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Ontbijten in de bieb
De leerlingen van groep 1 en 2 van basisschool De Meulebeek in Oostrum ontbeten op woensdag 24 januari niet gewoon thuis aan tafel, maar in de bibliotheek van
Venray. Daar opende wethouder Martijn van der Putten het Nationale Voorleesontbijt, in het kader van de Nationale Voorleesdagen. De kinderen ontbeten gezond, werden
voorgelezen uit het boek ‘Ssst de tijger slaapt’ en gingen daarna bewegen met Tommy de Tomaat. De bijeenkomst werd georganiseerd door BiblioNu Venray en JOGG
Venray/Venray Beweegt.

Pilot tolerantiecampagne van start in Venray

‘Je denkt er misschien
wat meer over na’

Meer begrip en respect voor mensen die een andere religie, huidskleur of seksuele voorkeur hebben dan
jij. Dat is het doel van de campagne #RespectOn, die op maandag 29 januari van start gaat in Venray.
De campagne maakt deel uit van de provinciale pilot Tolerant Minds en heeft als doel polarisatie onder
jongeren tegen te gaan.
Het idee voor het project stamt
uit het begin van 2016, toen D66Statenlid Jan van de Ven uit Venray
aan de noodbel trok in de provinciale
staten, vertelt projectleider Ivo Heuts
van Tolerant Minds. Van de Ven gaf
aan dat er veel aandacht was voor
jihadisme, maar dat hij in het onderwijs zag dat een bredere polarisatie

aan het ontstaan was. Er was bijvoorbeeld een groeiende intolerantie
tegen mensen van een andere seksuele geaardheid, religie of huidskleur.
Van de Ven zag ook dat docenten het
lastig vonden om het gevoelige onderwerp aan te snijden. Gedeputeerde
Marleen van Rijnsbergen (SP) gaf
opdracht aan Jongeren Netwerk

Limburg (JNL) om een project op te
zetten om polarisatie tegen te gaan.
JNL bedacht samen met jongeren
uit de provincie een project. Venray
is pilotgemeente voor het project
#RespectOn. “Niet omdat hier meer
of andere problemen zijn dan in de
rest van Limburg”, benadrukt Heuts.
Lees verder op pagina 12

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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Kern met Pit-projecten ontvangen
1.000 euro
Drie Venrayse projecten ontvingen op zondag 20 januari de titel Kern
met Pit en het bijbehorende geldbedrag van 1.000 euro. Kick-Off Oostrum,
het Wanssums Infopunt en het vernieuwingsplan van het dorpsplein van
Geijsteren deden afgelopen jaar mee aan de landelijke buurtideeënwedstrijd Kern met Pit en realiseerden hun project voor de buurt binnen
een jaar.
Kern met Pit daagt mensen
uit om hun buurt te verbeteren.
Buurtprojecten kunnen zich aanmelden en als ze geselecteerd worden,
kunnen ze een jaar lang tips en advies
krijgen van de organisatie. Als de

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v. en
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Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
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Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
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Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
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als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

buurten hun project binnen een jaar
hebben gerealiseerd, dan ontvangen
ze het predicaat Kern met Pit en 1.000
euro. Provinciaal en landelijk wordt
vervolgens nog een winnaar gekozen, waar een extra geldbedrag aan
vastzit. De Limburgse winnaar werd
het project voor het realiseren van een
Bakhuuske bij de molen in Meterik.

Wanssums Infopunt
Het buurtinitiatief Wanssums
Infopunt is sinds 2014 bezig om in een
dorpsinformatiepunt vraag en aanbod
voor zorg, welzijn, hulp en diensten
dichter bij de burgers te brengen.
Zo willen de initiatiefnemers de
sociale cohesie in het dorp versterken
door de inzet van eigen burgers.
Het infopunt heeft in 2017 een nieuwe
wensauto in gebruik genomen,
waarvan inmiddels ook de inwoners
uit Geijsteren en Blitterswijck gebruik
van kunnen maken. Het Wanssums
Infopunt won op 20 januari ook de
Elisabeth Strouven-prijs. Het Elisabeth
Strouven Fonds verleent hulp en
bijstand en draagt bij aan het welzijn
en de ontwikkeling van burgers en
samenleving. Het fonds realiseert
financiële ondersteuning aan
projecten en instellingen die actief
zijn in de sociaal-maatschappelijke en

De vrijwilligers van het Wanssums Infopunt
culturele sector en in natuurbehoud,
natuurbeheer en –ontwikkeling.

Kick-Off Oostrum
Ook het project Kick-Off Oostrum
ontving het predicaat Kern met Pit
en 1.000 euro. Het buurtinitiatief
wil met haar project inwoners en
verenigingen met elkaar verbinden
en zo samenwerking stimuleren.
Voor ieder nieuwjaar wil de werkgroep een Kick-Off houden, waarin
verenigingen elkaar kunnen vinden.

In 2017 heeft Kick-Off Oostrum onder
andere een nieuwjaarsreceptie opgezet en een inspiratieavond gehouden, een werkgroep en servicepunt
opgezet, een samenwerkingsaward
opgezet en verschillende samenwerkingsprojecten ingezet en gestimuleerd.

Dorpsplein Geijsteren
In Geijsteren ging het predicaat
Kern met Pit en het geldbedrag naar
het buurtinitiatief voor het aanpak-

ken van het dorpsplein. De dorpsraad van Geijsteren stelde in 2017
een plan op om het plein in het
dorp mooier, veiliger en autoluw
te maken, zodat het gebruikt kan
worden voor verschillende doelen. Gemeente Venray is inmiddels
gestart met de uitvoer van de werkzaamheden op het plein, die gecombineerd worden met werk aan de
riolering. Het dorp Geijsteren gaat
zoveel mogelijk ook zelf aan de slag
bij het realiseren van het plan.

Koninklijke onderscheiding voor
Wim van Osch
Wim van Osch (74) uit Venray kreeg op zaterdagmiddag 20 januari uit handen van burgemeester Hans Gilissen een Koninklijke onderscheiding.
Hij kreeg het lintje bij gelegenheid van zijn afscheid van ‘Kern met Pit’ tijdens de startbijeenkomst 2018 en prijsbijeenkomst 2017 in De Nassaurie in
Grathem. Wim werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds 2003 is Wim van
Osch actief voor de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij,
afdeling Limburg, onder andere als
secretaris/penningmeester van het
bestuur. Wim neemt nu na vele jaren
afscheid. “Wim heeft de afgelopen
jaren een nadrukkelijke stempel
gedrukt op de organisatie van Kern
met Pit”, vertelt Gid van Schijndel,
coördinator Kern met Pit Limburg.
“Wim werkte landelijk mee aan
de ontwikkeling en doorgroei van
Kern met Pit en aan de forse groei
en bloei ervan in Limburg. Limburg
kende ieder jaar het grootste aantal
deelnemers van Nederland, dat was
de verdienste van Wim. Hij deed dat
met heel veel passie omdat hij, zoals
hij het altijd zelf verwoordde, van de
inzet van de vele vrijwilligers veel
inspiratie terug ontving.”
Van Schijndel: “De KNHM en de
Limburgse adviseurs zijn niet alleen
heel trots op de onderscheiding, ze
zijn er ook door ontroerd. Zij zien het
als een bevestiging van de waarde-

ring die Wim jaar in jaar uit van veel
Kern met Pit-projecten kreeg. Het inspireert ons het solide bouwwerk dat Wim
in Limburg heeft neergezet, te onderhouden en verder uit te bouwen.”

Vele maatschappelijke
functies vervuld
Wim is al sinds 1983 maatschappelijk zeer actief op vele fronten.
Midden jaren 80 is hij toegetreden
als lid en secretaris van de ouderraad van Mavo De Kolk en zat hij bij
de medezeggenschapsraad en het
schoolbestuur. Ook was hij voorzitter
van de bouw- en renovatiecommissie van de school. Hij was bestuurslid
van tennisvereniging TCV en golfclub
Bleijenbeek. Van 1991 tot 2005 was
hij bestuurslid bij Stichting Bedrijf
en Cultuur Venray eo. In 2010 is hij
toegetreden tot Stichting Loobeek.
Voorzitter Jos Waals en secretaris
Pieter Weerts van Stichting Loobeek
Merselo: “Wim van Osch is zeer
betrokken bij de historie van en het

culturele leven in Venray. Hij is van
meet af aan betrokken geweest bij het
denken over en het realiseren van een
boerenschans in Merselo. Door zijn
goede contacten met de KNHM heeft
hij er voor gezorgd dat deze eerste
ideeën werden vertaald in bruikbare tekeningen en berekeningen.”
De KNHM sponsort het initiatief dan
ook. “Toen een aantal jaren geleden
duidelijk werd dat de realisering van
een boerenschans bij de Loobeek in
Merselo mogelijk was, heeft Wim
ervoor gezorgd dat er bruikbare
bestektekeningen kwamen. Hij heeft
zijn contacten ook ingezet voor de
realisering van een volmolen, die
gebouwd gaat worden nabij de boerenschans.”

Bescheiden man maar
een echte doorzetter
De stichting is blij met de hulp van
Van Osch. “Wim is een bescheiden
mens, maar een doorzetter en een
netwerker. En als hij ergens in gelooft

en zijn tanden ergens inzet, dan
weet je dat er wat gebeurt. Stichting
Loobeek is dan ook blij dat Wim van
Osch is toegetreden tot het bestuur
van Stichting Loobeek. Het bestuur
feliciteert hem van harte met zijn
onderscheiding en hoopt nog lang
van zijn inzet en netwerk gebruik
te kunnen maken voor de boerenschans, de volmolen en de schaapskooi die er binnen vijf jaar in Merselo
staan.”
Ook is Wim geruime tijd
bestuurslid en later voorzitter van
het Venrays Mannenkoor geweest
en heeft diverse functies bekleed in
het Koninklijke Nederlandse Zangers
Verbond (KNZV)-afdeling Limburg.
Daarnaast heeft hij zitting genomen
in het landelijk bestuur. “Mede door
zijn inzet en energie heeft hij
een belangrijk stukje Limburgse
Volkscultuur ondersteund, bevorderd
en gemoderniseerd”, aldus de organisatie.
Wim werd daarom benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

nieuws 03

25
01

Politie Venray-Gennep

Brugcontrole:
geen overtreders
Politie Venray-Gennep controleerde op vrijdag 19 januari op de brug
tussen Wanssum en Well op mensen die ongeoorloofd inhaalden.
Aanleiding was een aanhouding eerder deze maand.
De politie controleerde op de brug
tussen 06.00 en 07.30 uur in verband
met het negeren van de dubbele
doorgetrokken streep. Dit keer

Informatieavond
St. Annapark
Gemeente Venray en projectontwikkelaar Renschdael Groep uit Horst organiseerden op maandag 22 januari
een informatieavond over de ontwikkelingen op het St. Annapark in Venray. De avond werd drukbezocht:
de Venrayse raadszaal zat helemaal vol geïnteresseerden.

hielden alle chauffeurs zich echter
aan de regels, liet de politie weten.
Of ze vaker een dergelijke controle
gaat uitvoeren, is nog onduidelijk.

Communicatiecampagne

Gemeente peilt
overlast hondenpoep
Gemeente Venray gaat onderzoeken hoeveel overlast haar inwoners
ervaren van hondenpoep. Het onderzoek is het eerste onderdeel van
haar communicatiecampagne tegen de overlast.
In samenwerking met onderzoeksbureau TopOnderzoek uit Horst
vraagt de gemeente aan inwoners
wat zij vinden van de overlast van
hondenpoep. Het onderzoek maakt
deel uit van een grotere campagne,
met als doel hondenbezitters bewust
maken van de eigen verantwoordelijkheid om hondenpoep op te ruimen
en andere inwoners om elkaar aan te
spreken op hun gedrag.
“De peiling is niet bedoeld

als basis voor maatregelen in
de openbare ruimte”, stelt de
gemeente. Met de campagne wil ze
gedragsverandering teweegbrengen,
geen praktische tips inventariseren.

Geen poepzakjes
“We willen het gevoel van
overlast wegnemen. Maar we
gaan geen veldjes aanleggen of
poepzakjes uitdelen”, geeft een
woordvoerder aan.

Plan Passend Plan Melkfabriek

‘Maximaal 5 procent
arbeidsmigranten
per dorp’
Stichting Passend Plan Melkfabriek Leunen stuurde maandag
22 januari een vijfpuntenplan naar de politieke partijen van gemeente
Venray over de huisvesting van arbeidsmigranten. Zij wil onder andere
een arbeidsmigrantenlimiet per dorp van maximaal 5 procent van het
aantal inwoners.
De stichting werd afgelopen jaar
opgericht uit protest tegen de toen
mogelijke komst van een appartementencomplex voor arbeidsmigranten in de Oude Melkfabriek in Leunen.
Nu dat plan vanwege onvoldoende
steun uit de gemeenteraad van de
baan is, heeft de stichting zich gebogen over mogelijk alternatieven voor
het terrein van de Oude Melkfabriek
en een plan voor het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten.

