zorg, maar op
alle gebieden. De gemeente moet de
burgers centraal stellen.”
Deze raadsperiode zit
Samenwerking Venray met drie zetels
in de raad. “Eén daarvan is een rest
zetel”, legt Leenders uit. “Voor de
komende verkiezingen is het ons stre
ven om op eigen kracht drie zetels
te verdienen. Dat zit er wel in, daar
geloof ik in.” Het streven is dan ook om
net als voorgaande jaren weer in de
coalitie te komen. “We lopen niet weg
voor verantwoordelijkheid.”

Kieslijst VENRAY
Lokaal vastgesteld
Fusiepartij VENRAY Lokaal heeft op woensdag 10 januari haar
kieslijst vastgesteld. Op de lijst staan behalve personen van de
gefuseerde partijen inVENtief en PP2 ook zeventien nieuwe namen.
Als je een grote mond hebt,
dan moet het niet blijven bij gewoon
iets roepen. Dan moet je ook actie
ondernemen. Die gedachte bracht
Martin Leenders (46) uit Venray ertoe
om de politiek in te gaan. “Als je
aan de zijlijn staat, eens even goed
rondkijkt en ziet dat je eigenlijk veel
kritiek hebt op hoe de zaken gaan,
dan moet je niet aan die zijlijn blijven
staan. Dan moet je er iets aan doen”,
vindt hij.

‘Spel van het debat’
Hoewel hij zijn carrière in de
Venrayse politiek in 1998 startte bij
het CDA, stapte Martin twaalf jaar
geleden over naar Samenwerking
Venray. “Je bent politicus en je staat
ergens voor”, legt hij uit. Als CDA-lid
diende hij samen met zijn toenma
lige fractie een motie van afkeuring
in tegen de toen dienstdoende wet
houder Mathieu Emonts. Hij zou zich
niet genoeg hebben ingezet voor het

sociaal domein. De motie werd aan
genomen, maar een jaar later deed
Samenwerking Venray daar nog een
schepje bovenop en diende een motie
van wantrouwen in. Het CDA vond dat
te ver gaan, Leenders niet. “Ik wilde
eerlijk zijn tegenover mezelf. Het CDA
paste niet meer bij mij, dus ik moest
overstappen.”
Inmiddels is Leenders voor
de tweede keer lijsttrekker van
Samenwerking Venray en gaat
hij voor zijn vijfde periode in de
gemeenteraad. “Ik heb nog steeds
wat bij te dragen. Samen met de partij
wil ik het geluid van Samenwerking
Venray nog verder uitdragen.” In de
afgelopen vier periodes leerde hij
dat je soms geduld moet hebben.
“Het gaat niet zo snel als je soms
zou willen”, legt hij uit. “Maar je
leert ook steeds beter hoe je je moet
gedragen in zo’n krachtenveld als een
gemeenteraad. Welk argument moet
je wanneer inbrengen? Dat is het spel

van het debat, dat je als groentje nog
niet helemaal door hebt.”

‘Iedereen moet mee
kunnen doen’
Leenders is naast lijsttrekker
ook fractievoorzitter van de partij.
“Mijn taak is om ervoor te zorgen
dat iedereen zijn of haar zegje kan
doen. Uit al die meningen probeer
ik dan één standpunt te destille
ren. Dat is lang niet altijd gemak
kelijk.” Daarnaast moet hij als
lijsttrekker laten horen en zien wat
Samenwerking Venray allemaal te bie
den heeft. “Ik wil het beeld van een
lokale partij laten zien. Aan iedereen
die het wil horen, vertel ik het verhaal
van Samenwerking Venray. Voor de
rest blijf ik gewoon mijzelf.”
Samenwerking Venray heeft
grote plannen voor de gemeente.
“Allereerst moeten we natuurlijk
financieel gezond blijven”,

Verzoek Ronald Plasterk

Ook SP-raadsvergoeding eerst
naar raadslid
Naar aanleiding van onenigheid binnen de SP-fractie in de gemeenteraad van Venray eind vorig jaar,
bespraken de fractievoorzitters en burgemeester Hans Gilissen de manier waarop de raadsvergoeding uitgekeerd
wordt. Vanaf na de verkiezingen krijgen alle raadsleden hun vergoeding rechtstreeks.
Alle gemeenteraadsleden in
Nederland ontvangen een raadsver
goeding voor hun inzet in de gemeen
teraad. Tot nu toe werd in sommige
gevallen de raadsvergoeding aan
de politieke partijen overgemaakt.
Dat leidde in oktober tot een breuk
tussen de SP-fractie en raadslid Wim
Schellen, die zijn raadsvergoeding niet
langer wilde afdragen aan de partij.
Oud-minister Ronald Plasterk van PvdA
adviseerde in september alle gemeen

tes en provincies om deze vergoedin
gen voortaan op hun eigen rekening
over te maken en niet rechtstreeks
naar de partijkas, zodat ze zelf de
keuze hebben of ze willen afdragen
aan hun partij.
De Venrayse fractieleiders zijn
hier maandag over in gesprek gegaan
om te kijken hoe dit in Venray aan
te pakken. Het presidium besloot om
vanaf de nieuwe raadsperiode de lijn
van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) aan te houden en
de raadsvergoeding rechtstreeks over
te maken naar de raadsleden. De VNG
stelt dat “de vergoeding behoort
terecht te komen in het vermogen
van het raadslid, zodat de onafhan
kelijkheid en het vrije mandaat van
volksvertegenwoordigers wordt
gewaarborgd.” Wat het raadslid ver
volgens met die vergoeding doet staat
hem of haar vrij. Ook een overboeking
naar de partijkas is een mogelijkheid.

Eerder maakte de lokale partij
haar lijsttrekkersduo bestaande uit
Carla Brugman en Tino Zandbergen
al bekend. Brugman staat op
nummer 1 van de lijst, gevolgd
door Zandbergen. Op plaats 3 staat
Toon Kerkhoff, gevolgd door Cees
de Vocht op 4. Theo Francken, nu
raadslid voor PP2, bezet plaats 5 op
de lijst. Bij de eerste tien namen
staan ook nieuwkomers Yvon Peters
(7), André van Maarschalkerwaard
(8) en Mees Hillenbrink (10). In totaal
telt de lijst veertien vrouwen,
twaalf personen uit de kerkdorpen

en zeventien nieuwe kandidaten.
De jongste kandidaat is ten tijde van
de verkiezingen 16 jaar oud en de
oudste 77.
“We zijn trots op Yvon Peters (17)
uit Oirlo en Mees Hillenbrink (15) uit
Heide”, aldus de partij. “Zij hebben
de handschoen opgepakt en
hebben weloverwogen en met volle
overtuiging voor de lokale politiek
gekozen als start van hun politieke
carrière. Dat houdt ook in dat ze bij
het bereiken van de 18-jarige leeftijd
ook bereid zijn om deel uit te maken
van de Venrayse gemeenteraad.”
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Orde van verdienste

Hay Willemssen Schânseknuppel van 2018
De orde van verdienste Beste Schânseknuppel van 2018 gaat dit jaar naar Hay Willemssen. De Castenraynaar
krijgt de orde van verdienste voor zijn grote inzet voor de Castenrayse gemeenschap. De onderscheiding wordt
op dinsdag 13 februari om 19.11 uur door prins Ivan I uitgereikt in gemeenschapshuis De Wis in Castenray.

terug in Castenray en werd hij lid van
de jonge boeren. Hiervan was hij drie
jaar voorzitter.