Kleinschalige
woonhuizen
Zo wil de stichting onder andere
dat de termen short stay, mid stay en
long stay beter gedefinieerd worden
en dat de handhaving van het huisvestingbeleid beter geregeld moet worden. Meer concreet is hun gewenste
maatregel voor een quotum op het
aantal arbeidsmigranten per dorp.
Als het aan de stichting ligt, mag in
ieder dorp maximaal 5 procent van de

inwoners bestaan uit arbeidsmigranten.
Ook pleit zij voor kleinschalige woonhuizen en appartementen voor maximaal vier personen. Grootschalige
huisvesting willen zij alleen tijdelijk,
voor maximaal 10 jaar, toestaan buiten de bebouwde kom en met maximaal vijftig personen per complex.
Daarnaast vraagt de stichting aan
de overheden om de kosten die de
Leunse inwoners gemaakt hebben te
compenseren door subsidie te geven
aan een project in Leunen. “Het wordt
bijvoorbeeld hoog tijd dat ons nieuwe
dorpsplein er komt”, aldus de stichting. Voor de invulling van het terrein
van de Oude Melfabriek heeft de stichting verschillende ideeën overgedragen aan de ondernemerscombinatie
Hoex-Maessen, die eigenaar is van het
terrein, en gemeente Venray. Zo stelt
zij onder andere een woonhofje, een
bedrijvencentrum, een supermarkt,
een multifunctioneel centrum, een
nieuw politiebureau of een praktijkonderwijslocatie voor.

Voor de pauze lichtte Marianne
Dankers van de Renschdael Groep
het ontwerp bestemmingsplan voor
het gebied toe. Renschdael heeft de
gemeente gevraagd om een flexibel
bestemmingsplan. Dat wil zeggen dat de
precieze invulling van het plan nog niet
vast ligt. In het plan worden wel functies
aan de diverse gebieden toegeschreven.
“We hebben ons voor de lange termijn
aan het park verbonden. Het is een restauratieopdracht waarmee vele tiental-

len miljoenen gemoeid zijn. Daar zijn de
nodige jaren voor nodig”, lichtte Dankers
de keuze voor een flexibel bestemmingsplan toe. “Met een flexibel plan
kunnen we over de jaren heen meebewegen met de marktbehoefte.”

‘Plan is heel goed
ontvangen’
Het plan biedt nu onder andere
ruimte voor maximaal 115 nieuwbouw-

woningen en 63 appartementen in
de zorgsector. Ook wordt een gebied
ingericht waar commerciële initiatieven
ontplooid kunnen worden.
Het bestemmingsplan St. Annapark
ligt tot en met 1 februari ter inzage.
Ook konden bezoekers hun zienswijzen maandagavond mondeling kenbaar
maken. Volgens een gemeentewoordvoerder is het plan tot nu toe heel goed
ontvangen en is slechts een klein aantal zienswijzen binnengekomen.

De Nederlandse Expert Groep is een sterke retailorganisatie met circa 140 speciaalzaken in
home-elektronica. Gekozen tot beste winkel in de Electronica 2017-2018. De zelfstandige ondernemers
zijn met hun winkels aangesloten bij Expert en werken volgens een succesvolle formule die steunt op de
formulepijlers: Beste Service, Persoonlijk Advies en Vertrouwd Dichtbij. Speciaalzaken met een sterke
mix van A-merken productaanbod, concurrerende prijsstelling, uitstekende service en promotionele
activiteiten en vakkundige en vriendelijke medewerkers.
Om de service en dienstverlening te faciliteren zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

VERKOPER

voor 38 uur per week (M/V)

Wie zoeken we?

Wat bieden we?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste verkoper (m/v),
het liefst met ervaring in de branche, maar als je een
BBL opleiding volgt, dan kan je ook solliciteren, die
zich thuis voelt in de elektronica. Je vind het leuk om
klanten te adviseren bij de aanschaf van hun nieuwe
electronica producten zowel witgoed als audiovideo. Je draagt bij aan een optimale presentatie
op alle afdelingen en kijkt naar beschikbaarheid van
het assortiment en de prijzen. Je helpt mee bij de
goederen ontvangst en gaat indien nodig mee met
het bezorgen van verkochte apparatuur.
Je bent representatief, servicegericht, klantvriendelijk,
je hebt een commerciële instelling en vindt het leuk
om in een team te werken en resultaat te boeken.

Wij bieden je een prima salaris met uitstekende
arbeidsvoorwaarden. We geven je de kans om
door te groeien. We bieden je diverse
opleidingsmogelijkheden, zodat je een Expert kunt
worden in je vakgebied. Maar het allerbelangrijkste
is, dat je bij ons een goede werksfeer vindt, waar je
je snel thuis zult voelen. Kortom Expert Coenders te
Horst is een winkel waar het leuk werken is.

Interesse?
Stuur een brief met je motivatie en je CV naar
Expert Coenders, Kerkstraat 11, 5961 GC Horst of
stuur een email naar emiel@expertcoenders.nl voor
informatie ga naar Expert Coenders

WWW.EXPERT.NL
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Bij de Venrayse bioscoop was de brandweer druk met het verzekeren van een gedeelte van het dak.

In Landweert belandde een boom tegen een huis.
(Foto: Rob Beckers)

Op de A73 ter hoogte van Oirlo kantelden een aantal
vrachtwagens.

Een bankje in Oirlo liep schade op toen er een boom
op viel. (Foto: Rob Beckers)

Afgebroken takken bij de Rosmolen in Oostrum.

Ook sommige kassen, zoals deze in Castenray,
liepen schade op door de wind.

Op het Sint Annaterrein in Venray sneuvelden ook grote
Amerikaanse eiken. (Foto: Rob Beckers)

Een aantal wegen, onder andere hier in Vredepeel, werd
versperd door omgewaaide bomen.

(Foto: Rob Beckers)

Winterstorm laat schade achter in gemeente
De storm die donderdag 18 januari over ons land raasde, heeft ook in Venray haar sporen achtergelaten. Vele bomen sneuvelden en ook gebouwen liepen schade op. Ook de dagen na de storm was
voorzichtigheid geboden, met name in de bossen.
Op de A73 ter hoogte van Oirlo
stond donderdag lange tijd een
file vanwege vrachtwagens die op
hun kant lagen. Op de Vlietstraat
in Venray kwamen zonnepanelen
los van het dak en onder andere
bij de Grote Kerk in Venray en op
de Westsingel vielen bomen om.
Een aantal winkels zag een ruit
sneuvelen. Diverse daken liepen
schade op door de harde wind,
zoals bij de bioscoop in het centrum van Venray. Ook in

Vredepeel werden diverse wegen
versperd door omgewaaide
bomen en de schutterij in
Blitterswijck liep schade op.
De lijst van meldingen groeide
vanaf 10.00 uur gestaag.
Gemeente Venray gaf aan veel
meldingen te hebben gekregen
van omgevallen bomen.
Met name de dennen in de
Veltumse Bossen liepen veel
schade op.
Gevaarlijke situaties werden

het eerst opgelost, maar ook na
donderdag was de gemeente nog
bezig met het opruimen van
bomen. Zij waarschuwde vrijdag
daarnaast dat het in de bossen
nog gevaarlijk kon zijn, vanwege
loshangende takken.
De gemeente stelde dat het nog
enige tijd zou duren voordat ook
het bos is opgeruimd en waarschuwde een aantal dagen niet
het bos in te gaan.
Ook Staatsbosbeheer gaf aan dat

boswachters druk zijn met het
weghalen van bomen en het bos
inspecteren op loshangende
takken. Ze raadt aan informatieborden bij de ingang van bosgebieden in de gaten te houden en
de aanwijzingen van boswachters
op te volgen.
De politie had donderdag nog
tot in de avond een aantal wegen
met lint afgezet. Zij deed dit
vanwege meldingen dat straatmeubilair en dakpannen de weg
op waaiden. Ze gaf ook aan dat
wie niet naar buiten hoefde,
de weg niet op zou moeten gaan.
LTO Glaskracht Nederland, de kas-

senbouw-afdeling van de land- en
tuinbouworganisatie, adviseerde
ondernemers haar kassen te
ontruimen en het werk stil te
leggen, om gevaarlijke situaties
te voorkomen. “Leden volgden dit
advies massaal op en daarmee
heeft de oproep ‘Veiligheid gaat
voor’ goed gewerkt”, liet LTO
Glaskracht vrijdag weten. “Op dit
moment weten we dat er op een
aantal bedrijven sprake is van
forse schade. Daarnaast zijn veel
kleinere schades gemeld.”
In ieder geval één kas in
Castenray raakte beschadigd door
de storm.
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Gemeente enthousiast over plan
seniorenwoningen Geijsteren
Het College van B&W van gemeente Venray is enthousiast over de plannen van een werkgroep uit Geijsteren
om het binnenkort leegkomende schoolgebouw in het dorp om te bouwen tot vijf seniorenwoningen.
De gemeenteraad beslist in maart over het voorstel.
De voormalige St. Willibrordus
basisschool is momenteel in gebruik
als schoolgebouw voor Speciaal
Onderwijs Geijsteren. De school wil
graag verhuizen naar Venray, waar het
in afwachting van de Talentencampus
alvast verhuist naar het gebouw van
SBO Focus. Naar verwachting gaat
deze verhuizing rond maart plaatsvinden.
Het dorp heeft van de gemeente
de gelegenheid gekregen om met
voorstellen te komen om de leefbaarheid van het dorp te versterken.

Jac Derikx van dorpsraad Geijsteren
en de werkgroep legt uit: “We zijn al
langer bezig met een eventuele herbestemming van deze school. In 2014
heeft de dorpsraad de meningen
gepeild in het dorp. Hieruit kwam naar
voren dat er behoefte is aan woningen
waar men iets van zorg in zou kunnen
regelen.”
Een werkgroep met leden van de
dorpsraad, Visit Geijsteren, het kerkbestuur, de KBO en het gemeenschapshuis heeft verschillende
mogelijkheden voor de school beke-

ken. Uiteindelijk kwam zij met een
plan om vijf appartementen en een
gemeenschappelijke ruimte te realiseren in het gebouw die in eerste
instantie bedoeld zijn voor oudere
inwoners van het dorp die in een
kleiner huis willen gaan wonen.
Derikx: “In Geijsteren hebben we wel
bejaardenwoningen, maar die worden
door regelgeving van buiten ons dorp
bijna altijd verhuurd aan woonurgenten. Dat zijn bijna nooit inwoners uit
Geijsteren. Als we in Geijsteren zelf
een coöperatie oprichten, dan kun-

Voorlopig nog ov-lijntaxi’s

Arriva zoekt zelf verder
naar buurtbusvrijwilligers
Vervoerder Arriva laat voorlopig nog ov-lijntaxi’s rijden op de routes waar zij sinds 10 december buurtbussen
gepland had. De zoektocht naar vrijwilligers voor het rijden van de buurtbussen gaat door, ondanks dat
gemeente Venray haar hulp heeft ingetrokken.
“In de dienstregeling die per
10 december 2017 wijzigde, zijn inderdaad twee nieuwe buurtbuslijnen in
Venray aangekondigd. In afwachting
van de opstart van de vrijwilligersorganisaties die de buurtbussen gaan
rijden, worden deze lijnen nu ingezet
als ov-lijntaxi’s”, aldus een woordvoerder van Arriva.
Gemeente Venray faciliteerde de
vervoerder eerst in haar zoektocht

naar vrijwilligers om de bussen te
rijden, maar werd door de gemeenteraad teruggefloten. Deze vreesde
onder andere arbeidsverdringing.
“De gemeente Venray heeft eerder
haar gastvrijheid getoond door het
gemeentehuis open te stellen voor
een informatie- en wervingsavond.
Nu zij de zoektocht niet meer faciliteren, betekent dit niet dat die stopt”,
aldus de woordvoerder. “We heb-

ben van hen gegevens van buurt- en
dorpsraden en vrijwilligersorganisaties
gekregen, die we gaan benaderen.”
Volgens Arriva heeft zij al een aantal aanmeldingen ontvangen, maar
nog onvoldoende om als buurtbus te
kunnen starten. “Hiervoor heeft Arriva
verdere werving gepland via diverse
kanalen.” Zo lang de buurtbusverenigingen niet op sterkte zijn, blijft de
inzet van de ov-lijntaxi gehandhaafd.

nen we wel aan de behoefte voldoen
om deze inwoners in Geijsteren te
houden.” Inmiddels hebben zich er al
zes geïnteresseerden gemeld voor de
appartementen.

Verkoop voor 1 euro
Het College van B&W heeft
het voornemen om het gebouw
voor 1 euro te verkopen aan
Stichting Wooncomplex Geijsteren.
De ondergrond en bijbehorende
grond blijven in eigendom gemeente
Venray. Het bestemmingsplan hoeft
niet te worden gewijzigd dus de
realisatie kan relatief snel starten.
Als de koop doorgaat, gaat het echt
werk pas beginnen voor de werkgroep

voor het wooncomplex, geeft Derikx
aan. “Wij hebben nog een hele weg
te gaan en willen daar snel, maar
wel goed doordacht invulling aan
geven.” Over de financiering en de
bestuursvorm van de werkgroep
wordt nog nagedacht. “We willen
ons ervoor inzetten dat we met het
verbouwen van de school niet alleen
vijf appartementen erbij krijgen, maar
dat er een voorziening bijkomt die het
gemis van de school een beetje gaat
compenseren.”
De gemeenteraad kan in zijn
vergadering van dinsdag 6 maart zijn
wensen en bedenkingen kenbaar
maken, waarna er een definitief
besluit genomen wordt over het plan.

KUNST, CURSUS EN TRAINING

voor jou, bedrijven en scholen!

liss

KUNST | TRAINING | COACHING

Training creativiteit als middel

Voor alle coaches & therapeuten
die nog meer uit hun cliënten willen halen!
Foto: Jos Derks

WWW.KUNSTATELIERBLISS.NL

Aarts Conserven produceert hoogwaardige fruit- en
groenteconserven, gevestigd in Lottum. Vakmanschap
en verse grondstoffen maken onze producten zo lekker!
Ter versterking van ons team zijn we per direct op zoek naar een:

Medewerker
Etiketteerafdeling

Nieuw uiterlijk voor auto’s
van boa’s
De auto’s waarmee de Venrayse buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) hun werk doen,
kregen op donderdag 18 januari een nieuwe uitstraling, in lijn met de landelijke uitstraling.
De gemeente wil hiermee bereiken dat de auto’s duidelijk te onderscheiden zijn van de overige voertuigen van de gemeenten en hulpdiensten. Eerder kregen de Venrayse boa’s al uniformen die aan de
landelijke standaard voldoen. Burgemeester Hans Gilissen en wethouder Ike Busser (Samenwerking
Venray) namen de sleutels van de eerste nieuw-bestickerde auto in ontvangst. (Foto: Paul Poels)

Werkzaamheden
• Voorbereiden van alle voorkomende
etiketteerwerkzaamheden;
• etiketteermachines ombouwen,
instellen en bedienen;
• verhelpen van storingen aan
etiketteermachines;
• controleren van machine
instellingen, etiketten, coderingen
en palletstapelingen;
• administreren van gedane
werkzaamheden;
• afdeling opgeruimd en netjes
houden;
• aansturen van medewerk(st)ers op
de etiketteerafdeling bij afwezigheid
van Chef Etiketteerafdeling.
Functie-eisen
• MBO werk- en denkniveau,
afﬁniteit met techniek;
• ervaring in de voedingsmiddelenindustrie is een pre;
• heftruckcertiﬁcaat of bereidheid
dit te behalen.

Proﬁel
• Flexibel en collegiaal;
• no-nonsense;
• stressbestendig;
• nauwkeurig werkend;
• bereid om wanneer nodig op
zaterdag te werken en in het
hoogseizoen mee te draaien in een
tweeploegendienst.
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform
de CAO voor de Groenten- en
Fruitverwerkende Industrie, aangevuld
met een uitstekend pakket secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren
Voor meer informatie over de functie
kun je contact opnemen met
Moniek Staaks,
tel. 077-366 1404
Stuur een CV met motivatiebrief
per e-mail naar:
m.staaks@aartsconserven.nl

Aarts Conserven B.V.

Houthuizerweg 20, Lottum • Tel.: (0)77 366 1404

www.aartsconserven.nl
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Zorgzame Kerk

Een zorgmaatje voor het goede gesprek
Kerken in Venray en Horst begonnen samen de werkgroep Zorgzame Kerk, die zich bezighoudt met een
project voor zorgmaatjes. De werkgroep organiseert op vrijdag 2 februari een introductieavond voor potentiële
zorgmaatjes en geïnteresseerde betrokkenen. Coördinator Floor Goddijn uit Leunen vertelt samen met
zorgmaatjes Almut en Juul over het project.

Alle deuren staan open en iedereen
mag ons helpen.”
De informatieavond vindt op
vrijdag 2 februari plaats bij stichting
Het Zonnelied in Venray en duurt van
19.30 tot 22.00 uur. Aanmelden voor
de avond kan bij Floor Goddijn via
0478 56 95 97 of floorgoddijn@live.nl
“Het gaat die avond om de presentiemethode die wij als zorgmaatjes
toepassen”, vertelt Raaijmakers.
“Dat houdt in dat je niet ergens heen
gaat met het idee dat je eens flink je
handen uit de mouwen gaat steken.
Het ‘er zijn’ is voldoende.”

Raaijmakers benadrukt dat het
Zorgmaatjesproject geen bekeringsproject is. “Hoewel het
Zorgmaatjesproject past in de protestants-christelijke gedachte, het
werken voor een ander in plaats van
voor jezelf, wil dat niet zeggen dat
alleen mensen uit deze kerk welkom zijn, integendeel.” Goddijn en
Schuurmans bevestigen dit. “Ik ben
Rooms-Katholiek”, vertelt Schuurmans.
Goddijn: “En ik heb zelfs helemaal geen kerkelijke achtergrond.”
Raaijmakers vult aan: “Deze taak is
zo groot, dat kunnen we niet alleen.

Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Almut Raaijmakers, Juul Schuurmans en Floor Goddijn
Het idee ontstond in de
Protestantse Kerk Nederland en
wordt vanuit daar begeleid in
Venray en Horst. “Er is daar gestart
met een verkennende fase, waarin
we gesprekken hebben gehad
met zorginstelling als Proteion en
Buurtzorg. Het heeft geen zin om
met tien instellingen hetzelfde aan
te gaan bieden, dus we zijn op zoek
gegaan naar de niche waarin wij
werkzaam konden zijn”, legt Almut
Raaijmakers, lid van de werkgroep en
zorgmaatje, uit. “Dat bleek ‘het goede
gesprek’ te zijn, waarin mensen
kunnen praten over morele kwesties
en levensvragen. Voor koffie en
wandelen zijn er genoeg initiatieven,
maar een echt goede vriend, een
langdurige relatie, zoiets was er
eigenlijk nog niet.”

Gelijkwaardige relatie
Vorig jaar was er een eerste bijeenkomst voor vrijwilligers.

Zorgmaatje Juul Schuurmans vertelt:
“Dit was eigenlijk een eerste kennismaking, maar ik was positief verrast over de diepgang die de avond
al had. Vrijwilligers gingen écht met
elkaar in gesprek en dat vond ik heel
bijzonder.” De eerste matches in de
regio zijn inmiddels gemaakt door de
coördinator van het project in Venray
en Horst, Floor Goddijn uit Leunen.
“Ik heb een gesprek met de vrijwilliger en met de behoevende persoon.
Op basis daarvan kijk ik of ze bij elkaar
passen en koppel ik ze aan elkaar.
Mocht een maatje iets dwarszitten,
dan kan hij of zij ook bij mij terecht.”
Raaijmakers is afgelopen zomer al
gekoppeld aan iemand, Schuurmans
werd vlak na de eerste bijeenkomst
gematcht. Tot nu toe bevalt het hen
erg goed. Schuurmans: “Het is echt
het bieden van een luisterend oor aan
mensen die zich alleen voelen. Zij hebben bijvoorbeeld zorgen waarmee ze
bij niemand terechtkunnen. Daarvoor
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is het zorgmaatje.”
“Zorgmaatjes onderscheiden zich
van andere zorginstellingen doordat ze
een diepgaande relatie aangaan, voor
onbepaalde tijd. Bij andere instanties
gaat het vaak om relaties die veel
meer afschermend en onpersoonlijk
zijn en ook vaak maar voor een
bepaalde periode”, vertelt Goddijn.

Niet alleen mensen
uit de kerk welkom
Raaijmakers vult aan: “Het gaat
bovendien om een gelijkwaardige
relatie. Als vrijwilliger ben je niet
voortdurend de gevende, en het is
geven en nemen.” Voor de toekomst
van het zorgmaatjesproject gaat het
volgens Goddijn dan ook niet per se
om zoveel mogelijk matches, maar
om het maken van matches van een
zo goed mogelijke kwaliteit: “Ik wil
als coördinator langdurige en goed
passende matches maken.”

Ontbijten in de bieb
Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontbeten de kinderen van
basisschool De Meulebeek in Oostrum in de bibliotheek in Venray.
BiblioNu Venray en JOGG Venray/Venray Beweegt organiseerden
een gezond ontbijtje voor de kinderen dat gezamenlijk werd
opgegeten. Daarna gingen ze bewegen met Tommy de Tomaat.
Om 10.30 uur werd de ochtend afgesloten met een dans en een
dankwoordje.

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 bezorgers@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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GEPLUKT Wim Hendriks
neef. Deze waren vaak ook al met
een tentje. Tijdens de reizen die hij
nu maakt, geniet hij vooral van de
bevolking, de cultuur en de natuur.
“Deze mensen leven zo anders dan dat
wij dat doen. Zij zijn veel meer bezig
met overleven in plaats van met geld
of bezittingen. Dit maakt deze landen
bezoeken en deze mensen ontmoeten
echt een unieke ervaring.”
Zelf in deze landen gaan wonen,
is geen ambitie van hem. “Ooit is me
wel een baan aangeboden in Afrika.
Ik was toen met mijn reisgenoot
samen op bezoek bij Xerox daar. Nadat
we een beetje gepraat hadden met de
werknemers werd me al snel een baan
aangeboden. Deze heb ik toen toch
maar afgewezen. Het salaris was voor
de standaard daar best hoog, maar
dat stelde hier in Nederland niks voor.
Ook heb ik natuurlijk al mijn vrienden
en familie hier zitten. Dat is voor mij
de voornaamste reden waarom ik niet
naar het buitenland zou willen vertrekken.”

Rustig genieten

Samen met zijn zes geiten en hert woont hij in Blitterswijck. Als hij niet met zijn dieren bezig is, is hij wel aan het werk bij Xerox in Venray of aan
het reizen over de hele wereld. Deze week wordt Wim Hendriks (55) geplukt.
de nieuwbouw terecht. “Dit was echt
niet mijn ding. Uiteindelijk moest ik in
militaire dienst en toen ik daar terug
van kwam, was er bijna geen werk
meer te vinden in de bouw. Via mijn
buurman ben ik toen bij Xerox terecht
gekomen.” Hier werkt hij al jaren met
veel plezier.
Naast zijn werk is Wim altijd in de
natuur te vinden. Of dit nu in de tuin

Van huis uit is hij eigenlijk bouwvakker. “Ooit ben ik begonnen in de
bouw bij een aannemer bij mij om
de hoek. Deze deed veel restauratiewerk en dit was echt harstikke leuk.”
Met dit bedrijf heeft Wim veel verschillende gebouwen opgeknapt.
Jammer genoeg was er op een gegeven moment op dit gebied niet meer
veel werk te vinden, dus kwam hij in

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
in de HALLO.
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met zijn dieren is, wandelend met zijn
wandelclub of reizend door verre landen, natuur is altijd aanwezig in zijn
leven. “Na een lange dag alleen maar
achter een bureau zitten, vind ik het
heerlijk om even in de natuur te zijn.
Daar kan ik echt van genieten.”

Twee keer per jaar
op reis buiten Europa
Waar hij ook echt van kan genieten, zijn zijn reizen naar verre landen.
Inmiddels heeft hij al 75 tot 80 landen
bezocht, schat hij. Vooral het continent Afrika is een favoriet, maar ook
Zuid-Amerika, Canada en Azië zijn veel
bezocht. “Twee keer per jaar wil ik
toch wel een reis maken en dan het
liefst buiten Europa. Het liefst maak
ik dan ook echt primitieve reizen.
Dat betekent dat ik met alleen een
tentje op mijn rug op pad ga. Op deze
manier kom je veel meer met de
mensen in aanraking. Bij luxere reizen
zit je al vaak elke dag en avond in je
hotel en zie je verder eigenlijk niks
van het land of de plaatselijke bevolking. Met de reizen die ik doe heb je
dat veel meer.”
De reizen die hij maakt zijn erg
primitief, maar wel van tevoren uitgestippeld. Vaak gaat hij alleen op
reis, maar soms ook met reisgenoten.
“Bij de reizen die ik maak, betekent
primitief ook echt primitief. Je zit dus
’s avonds met je bord eten op schoot
bij het kampvuur en ’s nachts houden
lokale mensen regelmatig de wacht.
Vooral in gebieden waar veel gevaarlijke dieren zitten, is dat echt noodzakelijk.”