Receptie en
afsluitingsbal

Na het officiële gedeelte volgt een
receptie voor Hay met aansluitend
een afsluitingsbal voor carnavalvie

rend Castenray. Hay werd in 1937 in
Castenray geboren als één na jongste
in een gezin van zeven kinderen, in de

boerderij van zijn ouders aan de Klein
Oirloseweg, nu de Matthiasstraat.
Na zijn studie en dienstplicht kwam hij

In 1963 trouwde hij met Nelly
en samen namen ze het gemengde
bedrijf met koeien, varkens, asper
ges en andere tuinbouw van Hay zijn
ouders over. Dit bedrijf werd in de
loop der jaren uitgebouwd tot een
modern varkensbedrijf. In 1970 werd
Hay gekozen tot voorzitter van SV
Castenray en hij bleef dit 20 jaar lang.
Tijdens zijn voorzitterschap stond hij
in 1978 aan de wieg van de oprichting
van het dameskorfbal. Tussen 1974
en 1978 was Hay lid van de dorps
raad en werd hij lid van de Commissie
Openbare Werken van gemeente
Venray. In 1979 werd hij bestuurslid
van de LLTB Castenray en na de fusie
bleef hij bestuurslid van Saweco (nu
Vitelia). In 1984 werd Hay bestuurslid
van Rabobank Oirlo-Castenray.
Eind jaren 90 ontstond het
idee dat de sportverenigingen van
Castenray en Oirlo wellicht beter zou
den kunnen gaan fuseren. In 1998
werd Hay lid van de commissie die
deze fusie in goede banen moest
leiden. Dit lukte en dit leidde tot de

oprichting van SVOC’01. In 2001 werd
Hay lid van de KBO en ook in deze
vereniging duurde het niet lang voor
dat hij toetrad tot het bestuur. In 2005
werd hij gekozen tot bestuurslid en
van 2009 tot 2017 was Hay voorzitter
van de KBO.
In dezelfde periode werd Hay lid
van de groenploeg. Hay Hij heeft de
groenploeg gedurende 10 jaar aan
gestuurd. En hoewel hij de aansturing
inmiddels overgedragen heeft, is hij
nog steeds actief binnen de groen
ploeg. Voor al zijn inzet en vrijwil
ligerswerk werd Hay in 2015 verrast
met een koninklijke onderscheiding:
Hay werd benoemd tot lid in de Orde
van Oranje Nassau.

Groenploeg
Zoon Joep heeft het bedrijf in
2001 overgenomen en Hay en Nelly
verhuisden naar de Castenrayseweg.
Van daar uit helpt hij nog steeds mee
in het bedrijf en kan hij zich bezig
houden met zijn hobby’s: het fok
ken van pony’s en het supporteren
van zijn kleinzoon bij de minipupillen.
In 2002 werd Hay lid van de stichting
Heemkundig genootschap Castenray.
Voor al zijn verdiensten krijgt
Hay nu de onderscheiding van de
Castenrayse carnavalsvereniging.
(Foto: Fotohuis Venray)

Bestuur gevormd
Horse Service International BV (HSI) is voor velen een
begrip in de internationale paardenwereld. HSI regelt al
ruim 25 jaar het transport voor paarden van en naar alle
nationale, internationale en intercontinentale bestemmingen.
Binnen Europa over de weg, buiten Europa per vliegtuig.
Door onze groei zijn we op zoek naar:

allround import /
export medewerker

Natuurlijk Gezond Noord
Limburg wordt stichting
Het platform Natuurlijk Gezond Noord Limburg gaat verder als een officiële stichting. Onlangs werd het
kernbestuur van de stichting gevormd.

m/v

Wij vragen:
• Minimaal MBO-niveau
• Goede communicatieve eigenschappen en klantvriendelijke
houding
• Beheersing van de Engelse en Duitse taal
• Omgang software programma’s: Word, Excel etc.
• Improvisatie- en incasseringsvermogen
• Omgaan met complexe logistieke vraagstukken
• Flexibel en zelfstandig
• Collegiaal en kunnen werken in teamverband
• Kennis van en ervaring met paarden
Wij bieden:
• Fulltime functie voor 36-40 uur per week
• Veelzijdige werkzaamheden
• Opbouwen van nationale & internationale netwerken
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Leuke afwisselende job met uitzicht op lang dienstverband
Voel jij je aangesproken tot deze functie?
Mail jouw CV naar vacature@horseservice.nl
of stuur een brief naar Horse Service Int’l bv,
Hazenkampweg 8a, 5964 PE Meterik.
Voor meer infomatie kun je ook kijken op onze website.

Horse Service International BV

Hazenkampweg 8a 5964 PE Meterik, tel. 077 - 398 45 45

www.horseservice.com

Een drankje na het ondertekenen van de akte
De stichting heeft de taken
verdeeld in een kernbestuur,
bestaande uit Marike van Eijs (voorzit
ter), Nicole Geertjens (secretaris) en
Hans Beumers (penningmeester)
en de passiehouders (Jan van Zuijlen,
Wilmi Thijssen, Nard Keuten, Janneke
Hansen en Anita Goumans).

Natuurlijk Gezond Noord Limburg
biedt een overzicht van natuurlijke
zorgaanbieders en hun activiteiten in
de regio. Dit platform is een jaar
geleden opgericht om de zichtbaar
heid en bereikbaarheid van de natuur
lijke gezondheid te vergroten.
Hier kunnen alle aangesloten thera

peuten meewerken aan het gezamen
lijke doel door middel van de drie
pijlers: informeren, verbinden en
inspireren. De eerstvolgende geza
menlijke activiteit waarbij de stichting
aanwezig is, is tijdens de Boekenweek
van 10 tot 18 maart in de bibliotheken
van Horst en Venray.
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Zilveren editie Raadselige Roos
Betty Bollmann uit Venlo heeft de Venrayse schrijfwedstrijd Raadselige
Roos Poëzie 2017 gewonnen met haar gedicht Soms. De Prozaprijs 2017
ging naar Ton Adriaens uit Weert voor zijn verhaal Geen weg terug.
De prijs van de publieksjury,
sinds dit jaar Rooje Roos-prijs
geheten, werd toegekend aan
Rennie van Windt uit Deurne voor
haar gedicht Tenzij.
De eerste prijs in de catego
rie poëzie ging naar Betty Bollmann
uit Venlo. Rennie van Windt uit
Deurne werd tweede. Zij won ook de
publieksprijs. De derde plek was voor
Ans van Kessel uit Stevensbeek. In de
categorie proza won Weertenaar Ton
Adriaens. Folly van Dijk uit Helmond
werd tweede en de derde plek ging
naar Ellen Geven uit Eindhoven.
Voor de zesde keer zijn amateur
schilders met het thema van de wed
strijd De teugels laten vieren aan het
werk gegaan. Hun creaties zijn tussen
15 januari en 11 februari te zien in het
Venrays Museum.
Het team van de Raadselige Roos,