Zijn laatste reis was afgelopen
september. Toen is hij met oud-reisgenoten naar Canada gegaan. Dit was
wel een heel andere reis dan de reizen die hij meestal maakt. “Ook al
ga ik meestal niet naar landen zoals
Canada, toch was de natuur hier ook
echt prachtig. Het is ook wel fijn om
een keer zo’n land te bezoeken.”
Wim weet niet precies waarom
hij is gaan reizen. Vroeger maakte
hij wel al reizen met vrienden en zijn

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Naast reizen vormen zijn dieren
een belangrijk onderdeel van zijn
leven. In totaal heeft hij zes geiten
en één hert achter in zijn tuin rondrennen. Met deze beestjes is hij heel
graag bezig. “Ze zijn allemaal erg tam
en aanhankelijk. Vooral het hert wil
erg graag geaaid worden. Dit hert
heeft mijn moeder nog met de fles
groot gebracht, omdat ze door haar
eigen moeder verstoten was. Doordat ze
is opgevoed door mensen, wil ze vooral
geaaid worden en bij je zijn.”
Alhoewel hij bezig zijn met zijn
dieren erg leuk vindt, blijft reizen
wel zijn ultieme manier van ontspannen. “Ik zie het leven altijd als in een
sneltrein zitten. Altijd ga je overal
snel doorheen en ben je druk bezig.
Reizen voelt dan als een tussenstop.
Dan kan ik even optimaal en rustig
genieten van alles.”

BENIEUWD NAAR ONS
VERKIEZINGSPROGRAMMA
EN KIESLIJST?

WWW.VENRAYLOKAAL.NL

Print & Sign in Venray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 03

Er wordt genoeg rekening gehouden met mindervaliden in Venray.
De poll van vorige week had betrekking op de plannen rondom fietsen in
het centrum. In verband met veiligheid en toegankelijkheid voor mindervalide
centrumbezoekers, gaf Gehandicapten Platform Venray aan hier niet blij mee
te zijn. Verder stelde politieke partij PP2 afgelopen week vragen aan de wethouder over de rolstoeltoegankelijkheid van Schouwburg Venray.
De meningen over de poll van week 3 waren verdeeld. 50 procent
gaf aan te vinden dat er in Venray genoeg rekening wordt gehouden met
mindervaliden. Argumenten hiervoor zijn dat de organisatie Gehandicapten
Platform Venray zet zich nadrukkelijk in voor deze groep en dat is, in
vergelijking met veel andere gemeentes, al een luxe. Deze organisatie
wordt daarnaast regelmatig betrokken bij beslissingen. De gemeente
heeft de afgelopen jaren bovendien al grote stappen op het gebied van

toegankelijkheid voor iedereen, vinden de vóórstemmers.
Toch vindt ook 50 procent van de stemmers, dat die stappen nog niet
genoeg zijn. Zij vinden dat er nog niet genoeg rekening wordt gehouden met
mindervaliden in Venray. Er is nog heel veel te winnen op het gebied van
toegankelijkheid, zeker in de wat verouderde gebouwen. Nu kan nog niet
iedereen overal en altijd meedoen, en dat is wel wenselijk.
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners van
de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het belangrijk
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

De Aldi op het Servaashof moet blijven
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente Venray heeft onlangs laten weten de vergunning van
supermarkt Aldi aan D’n Herk op het Servaashof in Venray niet te
verlengen. Aldi wilde een verlenging van zes maanden om op zoek te gaan
naar een andere locatie, maar die heeft de supermarkt niet gekregen,
mede op verzoek van andere supermarkten.
Toen de vergunning werd verleend, werd daarnaast duidelijk
afgesproken dat dit de maximale termijn is. Bovendien is er nog geen zicht
op een nieuwe locatie en zoiets gaat niet op stel en sprong. Gemeente
Venray heeft dus gelijk hier, want Aldi was ervan op de hoogte dat de
vergunning zou verlopen. Verder liggen er in de omgeving rondom deze
locatie een aantal andere supermarkten, dus het is niet zo dat de mensen

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjesmonsters met en
zonder G.P.S.
- Opmeten percelen
- Gedetailleerde bodemkaarten
- Voor de juiste P.H. en Kali - vaste gift en
variabele strooien
Gedegen advies voor
een optimaal teeltrendement.

daar plotseling geen supermarkt meer in de buurt hebben.
Maar aan de andere kant onderscheidt Aldi zich van veel andere
supermarkten: de winkel staat bekend om de lage prijzen. Verder
draaide de winkel goed en was ze goed bereikbaar. Ook veroorzaakt het
verdwijnen van de winkel wel degelijk een gemis voor de bewoners van
het Servaashof: zij moeten nu toch een grotere afstand leggen voor een
supermarkt. Daarnaast vroeg Aldi om verlenging van de termijn om op
zoek te gaan naar een andere locatie. Het zou dus sowieso maar tijdelijk
zijn als de gemeente de vergunning had verlengd. Waarom niet hier op
wachten?
De Aldi op het Servaashof moet blijven. Wat vindt u?

“Prima chauffeur en
een nog betere
verkoper!”

Wie kent ze niet, de witblauwe koelwagens met het bofrost* logo? In 1990 doken
ze voor het eerst op in het Nederlandse straatbeeld. Vandaag zijn ze er niet meer
uit weg te denken. 3 ﬁlialen en ruim 40.000 klanten - en dat worden er elke dag
méér - voor onze vriesverse producten van topkwaliteit. bofrost* is een succes
story, ook in Limburg! Voor de vestiging bofrost* BERINGE zijn we op zoek naar
een (m/v)

Verkoper-Chauffeur
bestelauto - rijbewijs B

Als verkoper belever je niet alleen onze klanten op vaste routes, maar door je
goede contacten, stimuleer je ook de verkoop en bouw je mee aan het succes
van het ﬁliaal. Ben je sociaal, communicatief en een echte doorzetter? Weet je
van aanpakken en kan je goed om met een grote mate van zelfstandigheid? Wil
je graag ﬁlevrij aan de werkdag beginnen om tien uur in de ochtend en dan ‘s
avonds ook nog klanten bedienen? En... wil je de weekends lekker vrij?

Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

Interesse?
Mail dan je cv en motivatie naar beringe@bofrost.nl
Indien je nog vragen hebt, kan je bellen met de
verkoopleider ter plaatse: Marco Claes, 06 411 305 47.
bofrost* • Rozenobel 7 • 5986 PA Beringe

Schrijven
moet blijven!
En lezen?
Schrijven moet blijven!
Dat brengt het Platform
Handschriftontwikkeling
vandaag onder de aandacht
van de commissie Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Kern van dit betoog is dat
schrijven van groot belang voor
de ontwikkeling van kinderen
wordt geacht. Goed leren
schrijven zou goed voor de
hersenontwikkeling zijn omdat
het concentratievermogen,
de fijne motoriek en de
snelheid van het denken
hierdoor gestimuleerd zouden
worden. Eenzelfde claim zou
van toepassing op goed leren
(en blijven) lezen zijn.
In het verleden ontbrak het
echter nogal eens aan
wetenschappelijk bewijs voor
dergelijke claims, maar hier lijkt
nu echt verandering in te
komen. Een groeiend aantal
internationale onderzoeken laat
zien dat goed kunnen lezen en
schrijven een positieve bijdrage
kan leveren aan school- en
loopbaanprestaties. Zo laat
recent door ‘The Economics of
Education Review’ onder 5.600
studenten uitgevoerd onderzoek
uit 2017 zien, dat studenten die
notities met de hand maken tot
betere studieresultaten komen.
En ook onze nationale trots, het
Sociaal Cultureel Planbureau,
heeft deze week de breed
gewaarde opbrengsten van
lezen bevestigd (lees: tijd).
Begrijp mij niet verkeerd:
met de digitalisering bestaat er
nood aan het eigen maken van
zogenaamde ‘21th century
skills’. Maar de basis om
succesvol mee te kunnen doen
aan onze samenleving is en
blijft goed leren lezen en
schrijven. Taal(ontwikkeling)
blijft hierdoor aan het begin van
alle verstandelijke ontwikkeling
staan.
Jimmy Hendrix
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Oranje Wit scoort in Schijndel
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 21 januari een uitwedstrijd tegen de laagvlieger
Celeritas uit Schijndel. De thuisploeg kwam met sterke aanvallen en wist zo de score te openen. Toch wist de
Leunse ploeg de wedstrijd naar haar hand te zetten.
In het begin van de wedstrijd
was Oranje Wit zoekende, maar
had daarna meteen antwoord op
het sterke begin van Celeritas.

De thuisploeg was fysiek en gemotiveerd om punten te pakken. In de
eerste helft werd er vanuit beide
kanten weinig gescoord door de

sterke verdediging die er aan beide
kanten stond en hierdoor ging
Oranje Wit de rust in met een 5-6
voorsprong.

Oranje Wit was gemotiveerd
na de rust en bleef goed naar de
kansen zoeken en kon hiermee de
winst binnenhalen. Celeritas bleef
ook goed zoeken waardoor ze niet
helemaal achter bleef met scoren. De wedstrijd eindige in een
zege voor Oranje Wit, eindstand
10-15.

Doelpunten deze wedstrijd
kwamen van Aniek Drabbels (4),
Dionne Drabbels en Janne Gellings
(3), Maureen Drabbels en Jessica
Klaassens (2) en Steffie van Rooij.
Oranje Wit heeft inmiddels achttien punten uit negen wedstrijden en staat volgende week thuis
tegenover VVO.

Verlies voor Jumpers in eerste uitwedstrijd
Door: basketbalvereniging Jumpers’76
Het herenteam van basketbalvereniging Jumpers’76 uit Venray verloor op zaterdag 20 januari haar eerste
uitwedstrijd van 2018 met 85-52 van Yellow Sox uit Bakel. Met acht man en zonder coach gingen de mannen
naar Bakel.
Afwezig waren deze wedstrijd
Bart van Dijk, Justin Gommans,
Thomas Hermsen, Cane van der
Sterren en Maarten Steffers.
De thuisploeg begon veel scherper
aan de wedstrijd waardoor Jumpers
al na vier minuten tegen een achterstand van acht punten aankeek.

De mannen uit Venray hadden duidelijk moeite met het grote veld in
Bakel. Het resterende kwart probeerde Jumpers dichterbij te komen,
maar Yellow Sox bleef schoten tegen
een hoogpercentage raak schieten.
De eindstand van het eerste kwart
was 24-16.

Ook het tweede kwart bleven de
mannen uit Bakel met scherp schieten en binnen twee minuten stond
Jumpers maar liefst zeventien punten achter. Na een time-out was het
Jumpers dat even wakker werd en
negen punten erin gooide. Toch was
het slotakkoord van Yellow Sox voor

Sambo

Stef Jeucken uit Venray
Nederlands kampioen
De Venrayse Stef Jeucken van sportcentrum en sportzorgcentrum Joutou is Nederlands kampioen geworden in
de seniorenklasse tot 82 kilo van de Russische vechtsport sambo. De Nederlandse kampioenschappen vonden op
zaterdag 20 januari plaats in Utrecht.

rust, waardoor de ruststand stond op
48-34.
In het het derde kwart waren de
ploegen erg aan elkaar gewaagd en
dit was ook terug te zien aan de scores. De teams bleven elkaar afwisselen
in scores en de achterstand bleef hierdoor veertien punten, waar Jumpers
uiteindelijk niets mee opschoot.
Het derde kwart eindigde in 66-52.
Het laatste kwart bleef Jumpers,
net als de hele wedstrijd, moeite
hebben met het grote veld in Bakel.

Daarnaast bleef de thuisploeg
tegen een hoog percentage raak
schieten, waardoor Jumpers geen
mogelijkheid had om dichterbij
te komen. De einduitslag werd zo
85-69.
Topscoorders waren Peter
Hoeijmakers met 23 punten, Dirk
Laurense met 15 punten, en Jorik
Wulterkens met 11 punten. De volgende wedstrijd van Jumpers is
zaterdag 27 januari om 16.00 uur in
sporthal De Wetteling in Venray.

SVOC’01 wint
overtuigend
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Voor het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond zondag
22 januari een spannende pot tegen VVO op het programma. Bij winst zou
SVOC’01 namelijk de tweede plek van VVO overnemen. Die motivatie
bleek voldoende om VVO overtuigend te verslaan.
In tegenstelling tot de vorige
twee wedstrijden, begon SVOC’01
ditmaal wel scherp aan de wedstrijd. Zodoende stonden ze na amper
10 minuten spelen door gevarieerd
aanvalsspel op een 3-0 voorsprong.
Niet veel daarna wist ook VVO de korf
te vinden, waarbij de voorsprong van
drie punten tot 5-2 behouden bleef.
SVOC’01 bleef steeds de dominerende
partij, maar wist zich niet van VVO
te onttrekken. Zo bleven beide partijen scoren en kwam VVO zelfs kort
voor rust met afstandsschoten op een
gelijke hoogte van 8-8. Een afstandsschot aan SVOC’01-zijde zorgde er in
de laatste minuut voor rust voor dat
de dames toch met een voorsprong de
rust in gingen.
Ook na rust kwam SVOC’01 het
sterkst de kleedkamer uit. SVOC’01 liet

er geen gras over groeien en liet merken wie de punten mee naar huis zou
nemen: twee doelpunten zeer kort
na rust bracht de marge weer op drie.
Hierna brak een fase aan waarin beide
ploegen zichtbaar meer moeite hadden om hun oude spel weer op te pakken, wat resulteerde in snel balverlies
en veel éénschotsaanvallen.
SVOC’01 herpakte zich echter en
behield steeds een comfortabele voorsprong, waarmee de wedstrijd nooit
meer echt spannend werd. Zo werd
een sterke wedstrijd afgesloten met
een eindstand van 17-14 eindstand.
Opvallend detail: in de wedstrijd werden maar liefst twaalf stippen gegeven (waarvan acht daadwerkelijk
benut werden). Linda scoorde deze
wedstrijd acht keer, Elien en Rian vier
keer en Maartje scoorde ook een keer.

GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
Stef Jeucken en zijn trainingspartner Nils Koedam (Foto: archief)
Naast de eerste prijs in de klasse
tot 82 kilo wist Jeucken ook nog
derde te worden in de wedstrijd
‘alle categorieën’. Waar de sporters
normaal worden ingedeeld in competities per gewicht, mogen in deze
wedstrijd sporters uit alle categorieën meedoen.

Naast Jeucken vielen ook junior
Pim Raedts en senior Nils Koedam
van Joutou in te prijzen. Raedts
behaalde een derde plaats in de categorie junioren tot 82 kilo. Koedam
werd tweede in de seniorenklasse
tot 100 kilo. Maykel Claassen van
sportcentrum Joutou is erg blij met

zijn sporters. “Het is ten eerste goed
voor de sporters zelf, die hiermee de
eerste punten voor de EK’s en WK’s
binnen hebben. Daarnaast is het een
motivatie voor onze leden en is het
ook fijn dat sambo en onze sporters
op deze manier onder de aandacht
komen in Venray en omgeving.”

WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl
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Henk Bisschops – Lijsttrekker PvdA Venray

‘Ik bemoei me graag overal mee’
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 Henk Bisschops van PvdA Venray.

PvdA deed het destijds ook heel
slecht, dat zou een oorzaak geweest
kunnen zijn.”
Bisschops was afgelopen periode het enige raadslid van de PvdA.
“Dat was en is nog steeds heel intensief. Ik heb ervoor gekozen om me
toch bij zoveel mogelijk werkgroepen
en commissies aan te sluiten. Ik wil
alle informatie toch het liefst uit eerste hand horen. Dat is pittig, maar
het heeft ook voordelen.” In drukke
periodes is Bisschops 15 tot soms wel
20 uur per week bezig met het raadswerk, naast zijn baan als leraar Duits
en Nederlands op een middelbare
school in Nijmegen. “Je bent veel aan
het vergaderen, maar ik zit ook vaak
thuis dossiers te lezen.” De afgelopen
raadsperiode heeft hem geleerd dat
je, hoe graag je dat ook wilt, niet altijd
voor alles kunt gaan en overal bij kan
zijn. “Soms moet je keuzes maken.
Als we volgend jaar weer in de raad
zitten, ook al zijn we dan hopelijk
weer met meer personen, moeten we
daar beter op gaan letten”, vindt hij.

Speerpunten
Een mede-bestuurslid van wijkcentrum ’t Brukske haalde Venrayse
Henk Bisschops (62) in 1995 over
om de Venrayse politiek in te gaan.
Zijn partij werd PvdA, waarvoor hij
inmiddels drie periodes in de raad
heeft gezeten. “Vanaf het eerste
moment telde ik mee. Er werd naar
mijn mening geluisterd, ook al kwam
ik pas net kijken. Dat is nog steeds zo.
Vanaf dag één willen we ervoor zorgen dat een nieuw lid zich thuis voelt.
Daardoor zijn we ook echt een soort
vriendenclub. Het klikt gewoon heel

goed binnen de fractie.”
Politiek vindt Henk vooral heel
leuk. “Het klinkt misschien gek, maar
de politiek ingaan moet je echt voor
jezelf doen. Als je het niet leuk vindt,
dan wordt het niks.” Als raadslid moet
je er volgens hem van houden om
van heel veel dingen wat af te weten.
“Je moet aan alles willen meedoen.
Dat heb ik zelf ook, ik wil me graag
overal mee bemoeien.” Daarnaast is
een dikke huid geen overbodige luxe
in de lokale politiek, stelt Bisschops.
“Als mensen het ergens niet mee eens

zijn, dan krijg je dat zeker te horen.
Dat is niet altijd leuk en daar moet je
mee om weten te gaan.”
Zowel de komende als de vorige
verkiezingen is Bisschops lijsttrekker. “Die laatste verkiezingen in 2014
waren dramatisch”, blikt hij terug.
Van vier zetels ging de partij terug
naar één en voor het eerst sinds 1982
maakte de PvdA geen deel meer uit
van de Venrayse coalitie. “We hebben erge klappen gekregen toen”,
aldus Bisschops. “Waardoor het kwam,
weten we niet zeker. De landelijke

Voor de PvdA is het belangrijk dat
iedereen mee kan doen in de samenleving. “Daarvoor moet gemeente
Venray de voorwaarden scheppen.”
Om dit voor elkaar te krijgen, wil de
PvdA veel aandacht schenken aan
werkgelegenheid. “We willen dat
iedereen kan werken. Ook arbeidsmigranten, want die hebben we hard
nodig. Dat houdt ook in dat er goede
huisvesting voor hen moet komen.”
Op het gebied van wonen wil de PvdA
zich nog meer in gaan zetten voor
alternatieve woonvormen. “Er is niet
alleen een tekort aan sociale huurwoningen, maar er zijn ook te weinig

huizen voor de groep die overal tussen valt: mensen die te weinig verdienen om een huis te kopen, maar te
veel om in aanmerking te komen voor
een sociale huurwoning. Omdat de
gemeente niet zomaar overal huizen kan bouwen, is het goed om een
alternatief te zoeken en meer te kijken
naar woningen op maat. Tiny houses
bijvoorbeeld, of tijdelijke woonvormen. Daar is wethouder Martijn van
der Putten van D66 de afgelopen tijd
al goed mee bezig geweest.” Cultuur
is ook belangrijk voor PvdA Venray.
“Met de sluiting van Kunstencentrum
Jerusalem is er veel cultuuraanbod
verloren gegaan, vinden wij. We willen er de komende jaren voor zorgen
dat dit aanbod niet nog verder terugloopt.”
De partij hoopt bij de komende
verkiezingen meer zetels te krijgen.
“Mijn schatting? Realistisch gezien,
twee zetels. Maar drie zou helemaal
geweldig zijn. Je mag natuurlijk ook
dromen.” Het liefst wil de PvdA dan
ook meteen weer terug de coalitie in.
“Niet dat we nu geen invloed hebben,
maar in de coalitie kun je gewoon
meer bereiken. De oppositie is toch
in de minderheid. Dan moet je altijd
maar afwachten of iemand het eens
is met je plannen, hoe goed die soms
ook zijn.” Ondanks de soms felle discussies in de raad, roemt Bisschops de
verstandhouding tussen alle partijen
in de Venrayse politiek. “Dat is denk ik
best uniek. Natuurlijk denk je wel eens
‘dat raadslid hoef ik echt even niet
meer te zien’, maar na de vergadering
drinken we toch meestal samen nog
een biertje of wijntje. Helemaal eens
word je het dan nooit, maar we hebben wel respect voor elkaars standpunten.”

De inhoud van de onderstaande mededelingen 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.

Luisteren
Vaak hoor je mensen zeggen of roepen: ‘Ik vind dat…’ of ‘Ik ben van
mening dat…’ Uiteindelijk gaat het om echt luisteren naar elkaar en dan
vooral naar de feiten en minder naar meningen, want deze laatste zijn
subjectief.
De feiten, geplaatst in de juiste
context zijn van belang. Het volgende voorbeeld illustreert dit:
drie haren op je hoofd is weinig,
maar drie haren in je soep is veel.
En als je de feiten en de context

kent, dan kun je, in gezamenlijkheid,
alle voor- en nadelen tegen elkaar
afwegen. Samen met de andere partijen voer je daar het gesprek, de discussie, over.
In de politiek gaat het er naar mijn

idee dus juist om, om goed te luisteren, de feiten te kennen en dan samen
met elkaar een afweging te maken.
Zo kom je tot de best mogelijke besluiten. De komende vier jaar zullen er
weer veel besluiten genomen worden.
Denk hierbij onder andere aan keuzes
op het gebied van veiligheid, verkeer,
ouderenzorg, subsidiebeleid, jeugdzorg,
verenigingen, muziekonderwijs, cultuur,
woningbouw, veehouderij, het buiten-

gebied en noem maar op. Dat alles in
het belang van u, als inwoner.
Er moet een juiste balans gevonden worden in al deze zaken, zodat
het voor nu en de toekomst goed
wonen, werken en vertoeven is in onze
mooie gemeente Venray. Het CDA staat
‘Voor Venray’. Daar gaan we ook de
komende vier jaar voor.
Guus Reintjes, kandidaat-
gemeenteraadslid CDA Venray

Visie op Vlakwater
Het Vlakwatergebied, inclusief het Odapark, is een fantastisch
groene long aan de rand van ons mooie Venray. Een actief recreatief
uitloopgebied voor de inwoners van Venray. Maar wat willen we nu
eigenlijk met dit gebied?
Hoe ligt het er bij voor de huidige
en komende generaties? De afgelopen jaren zijn er verschillende ‘postzegel’-ontwikkelingen doorgevoerd
zonder enige samenhang. Heel aan-

doenlijk, maar zonder daarbij de vraag
te stellen wie wat onderhoudt en
wanneer. Natuurlijk zullen ouders met
kleine kinderen in de zomermaanden
warm lopen voor een bedacht spetter-

bad. Een bootcamp ook prima, evenals
een speelvlak. Maar wat te doen met
het idee om een uitkijktoren te bouwen?
Enthousiasme volop, maar aan de
voorkant moet wel de vraag gesteld
worden: hoe laten we het passend
ruimtelijk geordend ontwikkelen?
Wie gaat het onderhouden en wie
draagt zorg voor de (sociale) veiligheid en hoe beperken we vandalisme

en overlast voor de aangrenzende
bebouwing? Een goed antwoord
hierop kan enkel gegeven worden
door nu eindelijk een visie uit te tekenen met een langjarige tijdshorizon.
Een mooie klus voor de komende
raadsperiode.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal
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Zakenvrouw Limburg

Marit Brugman
genomineerd
Marit Brugman uit Venray, eigenaar van Liever Sociaal en Dylan
Haegens BV, is genomineerd voor de titel Zakenvrouw Limburg 2018.
Op donderdag 5 april wordt de winnaar bekendgemaakt.

winkel&bedrijf 11

Interessepeiling tijdelijke
woonruimte Schuttersveld
Gemeente Venray en Wonen Limburg werken aan een nieuwe invulling voor het voormalige verzorgingshuis Schuttersveld in Venray. Zij hoopt het pand dit jaar opnieuw te verhuren, deels aan maatschappelijke
partners en deels aan individuele huurders die op zoek zijn naar tijdelijke woonruimte.
De tijdelijke woningen komen
op de tweede en derde verdieping
van het voormalig verzoringshuis.
Wonen Limburg hanteert wel een
bepaald beleid voor tijdelijke huurders: van hen wordt verwacht “dat ze
de deur voor elkaar openstellen en
elkaar helpen waar nodig. En dat
ze een bijdrage leveren aan het
gebouw of de buurt.” Vanaf 1 februari onderzoekt Wonen Limburg of er
animo is voor de individuele woonruimtes.
Schuttersveld staat voor grotendeels leeg. Op dit moment worden
er ruimtes verhuurd aan stichting Kapstok en aan De Zorggroep.
De Zorggroep verlaat het pand op
31 maart. Wethouder Martijn van der
Putten: “Gemeente Venray en Wonen

Limburg willen de leegstaande ruimtes optimaal benutten door ze een
nieuwe geschikte invulling te geven.
We willen er zogeheten kompaswoningen realiseren. Daarmee komen we
tegemoet aan de vraag naar tijdelijke
woningen voor verschillende doelgroepen.”
Kompaswoningen zijn bedoeld
voor bijvoorbeeld mensen die tijdelijk voor hun werk in Venray zijn, of
pas afgestudeerden die terugkomen.
Maar ook voor starters die betaalbare
huisvesting zoeken, jonge mensen die
nu begeleid in een woongroep wonen
maar klaar zijn om (onder begeleiding) zelfstandig te gaan wonen en
voor gescheiden mensen die tijdelijk een woonruimte zoeken. Op de
tweede en derde verdieping van

het Schuttersveld realiseert Wonen
Limburg drie typen van dergelijke
kompaswoningen met een tijdelijke
huurovereenkomst. Hoeveel Wonen
Limburg van elk type realiseert,
wil zij bepalen aan de hand van een
interessepeiling.
De begane grond, de eerste
verdieping en een gedeelte van de
vierde verdieping wil Wonen Limburg
verhuren aan maatschappelijke partners die ook een rol krijgen in het
beheer van het gebouw. Ger Peeters,
bestuurder Wonen Limburg: “Wij vinden het belangrijk dat de individuele huurders en de maatschappelijke
partners de verbinding met elkaar
opzoeken. En dat de nieuwe invulling
van het gebouw in open verbinding
komt te staan met de wijk.”