bestaande uit Marij Peeters en Adie
Steen, organiseerde de wedstrijd voor
de negende keer. Zij droegen het
stokje over aan Wil Hoeijmakers en
Ton van Gestel, die tot voor kort in de
publieksjury zaten.
Aan de 25e editie van de
Raadselige Roos deden 54 ama
teurschrijvers en -dichters mee.
Samen zonden zij 25 verhalen en
33 gedichten in. “We kunnen terug
kijken op een geslaagde zilveren edi
tie van de proza- en poëziewedstrijd”,
aldus Literair Café Venray. De prijzen
werden uitgereikt door burgemees
ter Hans Gilissen. De prijswinnaars
van de eerste prijs in de categorieën
proza en poëzie ontvingen een trofee,
ontworpen door Venrayse kunstenaar
Liesbeth Rutten. De prijsuitreiking
vond plaats in partycentrum Anno ’54
in Venray.

St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck

Koppermaandag en
patroonheiligenfeest
Het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck houdt op maandag 22 januari voor de 31e keer haar traditionele
koppermaandag. De gildebroeders en -zusters komen om 19.00 uur bij elkaar in café De Zwart in Blitterswijck.
Een dag later is het tijd voor het patroonheiligenfeest van het gilde.

Informatiemiddag
Lourdesreizen
Lourdesgroep Maas en Peel houdt op 21 januari om 15.00 uur een
informatiemiddag in het Pelgrimshuis in Smakt. Ze geeft tijdens de
middag informatie over de Lourdesreizen en de nieuwe mogelijkheid
voor gezinsbedevaart.
De reizen worden toegelicht aan
de hand van een film en een presen
tatie. Ook het leven van Bernadette
en de bedevaartplaats Lourdes
komen aan bod. Lourdesgroep Maas
en Peel gaat van 26 mei tot en met
3 juni met de bus, en van 28 tot en
met 2 juni en van 11 tot en met
16 september met het vliegtuig naar
Lourdes. Nieuw is de gezinsbede

vaart van 13 tot en met 20 oktober.
De Lourdesreizen zijn medisch
verzorgende reizen. Lourdesgroep
Maas en Peel reist onder de vlag van
de Organisatie Limburgse Bedevaart.
Neem voor meer informatie contact
op met Cristien Goumans via
0478 63 66 76 of 06 23 53 28 14 of kijk
op www.lourdesgroepmaasenpeel.
jouwweb.nl

Vastelaovesconcert met
Euterpe
In Schouwburg Venray houdt Koninklijke Harmonie Euterpe uit
Venray op vrijdag 2 februari het vastelaovesconcert. Het concert begint
om 20.11 uur.
Samen met verschillende lokale
artiesten, onder wie Bjorn & Mieke,
Johan Betrams, Koen Mijnster, Suzan
Spreeuwenberg, Arno Gommans en
het Venrayse prinselijk trio verzorgt

Optocht naar het St. Antonius-kapelletje in 2017 met Eerste Gildemeester Wilbert Ingenpass
(met dekenstok). Dit was zijn laatste officiële optreden bij het St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck.
Bezoekers kunnen tijdens de
koppermaandag een deel van het
Gildearchief bezichtigen. Ook presen
teert Chér Gooren-De Koning het
jaarboek van 2017 en worden er foto’s
van alle activiteiten van 2017 op groot
scherm gepresenteerd. Het gilde biedt
ook een traditioneel Duits broodbuffet
aan. De avond is ook toegankelijk voor
niet-leden.
Op dinsdag 23 januari wordt
het feest van de patroonheilige

St. Antonius Abt gevierd. De dag begint
om 09.00 uur met een heilige mis
in de parochiekerk van Blitterswijck.
De mis wordt voorgegaan door gilde
priester Huub van Horne. Aansluitend
wordt een bezoek gebracht aan het
St. Antonius-kapelletje. Na het gebed
en het offeren wordt de traditionele
borrel genuttigd, geschonken door Wim
Janssen. Om 10.30 uur houdt men een
koffietafel, waarna de vereniging haar
jaarvergadering houdt.

Tijdens deze jaarvergadering biedt
het koningspaar Stef en Linda Katelaan
een koningsschild aan met daarop de
door hem bedachte creatie. Ook wordt
jubilaris Emiel Weys gehuldigd voor
zijn 25 jaar lidmaatschap. Schutvrouw
en marketentster Carla Claessens
wordt voor de vijftiende keer
gehuldigd voor het winnen van de
onderlinge competitie geweerschieten
van jet St. Antonius Abt Gilde
van 2017.

Euterpe een avond met carnavals
spektakel en humor. Ook verzorgt
Enge Buren een optreden.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

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
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Proefles Taoïstische Tai Chi
In wijkcentrum ’t Stekske in Venray vindt maandag 22 januari een open huis en proefles Taoïstische Tai Chi
plaats. Tussen 19.30 en 21.30 uur kunnen geïnteresseerden kennis maken met de zogenaamde ‘bewegende
meditatie’.

Tai Chi kan het best omschreven
worden als bewegende meditatie die
goed is voor de circulatie, balans, hou
ding, kracht, lenigheid en die stressver
lagend werkt. De langzaam uitgevoerde
zachte bewegingen zijn voor ieder
een geschikt, ongeacht leeftijd of
fysieke conditie. De Taoïstische Tai Chi

Vereniging start vanaf 22 januari met
een beginnersklas Taoïstische Tai Chi in
Venray. De vereniging is in 1970 opge
richt door de Chinese taoïstische monnik
Master Moy Lin Shin en heeft nu in 25
landen 40.000 beoefenaars. Naast het
beschikbaar maken van taoïstische
kunsten is het vrijwilligersaspect een

belangrijke doelstelling van de vereni
ging. Alle geaccrediteerde instructeurs
geven onbetaald les als onderdeel van
hun eigen training. Aanmelden voor de
proefles is niet nodig. Kijk voor meer
informatie op www.taoist.nl of bel met
het nationale Centrum in Helmond via
0492 76 90 32.