Dekkers Tweewielers Wanssum
Zakenvrouw Limburg 2018 is een
verkiezing, waarmee de organisatie
inspirerende zakenvrouwen in de
schijnwerpers wil zetten. “Het is
een eerbetoon aan zakenvrouwen
in Limburg die een waardevolle en
opvallende bijdrage leveren aan
het bedrijfsleven, de gemeenschap,
overheid of wetenschap”, aldus de
organisatie. Dit jaar zijn behalve
Marit Brugman ook de algemeen
directeur van Zuiderlicht, Peggy
van Sebillen uit Maastricht, en
managing director van Koma KTI
BV, Conny Vluggen uit Roermond,
genomineerd. De drie kandidaten
krijgen binnenkort een bedrijfsbezoek
van de jury en op donderdagavond
5 april wordt in Roermond door middel
van een juryrapport en stemming
bekendgemaakt wie de titel wint.
Marit Brugman is blij met de
nominatie. “Ik vind het een enorme
waardering en had het totaal niet

verwacht. Heel vaak horen wij:
‘Maar wat doen jullie nou de hele
dag daar op kantoor?’ Er zijn nog veel
mensen die niet helemaal begrijpen
dat er een heel bedrijf achter onze
YouTube-kanalen zit en het is mooi
om te zien dat we nu juist met deze
nominatie waardering voor ons als
bedrijf krijgen.” Of ze een echte
zakenvrouw is, vindt ze lastig te
zeggen over zichzelf. “Ik doe gewoon
vooral wat ik leuk vind en haal daar
zoveel plezier uit dat ik het met alle
overgave en ambitie kan doen. Het is
een cadeautje dat we van onze hobby
ons werk hebben kunnen maken.
Het zakelijke aspect vind ik echt
fantastisch, iets waar ik niet voor ben
opgeleid, maar waar ik de laatste
jaren zoveel in heb geleerd. Ik heb
vooral heel veel zin om te laten zien
aan de mensen wat wij als Liever
Sociaal aan het doen zijn. Dan is het
voor mij al geslaagd.”

Weer beste fietsenwinkel
van Limburg
Dekkers Tweewielers uit Wanssum is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste fietsenwinkel van Limburg.
In de wedstrijd van fietsenvakblad Tweewieler gaat ze nu als provinciewinnaar door naar de landelijke finale.

Kijkshop failliet

Venrayse winkel
dicht
Kijkshop heeft dinsdag 23 januari faillissement aangevraagd.
Dat liet de winkelketen maandag in een persbericht weten. Ook de
Venrayse winkel zal hiermee per direct sluiten.
De Venrayse winkel was één van
de zes vestigingen van Kijkshop in
Limburg. Hoeveel mensen hier precies
werkten, is niet duidelijk. De Kijkshop
heeft nog zeventig winkels, die allemaal dicht gaan. In totaal verliezen
ongeveer vierhonderd medewerkers
hun baan. De Zweedse investeerdersgroep achter de winkelketen,
The One, zegt dat pogingen om de

online-tak van het bedrijf stevig uit te
bouwen, niet gelukt zijn. Een curator
kan nu beslissen of een verkoop of
doorstart mogelijk zijn.
De Kijkshop werd in 1973 opgericht. In maart vorig jaar sloot de
winkel al een kwart van de filialen
en later dit jaar lanceerde ze de consumentenplatform-app Kijk Bij Mij.
Kijk Bij Mij blijft nog wel bestaan.

Het team van Dekkers Tweewielers uit Wanssum
De afgelopen maanden gaven consumenten gehoor aan de oproep van
de organisatie om uit meer dan duizend retailers hun favoriete tweewielerwinkel uit de provincie te kiezen.
Dekkers Tweewielers won van medegenomineerden uit Limburg.
Eigenaar Rob Dekkers is trots op
de prijs: “Niet alleen hebben wij de
meeste stemmen in de provincie,
maar we hebben zelfs de meeste
stemmen van heel Nederland.
Onze klantenkring beperkt zich inmiddels al lang niet meer tot Limburg,

maar komt uit heel Nederland
en Duitsland naar Wanssum.”
Dekkers denkt dat het onder andere te
danken is aan het volgen van de markt
“Met ons team zorgen we ervoor dat
wij altijd op de hoogte zijn van de
laatste ontwikkelingen op het gebied
van mobiliteit. Deze uitverkiezing voor
het tweede achtereenvolgende jaar
geeft aan dat we op de juiste weg
zijn”
Dekkers heeft grote plannen voor
dit jaar. “In februari gaat de schop de
grond in voor de bouw van een com-

pleet nieuwe winkel. De winkel wordt
vier maal zo groot. In combinatie met
ons nieuw te lanceren website kunnen
we onze klanten dan nog beter van
dienst zijn”, aldus Dekkers.
De uiteindelijke Tweewielerwinkel
van het Jaar 2018 wordt gekozen uit
de provinciewinnaars op basis van
het winkelbezoek, een interview met
de ondernemer, het oordeel van een
mystery shopper en financiële prestaties. Het uitroepen van de winnaar gebeurt tijdens de Bike Motion
Benelux beurs op zondag 4 maart.
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Debatteam Raayland College in finale
NK Debatteren
Het debatteam van het Raayland College in Venray heeft op zaterdag 20 januari de finale van het
NK Debatteren in Utrecht niet weten te winnen. Het Mendelcollege uit Haarlem kreeg de titel
‘Landelijk Debatkampioen’. Het Raayland College eindigde op de 29e plek.

120 scholen mee aan de voorrondes.
Het NK Debatteren voor Scholieren is
de grootste scholierencompetitie voor
de bovenbouw havo/vwo en wordt
sinds 1998 jaarlijks georganiseerd
door het Nederlands Debat Instituut.
Het NK Scholieren is mogelijk door
steun van de Rijksoverheid, Adessium
Foundation en de Universiteit Utrecht.

Improvisatiestellingen

Abel Buijnsters, Mees Hillenbrink, Martijn Vennekens en Sharon Nijsen
De 32 beste debatscholen uit
Nederland mochten meedoen

in de finale. In de voorronde in
november werd het team van het

Raayland College nog tweede van de
36 deelnemers. In totaal deden er

Voor de finale moesten de
scholieren een aantal stellingen
voorbereiden, maar zij hoorden
pas vlak voor het debat of zij
voor- of tegenstanders moesten
zijn. Ook volgden er nog twee
improvisatiestellingen. Tijdens de
finale werd gedebatteerd
over de vragen of rijke landen
verantwoordelijk zijn voor het
verzorgen van water in arme landen,
of artiesten die vrouwonvriendelijke
uitspraken doen moeten worden
geboycot, of het goed is dat er
octrooien op medicijnen zijn, of
studentenverenigingen verboden
moeten worden en of er een

robotaccijns moet worden ingevoerd.
Het team van het Raayland College
bestond deze keer uit Abel Buijnsters
(17), Mees Hillenbrink (15), Martijn
Vennekens (16) en Sharon Nijsen (18).
Yvon Peters (17) kon er door privéomstandigheden niet bij zijn. Het team
stond om 06.00 uur al op het station,
omdat de finale om 10.00 uur begon
op de Universiteit in Utrecht, vertelt
Mees Hillenbrink. “Bij de ontvangst
met koffie waren de zenuwen nog
in bedwang te houden. Daarna kwamen er vier rondes. Twee rondes met
stellingen die we voorbereid hadden
en twee rondes met improvisatiestellingen. Voor zo’n improvisatiestelling
krijg je ongeveer 20 minuten voorbereiding.” Uiteindelijk mochten de
twee finalisten debatteren voor de
hele groep. Mees: “De finale werd
gewonnen door het Mendel College,
de school waar wij in de eerste
ronde tegen moesten debatteren.
Toen scoorden we trouwens gelijk op
presentatie. Wij zijn zelf uiteindelijk
helaas 29e geworden, maar wel in het
totaal van de 120 scholen. We kunnen
dus wel stellen dat we bij de top van
Nederland horen.

Vervolg voorpagina

‘Je denkt er misschien wat meer over na’
“JNL en de gemeente hebben warme
contacten.” De provincie heeft
175.000 euro voor het project gereserveerd, het door de provincie gesubsidieerde JNL 55.000 euro, maar het
project kost gemeente Venray zelf ook
75.000 euro. Tolerant Minds organiseert daarvoor de komende drie jaar
diverse activiteiten die moeten leiden
tot meer tolerantie en minder polarisatie onder de jeugd. De activiteiten bestaan onder andere uit wat de
organisatie een ‘pedagogische coalitie’ noemt. “Mensen die bijvoorbeeld
in het verenigingsleven actief zijn,
helpen we signalen te herkennen en
we geven hen handvaten wat daarmee te doen”, vertelt Heuts. Daarnaast
worden activiteiten georganiseerd die
zich vooral richten op de jongeren,
zoals hen opleiden in mediawijsheid,
de invloed van sociale media en het
herkennen van ‘fake news’, maar ook

een interactieve theatershow bij verenigingen.

#RespectOn
#RespectOn wordt ondersteund
door een YouTube-kanaal voor en door
jonge vloggers. Deze zaten maandag
21 januari in jongerencentrum
The B voor hun training. “Vloggen
is dé manier waarom jongeren op
dit moment met elkaar praten.
Elf jongeren worden nu opgeleid en
getraind over vloggen.” Ze krijgen
technische tips, maar worden ook
begeleid in het vertellen van een
verhaal of het uitdiepen van hun
eigen YouTube-persoonlijkheid.
“Het vlogcollectief krijgt van ons de
opdracht om 52 keer per jaar een post
te plaatsen op het YouTube-kanaal.
De filmpjes kunnen heel divers zijn,
maar gaan allemaal over tolerantie
en respect. Ze mogen zelf kiezen

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

wat ze er precies mee doen, want
vloggen moet wel authentiek zijn.”
Tijdens de bijeenkomst bekijken de
jongeren elkaars vlogs en krijgen
ze tips van coaches. Het filmpje van
Roya Dyar (13) uit Venray werd net
bekeken door de groep en ontving
veel complimenten. Roya zag in een
foldertje dat het project van start ging.
Ze wilde meedoen, want vloggen
vindt ze leuk en het onderwerp
sprak haar ook aan. Al is het wel
moeilijk, geeft ze aan. “Een idee
verzinnen bij het onderwerp is lastig.
Maar de coaches helpen je met de
onderwerpen en dan komt het idee
wel.” Een toekomst als beroemde
vlogger, daar twijfelt ze over. “Maar ik

wil wel een eigen YouTube-kanaal.
Maar daar ga ik wel over andere
dingen praten.” Over tolerantie is ze
meer na gaan denken dankzij het
project, zegt ze. “Ik dacht er niet
zoveel over, maar nu, als je hier bent,
ben je er meer mee bezig.” Of het
project succesvol wordt? Roya denkt
van wel. “Ik denk dat het wel lukt,
alles is heel positief en met veel
respect in de filmpjes.”