Oude bekende terug

Jumpers verliest op lengte
Door: basketbalvereniging Jumpers ‘76
Het eerste herenteam van basketbalvereniging Jumpers uit Venray speelde op zaterdag 13 januari op
eigen veld tegen Bumpers uit Sittard. Als aanwinst voor de thuisploeg keerde een oude bekende terug,
namelijk Maarten Wijnen. Toch kon de Venrayse club niet winnen van de lange centers van Bumpers.
Dirk en Peter openden de
wedstrijd sterk, waardoor de
thuisploeg een kleine voorsprong
wist te behalen. Echter werd
Bumpers wakker in de zevende
minuut van de wedstrijd en
ging het feller in de verdediging
staan. Jumpers had tijdelijk geen
antwoord op de strakke verdediging.
Dit resulteerde in een run van zes
punten voor Bumpers. Hierdoor
stonden beide partijen na het eerst
kwart op twintig punten.
In het tweede kwart nam vooral
Bumpers het initiatief, waardoor het
team al veertien punten scoorde
in 3 minuten, terwijl de thuisploeg
er pas vier punten wist te beha
len. Deze run werd gestopt door de

nieuwe aanwinst, Maarten Wijnen.
Na de time-out was er besloten dat
er beter verdedigd en beter gepasst
moest worden. Om de verdediging er
strakker op te zetten, was besloten om
van de zoneverdediging af te stappen
naar een man-to-man-verdediging.
Hierdoor kon Jumpers het tweede
kwart de opgelopen schade nog
beperken. De ruststand was 36-42.
Na de rust werd er over en weer
gescoord door beide partijen, tot
aan de 3e minuut. Vanaf dit moment
was Bumpers sterk aan het aanval
len door gebruik te maken van zijn
lange centers. Hierdoor ging voor
Jumpers de wedstrijd de verkeerde
kant op en had Bumpers een run van
tien punten. Toen Jumpers de centers

beter wist te verdedigen, waren het
vooral Dirk en Thomas die de bal
in het netje gooiden. De stand aan
het eind van het derde kwart was
54-70.
In het laatste kwart was het
wederom Bumpers dat het meeste
liet zien, doordat de lange centers
de bal konden ontvangen. Zo was
de wedstrijd al beslist. Echter werd
Bumpers wel uitgeput, waardoor
Jumpers een fast-break kon lopen
en Denny een fraaie lay-up kon
maken. De eindstand was 71-94.
Topscoorders waren Dirk (21 pun
ten), Peter (17 punten) en Justin
met 13 punten. Afwezig waren
Cane van der Sterren, Mirko
Antheunisse en Ralf Claessens.

Fysieke start

Oranje Wit wint thuiswedstrijd
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen, Veulen en Heide speelde zondag 14 januari thuis tegen de
Rietvogels uit Riethoven. De dames wonnen de wedstrijd met 24-17.
De wedstrijd werd meteen fysiek
gestart. Oranje-Wit startte met een
mooie aanval en kon deze ook met
een afronden. Rietvogels kon met
een mee scoren, 1-1. Oranje-Wit
maakte het zichzelf te moeilijk, hier
door bleven de gasten in de eerste
helft in het spoor van Oranje- Wit.
Zo werd de ruststand 12-9.

In de tweede helft bleef OranjeWit goed zoeken naar de kansen
en wist het de marge naar zeven
treffers te vergroten en kwamen
hiermee op een eindstand van
24-17. Maureen Drabbels maakte
deze wedstrijd zeven doelpunten.
Dionne Drabbels scoorde er vier.
Janne Gellings, Steffie van Rooij,

Jessica Klaassens en Kim Hendrix
maakten drie doelpunten en
Nathalie Loenen één.
De nummer twee uit de
competitie heeft verloren,
waardoor Oranje- Wit nu vijf
punten los staat. Zondag
21 januari speelt Oranje- Wit uit
tegen Celeritas.
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Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o.

Lezing over Venloos
vliegveld in de oorlog

De Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray e.o. organiseert op maandag 22 januari een lezing over het
vliegveld Venlo in de Tweede Wereldoorlog. De lezing wordt gegeven door Marcel Hogenhuis en begint om 19.30
uur in het Odeon in Venray.

Jeugdprins Guus
voor Leunen
Het jeugdtrio van jeugdcarnaval ’t Knölleke uit Leunen werd zondag
14 januari bekendgemaakt. Jeugdprins Guus d’n Urste (van den Aker) gaat
met carnaval voorop bij de jeugd. Hij wordt bijgestaan door jeugdvorst
Daan (Hendriks) en jeugdnar Jur (van den Aker).
Guus (13), Daan (12) en Jur (13)
zijn neven van elkaar. Alle drie zit
ten ze op het voortgezet onderwijs.
Guus woont samen met zijn ouders
John en Ingrid en zijn broertje Michiel
op de Pascherhof. Daan woont samen
met zijn ouders Roel en Ingrid en
zijn broers Stan, Robin en tweeling
broer Freek op de St. Catharinastraat.
Jur woont samen met zijn ouders Art
en Peggy en zijn broer Jan en zusje
Isa aan de Blankenberg. Carnaval is
dit trio met de paplepel ingegoten.

De ouders van dit neventrio zijn ook
heel actief bij de carnavalsvereniging.
Een grote hobby van dit trio is dan ook
carnaval vieren. Samen met de raad
van elf, de dansmarietjes en de leiders
gaan ze er een mooie carnaval van
maken. De leus van jeugdprins Guus
d’n Urste luidt: ‘Mit dit trio van naeve,
gaon alle Knöllekes un bieësteg mojje
carnaval belaeve!’ Het jeugdtrio houdt
receptie op vrijdag 26 januari om
18.49 uur in MFC De Baank in Leunen.
(Foto: Jordy Smeets Fotodesign)

Luftnachrichtenhelferinnen (‘Blitzmädel’) aan het werk
in de Klein-Fluko Venray in het najaar van 1943
De spreker laat tijdens de lezing
de historie van het vliegveld de
revue passeren. De Venlose bevolking
maakte in juni 1911 voor het eerst
kennis met de luchtvaart. Toen was
het militaire schiet- en oefenterrein
in Venlo etappeplaats van de grote
Europese Rondvlucht. Tijdens de
Eerste Wereldoorlog werd dit terrein
militair vliegveld. Na 1918 gebruikte
defensie het sporadisch voor rond
vluchten en legermanoeuvres. In mei
1940 speelde het geen rol in de
gevechtshandelingen.
Toch had de Luftwaffe grote
plannen met het terrein, omdat het
strategisch lag ten opzichte van het
Ruhrgebied en omdat de ondergrond
gunstig was. In september 1940
breidden de Duitsers het vliegveldje
uit tot een volwaardige basis over
Nederlands en Duits grondgebied.

De nieuwe Fliegerhorst Venlo speelde
tijdens de oorlog een belangrijke rol
bij de Nachtjagd.

Luchtgevechten boven
Noord-Limburg
Oppervlakkig bekeken lijken er
geen raakpunten te zijn tussen de
regio Venray en het Venlose oorlogs
vliegveld, maar de Duitse nachtja
gers alleen konden opereren dankzij
een wijdvertakte grondorganisatie
van telefoonverbindingen, zoeklich
ten, waarnemingsposten en radar
stellingen. Vanaf juli 1943 was in het
Patersklooster in Venray zelfs een
Flugwachkommando gevestigd.
Als gevolg van al die inspannin
gen, kwam het boven Noord-Limburg
tot luchtgevechten tussen Duitse
nachtjagers en Britse bommenwerpers

met alle gevolgen van dien: noodaf
worpen, vliegtuigcrashes en gestrande
vliegeniers. De presentatie geeft een
samenhangend beeld van het Venlose
oorlogsvliegveld in relatie tot de
Duitse activiteiten in Venray, De Rips,
Veulen en het Peelgebied.

Historisch onderzoeker
Marcel Hogenhuis studeerde af
aan de Universiteit van Amsterdam
op de doctoraalscriptie ‘Fliegerhorst
Venlo: de rol van vliegveld Venlo in
de Duitse luchtverdediging in WO-2’.
In 2008 publiceerde hij met andere
historici het naslagwerk ‘Vliegvelden
in oorlogstijd’ en in 2009 werkte hij
mee aan de bekroonde documen
taire van Omroep Venlo, ‘Het Venlo
Incident’. Hij is actief als zelfstandig
historisch onderzoeker en als docent
geschiedenis en maatschappijleer.

Wij zoeken jou!
Word jij onze
nieuwe collega?
Venlo

Jeugdprinses Lieke I
bij Kluutjes
Lieke Botden is op zondag 7 januari uitgeroepen tot jeugdprinses Lieke
I van carnavalsvereniging De Klute-trappers uit Vredepeel.
Samen met haar zusje en jeugd
narrinneke Sanne gaat jeugdprin
ses Lieke I voorop bij De Kluutjes.
Onder het motto ‘Met deze twee zus
sen op kop, wordt carnaval helemaal
top’ vieren zij dit jaar carnaval.

Jeugdprinses Lieke I houdt op
zondag 4 februari haar receptie,
samen met prins Johan I in het Klutehuus. De receptie duurt van 10.49 tot
13.49 uur. Deze wordt vooraf gegaan
door een heilige mis om 09.30 uur.

Venlo - Venray - Panningen

Venray

Panningen
Autoschadehersteller

• Fulltime functie, in het bezit van een ast-diploma,
flexibele instelling, ervaring is een pré
Schadenet Venlo
Celsiusweg 7, Venlo
www.schadenetvenlo.nl

1e Autospuiter
• Ervaren autospuiter, teamspeler,

Servicevestiging
Keizersveld 85, Venray
J.F. Kennedylaan 20, Panningen

Voorbewerker
• Ervaren voorbewerker, teamspeler

flexibele instelling

Meer info: www.schadenetvenlo.nl/vacatures

Vragen? Bel gerust! Tel. 077-382 01 95, Geert Lennaerts
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Schijt Aan De Grens

Muur De Rake Kwasten
in De Bleek
De beschilderde muur die amateurschildersgroep De Rake Kwasten in augustus 2017 maakte voor het
culturele evenement Schijt Aan De Grens is nu terug te vinden in een winkelpand in De Bleek in Venray.

Prins Johan I
voor Klute-trappers
Carnavalsvereniging De Klute-trappers uit Vredepeel nam op zaterdag
13 januari op het prinsenbal in het Klute-huus afscheid van prins Nick I,
prinses Anne-Riet en nar Joost. Nieuwe prins Johan I (van Bommel) stond
te trappelen om hem over te nemen.
Johan van Bommel is de 49e prins
van de Klute-trappers uit Vredepeel.
Samen met prinses Helmie en nar
Camiel (Kroonen) regeert hij dit jaar
over het Klute-land. Prins Johan I
en prinses Helmie wonen aan het
Zwartwater in Vredepeel. Daar hebben
ze hun eigen varkenshouderij.
Als spreuk heeft hij deze carnaval:

‘Ik kan ut nie loate um ifkus te proate.
Alein mi mekaor wordt dizze carnaval
un hille skonne, wonne!’ Prins Johan
I houdt op zondag 4 februari recep
tie, samen met jeugdprinses Lieke I
in het Klute-huus. De receptie duurt
van 10.49 tot 13.49 uur. Deze wordt
vooraf gegaan door een heilige mis
om 09.30 uur.

Op de muur zijn afbeeldingen
geschilderd van grensmuren en men
sen die deze muren proberen te
trotseren, bootvluchtelingen die hun
land verlaten, diverse misstanden als
oliemaatschappijen die de Noordpool
en Indianen bedreigen en hoger en
armoede. De muur werd samen met
tientallen vrijwilligers geschilderd.
“Een muur is een symbool van ver
deeldheid, maar ook van (vermeende?)
bescherming”, aldus De Rake Kwasten,
bestaande uit Anton Biemans,

Wim Custers, Kees Moerkerk en Peter
Peeters. De schildersgroep is van
mening dat de afgebeelde thema’s
overeenkomsten vertonen met het
thema van het Oorlogsmuseum in
Overloon. De directie van het
Oorlogsmuseum Overloon bood hen
daarom de kans deze muur daar te
exposeren. Deze muur heeft hier tot
eind december gestaan. De muur is nu
terug in Venray in het winkelpand
De Bleek 41 in Venray.
De Rake Kwasten: “We nodigen

het winkelende publiek uit de illus
traties op de muur te bekijken en de
bijbehorende gedichten te lezen in het
besef dat er ook in 2018 en de toe
komst helaas nog steeds oorlogen en
misstanden bestaan en zullen bestaan.
Wij roepen iedereen op om een bij
drage te leveren om de wereld te hel
pen verbeteren en leefbaar te maken
voor nu en volgende generaties.
We willen er idealistisch gezien samen
er naartoe werken dat oorlogen echt
alleen nog in musea thuishoren.”

Veldeke Venray

START JE CARRIÈRE
BIJ ‘S WERELDS
GROOTSTE CHAMPIGNON
LEVERANCIER
Monaghan Mushrooms is een toonaangevende internationale speler op het
gebied van het maken van compost en het kweken en verkopen van verse
champignons. De organisatie heeft een sterke focus op klantgerichtheid,
innovatie en kwaliteit. Afnemers van de champignons zijn met name grote
supermarktorganisaties in Nederland en de ons omringende landen en
andere klanten in de foodsector.
Monaghan is van oorsprong Iers, maar heeft inmiddels vestigingen in
Ierland, Groot Brittannië, Canada, Nederland en Duitsland. Binnen het
bedrijf heerst een ondernemende en proactieve cultuur.
Voor onze kwekerijen in Nederland, regio Horst, zoeken we een
gemotiveerde kandidaat die het vak Champignonteler/-grower wil leren!
Ben je op zoek naar een afwisselende baan in de champignonsector
of ben je toe aan een carrièreswitch, dan is dit misschien wel iets voor
jou. Wij zijn op zoek naar iemand die het vak wil leren door middel van
praktijkervaring. Je zult intern opgeleid
worden tot grower en daarna kun
je zelfstandig aan de slag in onze
kwekerijen.
Heb je interesse?
Stuur je CV en motivatiebrief naar:
vacatures@monaghan-champignons.nl
Voor eventuele vragen over de functie
kun je contact opnemen met ons:
077-3235233 of 077-3235265