Succes meten aan
gedragsverandering
Om zeker te weten of de pilot
succesvol is, wordt binnenkort een
onderzoek gedaan onder brugklassers

op het Raayland College. Over drie
jaar wordt dezelfde groep leerlingen, waar de activiteiten van Tolerant
Minds zich vooral op richten, weer
ondervraagd. “We hopen dan een
gedragsverandering teweeg gebracht
te hebben. We hopen de gedachten
van de jongeren aan te passen en hen
bewust te maken van voordoordelen”,
vertelt Heuts. Als de campagne succesvol blijkt, wordt deze mogelijk in
de rest van de provincie ook ingezet.
De aftrap van het project vindt maandag 29 januari plaats om 19.00 uur, op
en om het Schouwburgplein in Venray.
Vanaf dat moment is het YouTubekanaal ook live. Aanmelden kan via
www.respectvenray.nl
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jongeren 13

aan
Menno Visser

Dun zijn
In bijna alle bladen en
vaak op internet zie je
beelden van vrouwen die zo
dun zijn dat het niet meer
gezond is of van mannen die
zo gespierd zijn dat je er je
kleding aan op zou kunnen
hangen. Ze staan daar half
naakt te poseren en verkopen
parfum of shampoo die vaak
niet eens meer opvalt.
Want: hoe graag zou ik er ook
zo uit willen zien. En helaas,
ik ben niet de enige.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

paspoort gekregen. Zelf zit ik ook op
scouting, dus dat spreekt me erg aan.
Ook heb ik een kistje van mijn ouders.
Die heb ik nog net kunnen redden toen
we gingen verhuizen. Hiermee heeft
pap, mam ten huwelijk gevraagd.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
Wat is de laatste foto die je hebt
maken?
gemaakt?
Ik zou echt keigraag een keertje naar
Natuurlijk een foto van mijn hond
Australië gaan. Naar Sydney om preBubbels. Ik maak erg veel foto’s van
cies te zijn. Ik zou het gaaf vinden om
hem, want hij is erg fotogeniek. Ik hou
de wilde dieren te zien en de rode
woestijnen met bergen. Ook de cultuur erg van foto’s maken.
Waar ben je verslaafd aan?
spreekt me erg aan.
Ik heb niet echt een verslaving.
Wat staat er nog op je bucketlist?
Alleen qua eten springt er toch wel
Dat is sowieso bungeejumpen. Ik ben
een aantal gerechten van mijn moeder
een echte durfal, ik wil in alles dat
hard gaat en rare bewegingen maakt. uit, zoals de overheerlijke pindasoep
of haar lekkere teriyaki. Of paps Terris
Ik ben er ook nog nooit echt misselijk
Hillfood. Dat is tortellini met bonen en
van geworden. Ik denk dat ik dit van
nog wat andere lekkere dingen. Pap is
mijn vader heb. Pap is ook een echte
niet goed in koken, maar dat gerecht
waaghals.
kan hij wel erg goed maken.
Wat is het beste advies dat je ooit
Wat is je droombaan?
hebt gekregen? Van wie was dat
Ik heb me al opgegeven voor een
advies?
opleiding. Die opleiding houdt bouw
Je hoeft nergens bij te horen, je bent
zelf al leuk genoeg. Dat zei mijn moe- en infra in. Ik wil dus infrastructuren
gaan ontwerpen. En de sector bouw
der ooit tegen mij. Ik ben vroeger
gepest en werd dus nooit echt tot een houdt in dat je huizen en gebouwen
ontwerpt. Later kan ik hier tussen kiegroepje toegelaten. Tot nu toe hoef ik
zen. Ook lijkt het me natuurlijk vet om
nog steeds niet echt aan alle trends
zanger te zijn, maar dat zal hem wel
mee te doen. Ik ben gewoon mezelf,
niet worden…
dat vind ik al gek genoeg.
Wat is je beste en wat is je slechtste
Wat zou je nooit weggooien?
eigenschap?
Ik heb daar best veel antwoorden op.
Mijn beste eigenschap is dat ik me
Ik zal de drie belangrijkste opnoegoed kan verplaatsen in wat een
men. Ik heb laatst een hele oude foto
ander vindt of hoe een ander zich
gekregen van mijn opa van toen hij
nog heel jong was. Helaas is hij overle- voelt. En mijn slechtste eigenschap
den. Ook heb ik van hem een scouting- is dat ik geen geduld heb. Ik kan niet
Menno Visser
15 jaar
Venray
Raayland College

stilzitten in de auto, maar ik word ook
gek van het normaal wachten op iets.
Wat is je favoriete game?
Ik speel niet zo vaak spelletjes, want
meestal kom ik niet verder dan mijn
telefoon. Maar ik heb vroeger veel
Roller Coaster Tycoon 3 gedaan.
Dat vind ik nu nog steeds een keileuk
spel dus dat is mijn favoriete game.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik zou nooit meer in een magazijn
willen werken. Ik heb ooit voor stage
ergens moeten werken. Ik was alleen
meer geïnteresseerd in de computerdesignkant van dat bedrijf. Maar ze
zeiden dat ik hen afleidde van hun
werk dus moest ik in het magazijn
werken. Dat vond ik echt zo vervelend dat ik bijna huilend thuis kwam.
Ook ging ik om de 20 minuten op de
wc zitten balen over die stage.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik hoef nooit echt zenuwachtig te zijn.
Maar een keer, toen ik verliefd was
op een meisje (nog steeds) en we
op mijn kamer waren, toen dacht ik:
nu moet ik het vragen. En toen vroeg
ik het. Ik was zo zenuwachtig, poeh.
Ze heeft ja gezegd en we hebben nu
nog steeds verkering.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik denk dat mensen erg verbaasd zullen kijken als ik zou zeggen dat ik
telepathisch ben. Ik was namelijk een
keer op een brug in Frankrijk geweest.
Het was een dichte brug, een gebouw

over het water dus. Naast de looppaden stonden overal een soort cellen.
Daarachter stonden allemaal beelden.
Ik moest plots huilen en begon me erg
slap te voelen. Ook werd ik erg verdrietig. Als ik er nu weer aan denk,
word ik ook wel een beetje verdrietig.
Optimist, pessimist of realist?
Waarom?
Ik ben meer pessimistisch, want ik
erger me erg snel aan dingen geluiden
en mensen. Daarom haat ik veel dingen. Ook denk ik meestal sneller aan
de negatieve kant van iets dan aan de
positieve kant.
Welke emoticon gebruik je het
meest? Waarom?
Ik gebruik sowieso het vaakst die smiley met die knipoog en die tong uit de
mond. Dat fleurt het gesprek toch wat
op en vat de ontvanger mijn berichten
vaker met een goede bedoeling op.
Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog steeds leuk?
Ik was vroeger een gigantisch fan
van tekenfilmserie Avatar. Nog steeds
vind ik het echt een fantastisch programma en ik zou ze graag allemaal
nog een keertje in volgorde willen
zien. Helaas heb ik nog nooit een plek
gevonden waar alles achter elkaar
staat. Ook was ik gigafan van Hotel 13.
Ik ben een erg grote fan van mysterieuze schatten en verborgen dingen.
Dat was dus ook in dat programma
het geval. Natuurlijk vond ik het Huis
Anubis ook erg leuk, maar daar keek ik
minder naar omdat we op dat tijdstip
meestal gingen eten.

De beelden op internet zijn
vaak bewerkt, de buik wordt
wat dunner gemaakt, de striae
wordt verholpen en de benen
mogen wel wat langer.
Zo ontstaat er een ideaal plaatje
waar niemand aan kan tippen.
Maar dit is wel wat mensen
denken dat ‘normaal’ is, of hoe
ze er graag uit willen zien.
Zo ontstaan er eetziektes zoals
anorexia nervosa of boulimia
nervosa. Mensen eten niets
meer en worden zo dun, maar
zien er nog steeds niet uit als de
plaatjes.
Tijdschriften zouden moeten
denken aan de nadelen die
Photoshop kan hebben op de
mens en zou moeten stoppen
met foto’s bewerken. Het ideale
plaatje zou zijn als ze mensen
gebruiken die een normaal
dieet volgen waardoor ze een
maatje L hebben. Zo zien
mensen in wat er ‘normaal’ is
en kunnen ze zichzelf hiermee
vergelijken.
Eet gewoon een stukje
chocola of ren een rondje.
Het kan allemaal geen kwaad.
Als jij je maar goed voelt in je
eigen vel en gelukkig bent met
wie je bent.
Anne
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Wagenbouwers D’n Hazekeutel

‘Hart voor carnaval en handige handjes’
Als ander Venraynaren nog nagenieten van hun zomervakantie, zijn de wagenbouwers van jeugdcarnavalsvereniging D’n Hazekeutel uit Venray alweer druk bezig met het de komende carnaval. Ieder jaar opnieuw zijn zij
maandenlang bezig met het verbouwen van een praalwagen tot een echte prinsenwagen voor de jeugdprins en
zijn gezelschap.

Ingo (rechtsonder) en Rens (midden) en de wagenbouwers bij hun creatie van dit jaar

Orde van de Hazekeutel
voor Diana Cremers
Het bestuur van de Venrayse jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazekeutel reikt dit jaar de Ordedrager van
D’n Hazekeutel seizoen 2017-2018 uit aan Diana Cremers. Zij krijgt de orde voor haar vrijwilligerswerk voor de
jeugd. De orde wordt op vrijdag 2 februari om 19.00 uur uitgereikt tijdens het carnavalsbal van Jong Nederland.

In een grote loods aan de
Smakterweg is de groep wagenbouwers iedere dinsdagavond te vinden
om te klussen aan hun prinsenwagen.
“We zijn met een vaste groep”, vertelt bestuurslid van D’n Hazekeutel,
Ingo Mommen. “De meesten van ons
hebben vroeger wel eens in het prinsengezelschap gezeten. Zelf was ik
bijvoorbeeld adjudant. Hart hebben
voor carnaval is wel een voorwaarde
om wagenbouwer te worden, denk ik.”
Behalve carnavalsliefhebbers zijn de
meeste wagenbouwers ook nog eens
heel handig of hebben een technische
achtergrond.
De wagenbouwers bouwen de
prinsenwagen niet helemaal zelf, leggen ze uit. Rens Goossens, één van de
bouwers: “We kopen een praalwagen
uit het westen van het land. Vaak speuren we daarvoor heel Marktplaats af.
Als we er eenmaal één in ons bezit
hebben, dan gaan we de wagen verbouwen.” Hoe mooi een praalwagen
vaak ook is, meestal is er nog geen
plek voor de jeugdprins en zijn gezelschap om erbovenop te staan. “Er moet
23 man op kunnen staan. Dat vergt een
hoop werk. Maar dat is natuurlijk ook
net het leuke van het werk. Het is echt
een hobby voor ons”, aldus Mommen.
Een goede prinsenwagen heeft veel
kleur, stellen de mannen. “Beweging is
ook belangrijk. En het onderstel moet
natuurlijk goed zijn”, aldus Goossens.
In de loop der jaren zijn de prinsenwagens van D’n Hazekeutel steeds
beter geworden, vindt de bouwersgroep. Ingo: “Toen ik in 2005 bij de

wagenbouwers kwam, gebruikten
we bijvoorbeeld nog maar één motor
voor de bewegingen. Nu zijn dat er al
zes. We leggen de lat steeds hoger en
hoger. Vroeger waren we ook maar
met een man of zes, nu al met het dubbele.” Toch is twaalf man nog steeds
lang niet genoeg, stellen de twee.
“Met het werk dat we nu doen, hebben we misschien nog wel een keer
het dubbele aantal nodig. We zijn dan
ook hard op zoek naar versterking.
Wagenbouwers hoeven niet per se lid
te zijn van D’n Hazekeutel, als ze maar
handige handjes hebben.”
De wagen is inmiddels bijna klaar.
Ingo: “We zijn vooral bezig met de
details en de laatste dingen testen.
Straks gaat hij nog in de lak en dan
is hij klaar.” Het harde werken wordt
beloond tijdens de jeugdoptocht in
Venray en daags daarna de grote
optocht, als de wagen eindelijk de
weg op mag. Mommen: “Ons doel is
natuurlijk altijd om in de prijzen te vallen tijdens de optocht van de Piëlhaas.
De eerste prijs is naar mijn weten nog
nooit gelukt, maar een tweede of
derde komt wel eens voor. Met een
paar man staan we altijd langs de kant
naar de optocht te kijken en natuurlijk
te hopen dat die van ons het mooiste
is.” De meeste concurrentie hebben
de wagenbouwers van D’n Hazekeutel
van de carnavalsverenigingen uit
Oostrum, Ysselsteyn en Veulen, merken
ze ieder jaar. Rens: “En Merselo heeft
een mooie wagen dit jaar, hebben we
gehoord. Dus het kan nog wel eens
moeilijk worden.”

naar uit om weer naar Jong Nederland
te gaan en dit gevoel wil ik zelf aan
kinderen overdragen.” Naast leiding
zit ze ook in het bestuur van Utopia,
de provinciale overkoepelende organisatie van Jong Nederland. De reden
waarom Diana zich zo inzet voor de
jeugd: “De spontaniteit van kinderen
vind ik leuk en dat je een plek creëert waarin iedereen zichzelf kan zijn.”
Niet alleen in haar vrijwilligerswerk zet
Diana zich in voor kinderen. Sinds haar
jeugd heeft ze altijd al geroepen
werkzaam te willen zijn voor kinderen met een sociale of verstandelijke
beperking. Deze droom heeft ze waar
kunnen maken bij Onderwijsgroep
Buitengewoon in Geijsteren. Over een
aantal maanden sluit deze dependance zich aan bij SBO (Speciaal Basis
Onderwijs) Focus in Venray.