Lezing Over de grens
Veldeke Venray organiseert op dinsdagavond 23 januari een lezing met de titel ‘Over de grens’. De lezing
wordt gegeven door Piet Marcellis en gaat over de 10 kilometer grens tussen Brabant en Limburg, van de
kapel in Geijsteren tot aan Vredepeel.
Volgens Veldeke Venray is dit het
oudste stuk grens van Nederland.
Het stuk bleef tussen 1200 en
nu hetzelfde, maar wisselde wel
aan weerskanten een paar keer
van machthebber en aan de zuid
kant vier keer van land. Zo waren

Geijsteren, Venray en Merselo tus
sen 1648 en 1839 achtereenvolgend
Spaans, Duits, Frans en Belgisch.
Aan bod komen de vele grensperi
kelen, maar ook de bronzen urnen
van Overloon, die nu in het Venrays
Museum te zien zijn. In 2013 werd

dit stuk grens opnieuw aangegeven
door het terugplaatsen van twaalf
grenspalen en een informatiebord.
De dertiende paal is een verhaal
voor tijdens de lezing. De lezing
wordt gehouden in zaal Odeon in
Venray en begint om 20.00 uur.

Sporthal De Wetteling

Legends Of Rocktributefestival
De internationale Legends of Rock-tribute tour komt op zaterdag 7 april naar sporthal De Wetteling in
Venray. De sporthal wordt voor de gelegenheid omgebouwd tot rocktempel. De avond staat in het teken van
muziek van AC/DC, Metallica, Guns N’ Roses, U2, MUSE en Joe Cocker.
In de sporthal wordt een groot
podium en een lichtshow
opgebouwd. Ook wordt voor de
randvoorwaarden gezorgd: een
food area, een diversiteit aan
merchandise stands, tattooartiesten en een barbershop
zorgen voor een indoor
festivalgevoel. De tribute tour is in
het leven geroepen om

internationale (tribute)bands een
podium te bieden waarop hun
shows optimaal tot hun recht
komen. De bands spelen hits en de
beste albumsongs van de
genoemde wereldbands.
AC/DC wordt gespeeld door AC/
DC UK uit Groot-Brittannië, Metallica
door Present Danger, Guns N’ Roses
door Slash N’ Roses en U2 door

de tributeband In the Name of.
De nummers van Muse worden ten
gehore gebracht door The Muse
Experience. Joe Cockers muziek
wordt vertolkt door de Joe Cover
Band. De sporthal is open vanaf
15.00 uur. Het programma start
een uur later.
Kijk voor meer informatie op
www.optisport.nl/venray
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BiblioNu start
met Taalcafé
BiblioNu Venray gaat in januari van start met een Taalcafé.
Iedere laatste donderdag van de maand wordt het café georganiseerd
van 13.00 tot 14.30 uur. Bezoekers kunnen er samen de Nederlandse
taal oefenen met mensen die nog niet zo lang Nederlands praten en
met mensen die de taal goed spreken.
Een taal leer je pas echt goed als
je veel oefent, stelt BiblioNu Venray.
Daarom start zij met het taalcafé.
Elke bijeenkomst heeft een ander
thema. Marita Peeters, specialist
specifieke doelgroepen van BiblioNu
heeft hoge verwachtingen van
het Taalcafé: “Het is zo belangrijk
dat mensen met Nederlands als
tweede taal de mogelijkheid krijgen
om met Nederlanders te praten.
We hebben gemerkt dat er veel
behoefte aan is. Van bezoekers in
de bibliotheek krijg ik regelmatig
de vraag of we die mogelijkheid
om elkaar te ontmoeten en samen
te praten, kunnen bieden. Het lijkt
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Muzikaal prinsenbal
voor prins Roy I Oostrum
Roy de Kleijn (38) is zaterdag 13 januari benoemd tot prins van Aostrum, Lull en d’n Boshuuze. Met zijn
adjudanten Mark Broeren (38) en Roy Willems (39) en nar Bob van Mil (37) aan zijn zijde, draagt prins Roy dit
carnavalsseizoen de aanvoerdersband.

me ontzettend leuk als er straks een
grote groep mensen van diverse
nationaliteiten in onze bibliotheek
samen aan het kletsen is over
diverse onderwerpen. De bibliotheek
als laagdrempelige organisatie
die midden in de samenleving
staat, is hiervoor de ideale locatie.
Het taalcafé wordt zonder twijfel een
leuke plek om elkaar beter te leren
kennen.”
De eerste bijeenkomst van
het taalcafé is op donderdag
25 januari. Het café is voor iedereen
toegankelijk en van tevoren
aanmelden is niet nodig. Kijk voor
meer informatie op www.biblionu.nl

In een muzikale en volle
Oesterham werd eerst afscheid geno
men van prins Kees I en zijn kwar
tet. Kees werd opgenomen in de club
van de Âld Aostrumse Prinse (AAP).
Hiervoor had de AAP diverse arties
ten uitgenodigd voor een optreden:
zo gaven Oeëre Toe!, Bjorn en Mieke,
De Toppers, Queen en AC/DC acte de
présence.
Ter gelegenheid van hun 100-jarig
jubileum kwam muziekvereniging

SMT met een cadeau voor alle bezoe
kers. De carnavalsvereniging had ook
een cadeau voor SMT. D’n Oesterham
was omgetoverd tot Royal Oester Hall.
Hier kwamen vijf sjiek geklede man
nen de muziekvereniging ‘roasten’.
De laatste ‘roast’ ging over het uiterlijk
van SMT. Ter gelegenheid hiervan had
een aantal personen een nieuw kos
tuum ontworpen, dat als twee drup
pels water leek op het prinsenpak van
oud-prins Kees, waardoor het even

erop leek dat de nieuwe prins door
muziekvereniging SMT gepresenteerd
zou worden. Uit het door SMT aange
boden cadeau sprong de kersverse
prins Roy I tevoorschijn. Prins Roy
werd met alle toebehoren geïnstal
leerd als nieuwe prins, opende het
vervolg van de avond met een ope
ningsspeech en dook vervolgens de
zaal in. De avond werd muzikaal inge
vuld door een optreden van de band
Sjloetingstied. (Foto: Ben Kamphuis)

Receptie prins Ut Dartele Veulen
Carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen uit Veulen houdt op zaterdag 20 januari een receptie voor haar
Prins Twan II. De receptie begint om 20.11 uur en gaat door tot 21.33 uur.
Prins Twan II werd op zondag
7 januari bekendgemaakt als
nieuwe heerser van Veulen.
Twan Reintjes wordt bijgestaan door
zijn prinses, Mariet. De receptie

wordt gehouden in café-zaal ’t Veule
in Veulen. Ook wordt tijdens deze
avond de naam van de Gaolde
Paerddrager bekendgemaakt.
Deze onderscheiding wordt jaarlijks

aan iemand toegekend die zich
bijzonder heeft ingespannen voor
het carnaval vieren in Veulen of zich
op andere wijze verdienstelijk heeft
gemaakt voor het dorp.

De Knöllekes
begroeten Martijn I
Tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging ’t Knölleke uit Leunen
op zaterdag 13 januari is prins Martijn d’n Urste (Martijn Houben)
uitgeroepen tot prins. Hij is de opvolger van prins Rick d’n Twedde, die
opgenomen is bij de APK van ’t Knölleke.
Martijn is 27 jaar en woont
samen met zijn vrouw Anne aan
de Gussenstraat in Leunen. In het
dagelijkse leven werkt Martijn in
het Piëlreuzenriek (Ysselsteyn),
tussen de varkens bij Houbensteyn.
In zijn vrije tijd gaat Martijn graag
met de vrienden ergens een pilsje
pakken. Ook is hij regelmatig op het
sportpark te vinden. Tot afgelopen
seizoen stond hij zelfs nog iedere
zondag op het veld. Voor de

oudere jeugd van SV Leunen zet
hij zich alweer verschillende jaren
in. Voorheen als leider en trainer,
tegenwoordig als coördinator van Aen B-jeugd. Verder zit Martijn in de
commissie kermis van De Baank en
draagt hij ook zijn steentje bij aan
Lönse Meense Live.
De leus van prins Martijn is
‘Knöllekes we gaon d’r tiggenán!’
Prins Martijn I houdt op zaterdag
10 februari om 19.11 uur receptie.

Internationaal ontmoetingsfeest
Een internationale werkgroep organiseert op zaterdag 27 januari een ontmoetingsfeest voor
mensen van elke afkomst en uit alle landen. Dit feest wordt gevierd in het MFC in de Venrayse wijk
Brukske. Er wordt gezorgd voor traditionele hapjes uit verschillende landen. Voor kinderen zijn er
spelletjes en er is internationale muziek en dans. De ontmoetingsavond duurt van 18.30 tot 22.00 uur.
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Danssalon voor mensen met
dementie en mantelzorgers

Evolve – Rise of the Romans
Tijd: 20.00-04.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: Janssen Dansen en Sporten
Locatie: Anno ’54 Venray

Duizendste uitzending
‘Volksmusik mit schwung’

vr
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Informatieavond toekomst
Sint Annapark
Tijd: 19.00 uur
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Receptie prins Twan II

Koppermaandag

Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Omroep Venray Venray

Tijd: 20.11-21.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veule
Locatie: café-zaal ’t Veule Veulen

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: St. Antonius Abt Gilde Blitterswijck
Locatie: café De Zwart Blitterswijck

Jeugd van Vroeger-bal

Receptie prins Ivan

Tijd: 19.30-00.15 uur
Organisatie: CV ’t Knölleke en KBO
Locatie: MFC De Baank Leunen

Organisatie: carnavalsvereniging
De Schanseknuppels
Locatie: De Schânseschop De Wis Castenray

Lezing vliegveld Venlo in de Tweede
Wereldoorlog door Marcel Hogenhuis

Vasteloaveszitting Circus Mök
Tijd: 19.45 uur
Organisatie: VV De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

za
20
01

ma
22
01

zo
21
01

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Geschied- en Oudheidkundige
Kring Venray
Locatie: Odeon Venray

Springen Indoor Merselo – paarden

Open huis en proefles
Taoïstische Tai Chi

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: landelijke rijvereniging en ponyclub
St. Jan Merselo
Locatie: Manege Hermkus Hof Merselo

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: taoïstische tai chi vereniging
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray
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Bonte Avond

Dansauditie Funky, Fast & Furious

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: Soul Community
Locatie: dansstudio Soul Community Venray

Springen Indoor Merselo – pony’s

Dansmatinee

Vasteloaveszitting Circus Mök

Tijd: 09.00 uur
Organisatie: landelijke rijvereniging en ponyclub
St. Jan Merselo
Locatie: Manege Hermkus Hof Merselo

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: VV De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Vasteloaveszitting Circus Mök

Jeugd Bonte Middag

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: VV De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: CV De Piëlreus
Locatie: jongerencentrum ojc Jera Ysselsteyn

Bonte Avond

Informatiemiddag Lourdesreizen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: CV De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis Ysselsteyn

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: Lourdesgroep Maas en Peel
Locatie: Pelgrimshuis Smakt
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Lezing ‘Ovver de Grens’
door Piet Marcellis
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Veldeke Venray
Locatie: zaal Odeon Venray

Tienermök
Tijd: 18.49 uur
Organisatie: Kemissie Tienermök
Locatie: Schouwburg Venray

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar venray@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Venray

Karlijn
Surminski

Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray
met oud-inwoners van de gemeente die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen
terecht zijn gekomen. In deze aflevering: kunstenares Karlijn Surminski (40), ooit uit Blitterswijck, maar
inmiddels uit Barcelona.

Lezing BiblioNu
BiblioNu Venray organiseert op woensdag 31 januari een lezing over
de inzichten die Ingrid van der Beele verkreeg naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen tijdens haar levensreis. De lezing duurt van 19.30 tot
21.00 uur en vindt plaats bij de bibliotheek in venray.
Is je leven voorbestemd en kun
je in een luie stoel zitten wachten tot
het zich voor je ontvouwt of heb je
er zelf iets over te zeggen? De vraag
is of we het leven laten gebeuren
of dat we het leven zelf creëren.
Wachten we tot onze verlangens
vanzelf vervuld worden of komen
we in actie en creëren we daarmee
onze eigen waarheid? Dit zijn vragen

die Ingrid van der Beele bespreekt
tijdens de lezing. Aan de hand van
bijzondere gebeurtenissen tijdens haar
levensreis ze een kijkje in de inzichten
die ze onderweg kreeg. En hoe deze
haar gevormd hebben. Wat heeft ze
nodig gehad en nog steeds, om haar
hartsverlangen te kunnen volgen?
Aanmelden voor de lezing kan via
ingridslife@yahoo.com

Gezocht

NT2 Docent
Docent Nederlands

Regio: Noord-Limburg en Noordoost-Brabant
Karlijn met haar kindjes Laia (6) en Max (4)
bij de expo van één van haar schilderijen in Barcelona
Karlijn werd geboren in Horst, maar groeide op in
Blitterswijck. Daar heeft ze tot haar achttiende gewoond.
“Ik heb het altijd al leuk gevonden om te creëren”, ver
telt de kunstenares. “Vroeger hadden we in Blitterswijck
achter het huis een oude caravan staan. Dat was voor
mij en een vriendin het uitgangspunt voor een circus in
de tuin. Kinderen uit de buurt mochten dan voor vijf cent
komen kijken. Tekenen vond ik ook heerlijk, dat kon ik
uren doen.”
“Opgroeien in Blitterswijck is voor mij heel belang
rijk geweest. Een fijn gevoel over je jeugd geeft je ook
de basis om uit te kunnen vliegen. Ik denk dat je beter
kunt aarden op andere plekken als je ergens een veilige
plek hebt gehad.” Na de middelbare school begon Karlijn
met uitvliegen, eerst naar Maastricht. “Ik had er zo’n zin
in! Ik ging op kamers, naar de kunstacademie. Daarna
ging ik met heel veel zin naar Amsterdam.” Daar volgde
ze de theateracademie, werkte ze en boekte ze succes
sen met haar band Kaja. Tijdens het schrijven van een
opstel op de basisschool in 1986 met het thema ‘het
jaar 2000’, zag ze zichzelf al op de toneelacademie in
Maastricht zitten. “Dat is de kunstacademie geworden,
maar ik ben altijd heel standvastig in het idee geweest
iets met kunst te willen gaan doen.”

‘Als ik nu niet verander,
doe ik het nooit’
Andere landen trokken haar al jaren. “Ik vind het
altijd heel interessant om nieuwe dingen in me op te
nemen.” Na zeven jaar Amsterdam begon het rond haar
dertigste verjaardag te kriebelen. “Ik dacht, als ik nu niet
verander, doe ik het nooit meer.” Ze koos voor een ver
huizing naar Barcelona. Ze kende er niemand en sprak
de taal niet. “Dan moet ik het echt helemaal zelf doen.”
Ze nam Spaanse les en kwam via-via bij een apparte
mentje uit. Haar peetoom en –tante brachten haar met
de camper naar Barcelona. “Ik had een fiets, mijn gitaar
en één koffer. Sommige mensen dachten dat ik het even
een jaartje aan zou kijken, maar ik wist voor mezelf al
‘Ik ga het gewoon doen.’ Ook al was het soms best eng.”
Ze kwam terecht in een huis met drie huisgenoten
met een groot dakterras, midden in de stad. In het begin
kende ze er nog niks. “Ik liep een keer een supermarkt
in die een beetje leek op een Nederlandse en ik kreeg

tranen in mijn ogen.” Op het dakterras kwam ze tot de
conclusie dat ze goed zat. “Elke avond in de zomer zag je
vanaf daar een grote fontein met een lichtshow en draai
den ze ‘Barcelona’ van Freddie Mercury van Queen en
van operazangeres Montserrat Caballé. Ik was verliefd.”
Verliefd werd ze ook op één van haar huisgenoten, waar
mee ze nu twee kinderen heeft.

‘Als buitenlandse
zie je meer dingen‘
In Barcelona begon ze aan een kunstproject, met
als doel de stad te leren kennen. De tien districten van
Barcelona vormen elk inspiratie voor één schilderij.
“Ik ben hier nu tien jaar en ben bezig met schilderij tien”,
vertelt ze. “Ik maak hele positieve, kleurrijke schilde
rijen. Dat vinden ze hier leuk. Hoewel ze hier heel trots
zijn, schamen ze zich ook vaak een beetje voor hun
omgeving. Ik begrijp niet waarom. Als buitenlandse zie
ik meer dingen dan wie hier al altijd loopt.” Ook geeft ze
les en workshops.
“Het leuke van in het buitenland wonen, is dat je
je heel bewust wordt waar je vandaan komt. Ik praat
ook dialect met mijn kinderen. Zij kunnen een beetje
Nederlands maar spreken wel ‘plat’ terug. En als
Rowwen Hèze op de radio komt, ga ik huilen.” De eer
ste jaren dompelde Karlijn zich echt onder in alles
wat Spaans was. “Maar daardoor ben ik er juist ach
ter gekomen dat ik echt heel erg Nederlands en heel
Blitterswijcks ben. Al neem ik, op z’n Spaans, de
tijd tegenwoordig wel iets ruimer dan Nederlanders
vaak doen”, lacht ze. Zou ze ooit nog teruggaan naar
Blitterswijck? “Nederland is een perfect vakantieland”,
zegt ze subtiel. “Ik zou er wel weer kunnen wonen, maar
dat zoek ik nu niet. We gaan zo’n drie keer per jaar op
vakantie. Dan gaan we naar mijn ouders in Blitterswijck
en ga ik vrienden opzoeken. Even Karlijn-tijd, noem ik
dat.”
Voorlopig is ze in Barcelona nog lang niet uitge
keken. “Elke dag loop ik mijn huis uit en kijk ik tegen
de Sagrada Familia aan. Daar schrik ik nog steeds van,
‘Wow, dat is de Sagrada Familia’! Omdat ik hier niet van
daan kom, kan ik makkelijker wat meer afstand nemen
en het hele beeld duidelijker zien. Dan ga je meer waar
deren wat je hebt of wat je hebt gehad.”

Werkvloer-Inburgering biedt cursisten een veilige leeromgeving,
persoonlijk contact en maatwerk. Door gestructureerd en
organisatorisch te werken, begeleiden we de cursisten naar hun
(verplichte) leerdoelen.
Wij zoeken!
Een enthousiaste NT2 docent. Een medewerker met een proactieve
instelling, met passie voor het vak doceren, de doelgroep en de
Nederlandse taal. Je bent flexibel en bereid tot werken in de avond en
tijdens schoolvakanties. Daarnaast zoeken wij in deze functie iemand die
kan organiseren en coördineren, methodisch en praktisch te werk gaat.
Belangrijkste taken
• Enthousiasmeren en motiveren van de cursisten
• Kennis hebben van de verschillende lesmethodes
• Afnemen van intakes en taaltesten (startniveau bepalen)
• Voorbereiden en plannen van de (taal-)lessen
• Voortgang van de cursisten per groep bewaken
• Op de hoogte zijn en blijven van de veranderingen, die de overheid
oplegt aan examens en trajecten
• Rapporteren aan opdrachtgevers
• Contacten onderhouden met de klanten/opdrachtgevers
Belangrijke competenties
• Enthousiast
• Optimistisch
• Creatief
• Zelfstandig
• Improviserend
• Flexibel
Functie-eisen
• In bezit van auto en rijbewijs B (Eis)
• In het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs
of een eerstegraads of tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor
het voortgezet onderwijs (Eis)
• In het bezit van een NT2-certificaat (Eis)
• Ervaring met de doelgroep is een pré (volwasseneducatie)
• Kennis van Word en Excel
Informatie en solliciteren
Heeft u naar aanleiding van deze vacature nog vragen of wilt u direct
solliciteren neem dan contact op met Alda Haegens.
e-mailadres: a.haegens@dewerkvloer.com
Tel.nr. 06 - 51 87 59 15

Macroweg 22b 5804 CL Venray
0478 - 51 35 67
info@dewerkvloer.com
www.dewerkvloer.com

Ben je toe aan iets nieuws?
WORDT KEUKENVERKOPER BIJ SUPERKEUKENS!
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Sorrento Plus
252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet met koelkast, oven, kookplaat, keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