Proberen mee te
gaan met de tijd

Dit jaar ontvangt de 48-jarige
Diana Cremers de orde van
D’n Hazekeutel. Ze is geboren en getogen in Venray en woont samen met
haar vriend André in De Brabander.
Inmiddels is zij 25 jaar vrijwilliger bij
Jong Nederland. Op de vrijdagavond
verzorgt zij zoals ze het zelf noemt

de ‘meidenavond’. Diana: “Met het
groepsdraaien, daar kan ik niet mee
stoppen. Dat vind ik zo leuk om te
doen.” Diana is in haar jeugd zelf altijd
lid geweest van Jong Nederland.
Door de gezelligheid was het vanzelfsprekend om ook leiding te worden.
“Ik keek er na een week school altijd

Als antwoord op de vraag wat het
geheim is om de jeugd te blijven boeien,
geeft Diana dat ze probeert mee te gaan
met de tijd en iedereen zichzelf te laten.
“Het mooiste compliment dat ik ooit
van een ouder heb ontvangen, is dat ze
haar kind op heeft zien bloeien na mee
te zijn geweest op kamp. Daar doe je
het voor”, aldus Diana. De Orde van de
Hazekeutel is de hoogste onderscheiding
van Roojse Jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel uit Venray. Deze wordt
ieder jaar uitgereikt aan een persoon die
zich jaren belangeloos voor de Venrayse
jeugd heeft ingezet.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

De Ruuk

Mieke en Mark
boerenbruidspaar
Tijdens het verlovingsbal van cv De Ruuk in Blitterswijck is het boerenbruidspaar uitgekomen. Mieke en Mark worden in de onecht verbonden op
dinsdag 13 februari vanaf 14.00 uur in de Roekenburcht aan het plein in
Blitterswijck.
De boerenbruiloft wordt ook
dit jaar georganiseerd door cv
De Ruuk. Het boerenbruidspaar is
Mieke van Gert van Jan Lomme uit
de Bergse Hei en Miep van Ben
Megens uit Heukelom en Mark van

Dors’ Pierre en Peet. Hun getuigen zijn Yvonne van Jan en Gerda
Lemmen van ut Blitterswijckse
Meuleveld en Fried van Sjaak en Ger
Hanraets van de Miëlderse Pluusberg.
(Foto: Myrna Hendrickx)
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Piëlreus Ysselsteyn

Reuzekluut voor Bert van Vegchel
De Reuzekluut, de hoogste ‘vastelaovendsonderscheiding ien ut
Pielreuzenriek’ (Ysselsteyn), wordt dit jaar uitgereikt aan Bert van Vegchel.
De uitreiking vindt voor de 43e keer plaats op zondag 4 februari om
13.11 uur in gemeenschapshuis De Smelehof. Iedereen krijgt de
gelegenheid om Bert en echtgenote Ine te feliciteren.
“De Reuzekluut wordt dit jaar
uitgereikt aan een man met een bijzondere staat van diensten voor de

Ysselsteynse gemeenschap en ver
daarbuiten”, laat de carnavalsvereniging weten. “Rustig, bekeken, maar

wel gedreven in de functies die hij
bekleed heeft. Vaak op de achtergrond, en in de luwte vele werkzaamheden verrichten en die mede gezorgd
hebben voor een leefbare Ysselsteynse
gemeenschap.”
Bert werd geboren in Heide op
5 september 1946. Toen hij 8 jaar was
verhuisde het gezin naar Ysselsteyn.
De familie runde een gemengd bedrijf
met koeien, kippen, varkens en een
stukje tuinbouw. Bert moest al op
jonge leeftijd de koeien twee keer per
dag melken. Bert volgde een boerenopleiding op de lagere land- en
tuinbouwschool in Venray. Na zijn
opleiding moest er gewerkt worden
op de boerderij, maar na twee jaar
ging Bert weer naar school. Hij volgde
een tweejarige opleiding op de landbouw winterschool. In 1971 gaf Bert
aan iets anders te willen en werd de
boerderij verkocht.

Danszaal Prinsenhof
De familie verhuisde naar de oude
meesterswoning aan het Lovinckplein.
Bert ging in het weekend regelma-

tig dansen bij danszaal Prinsenhof in
Venray. Daar liep hij ook zijn vrouw
Ine tegen het lijf. Ze zijn getrouwd op
13 december 1974 en zijn samen gaan
wonen aan de Pioniersstraat. Hier zijn
hun twee kinderen geboren, Perry en
Sandy. Inmiddels zijn ze ook trotse opa
en oma van vier kleinkinderen.

Boerenbruidegom
Bert sloot zich als 15-jarige aan
bij de Jonge Boeren- en Tuindersbond
(JBTB). Eerst als lid en later heeft hij het
secretariaat en het voorzitterschap voor
zijn rekening genomen. Vanuit deze
vereniging heeft Bert het boerenbruiloftsfeest vier jaar mee georganiseerd.
Zelf was hij bruidegom in 1969. In 1978
hebben ze aan de Litsenbergweg een
nieuw huis gebouwd en zijn hier in
1979 heen verhuisd.
In 1982 is Bert een fietsenzaak
begonnen. Hij maakte zelf crossfietsen.
Bert ging in overleg met Hay Maessen
en werd er een crossbaan aangelegd
op een stuk grond van Hay aan de
huidige Gezellenbaan. Eind jaren 70
kwam Bert als bestuurslid in de dorps-

raad en hij heeft 12 jaar in het bestuurd
van de VZO gezeten, waar hij de jaarlijks VZO-fietstocht mee organiseerde.
Bert beheert en wisselt voor de VZO
nog steeds de reclameborden.
De wielersport is een van de punten waar Bert zich voor in heeft gezet.
Begin jaren 80 heeft hij het wielercomité mee opgericht. Later is hier de
huidige Tourclub uit ontstaan. En zo
heeft Bert ook veel kleine projecten in het dorp mee aangestuurd en
gemaakt. De kerstster die nog elk jaar
op het dak van de kerk staat, is door
Bert gemaakt. Ook heeft hij vijftien
jaar op het stembureau gezeten bij
verkiezingen. Op het moment is hij
nog contactpersoon bij de seniorensport in Venray.
Tussen 2006 en 2009 zette hij
zich in voor het Astmafonds. Hij heeft
toen ook in veel dorpen ‘De week
van de goede doelen’ gepromoot.
In 2011 nam Bert zitting in Stichting
Historie Ysselsteyn. Daar heeft hij zich
vooral ingezet voor een boek over het
Ysselsteyn van voor 1940, ‘Zo is het
begonnen’.

IVN Geijsteren-Venray

Zoektocht naar
diersporen Leunse Paes
IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondag 4 februari een publiekswandeling in de Leunse Paes in Leunen.
Tijdens de wandeling gaat men op zoek naar beversporen. De wandeling start om 10.00 uur bij het toegangspoortje aan de Baggerweg in Leunen. Deelname is gratis.

Groepswandeling
Wandelsportvereniging (WSV) De Natuurvrienden uit Merselo
organiseert op maandag 29 januari een groepswandeling van
10 kilometer. De wandeling start om 13.30 uur.
De route vertrekt vanaf gemeenschapshuis D’n Hoek, bij de sportvelden in Merselo. Het clublokaal
is vanaf 13.00 uur open voor de

wandelaars. Tijdens de route wordt
gezorgd voor een wagenrust met zitplaats. Bel voor meer informatie naar
0478 54 64 96.

Afspraken beeld
registratie De Piëlhaas
Vastelaovensvereniging De Piëlhaas uit Venray, Omroep Venray en
Van den Munckhof Print & Media hebben deze week afspraken gemaakt
over de beeldregistratie van de activiteiten van De Piëlhaas. Aanleiding
was onduidelijkheid die was ontstaan over wie er beelden zou mogen
maken en uitzenden, meldt de carnavalsvereniging.
Omdat er de laatste tijd een
onduidelijke situatie was rondom het
filmen en uitzenden van beelden van
activiteiten van De Piëlhaas, besloot
de carnavalsvereniging met alle partijen om tafel te gaan zitten. “We zijn
er perfect uitgekomen”, laat Milton
Cavis van De Piëlhaas weten. “Naar
ons weten waren er geen afspraken
over wie wel en niet mocht filmen
en uitzenden, dus zijn beide partijen
welkom. Omdat het niet handig is

als cameraploegen elkaar in de weg
zitten tijdens een carnavalsactiviteit, hebben we met Omroep Venray
als Van den Munckhof Print & Medi
besloten een verdeling te maken
voor de activiteiten van dit seizoen.
Beide partijen mogen elkaars materiaal uitzenden.” De carnavalsvereniging is blij met de oplossing en wil
dit de komende jaren voor carnaval
met de partijen weer om tafel om
opnieuw een verdeling te maken.

Een beverburcht in de Leunse Paes
“Deze tocht is voor avonturiers die
graag van de gebaande paden afgaan
en niet opzien tegen wat kou, modder
en nattigheid”, geeft IVN GeijsterenVenray aan. “We gaan op zoek
naar sporen in de Leunse Paes.
Waarschijnlijk komen we allerlei sporen tegen, maar de nadruk zal liggen
op de sporen van het grootste knaagdier van Nederland: de bever.”
Bevers zijn ijverige dieren die
naast dammen ook burchten kunnen
bouwen. Door het maken van dammen en het omknagen van bomen,
zorgt de bever voor dynamiek in de

natuur. De winter is het ideale jaargetijde om op zoek te gaan naar
sporen van dit dier, aldus de organisatie. Door het ontbreken van blad en
begroeiing zijn dammen en burchten
veel beter te zien. Ook zijn bevers in
dit seizoen aangewezen op het eten
van de bast van bomen, in plaats van
hun zomervoedsel, waterplanten.
Nadat in 1826 de laatste bever
in Nederland was doodgeknuppeld,
zijn ze eind vorige eeuw weer geïntroduceerd. Niet iedereen is blij met
deze natuurbouwers, omdat door de
activiteiten van de bevers de water-

stand hoger wordt. Er moet continu
een afweging van belangen worden
gemaakt tussen natuur en landbouw. Dat leidt er vaak toe dat het
Waterschap de dammen uit de beken
verwijdert. De bevers op hun beurt
vinden dat weer niet leuk en herstellen de doorgebroken dammen.
Tijdens de wandeling zullen wandelaars sporen zien van dit kat- en
muisspel.
De organisatie geeft als tip mee
om tijdens de wandeling laarzen te
dragen, want de Leunse Paes is op
plaatsen nat en modderig.
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VCB voor twintigste keer op dorpsbezoek
Vrienden Club Blitterswijck (VCB) bezocht onlangs voor de twintigste keer de jongste en oudste bewoner van Blitterswijck. De vriendengroep ging
op bezoek bij de pasgeboren Gwen en de 93-jarige Mia Tissen. Joost Gooren kreeg dit jaar de titel Vriend van de VCB 2018.

Op bezoek bij de oudste inwoner van het dorp
De VCB werd officieel opgericht in
1988. De meeste leden kennen elkaar
al vanaf hun schooltijd, toen ze samen
kwamen bij de Katholieke Arbeiders
Jeugd (KAJ). Samen deden ze aller-

lei activiteiten en gingen ze op kamp.
Toen in de vriendengroep iedereen
ging trouwen, waren er een paar stille
jaren, vertelt voorzitter van de VCB,
Theo Janssen. “In 1988 kwamen we

Een afvaardiging van VCB samen met de jongste inwoonster
weer bij elkaar en dit keer officieel.”
De VCB is momenteel nog met negen
leden, bijna allemaal midden zestigers. Om meer bekendheid in het dorp
te krijgen, besloot de VCB behalve

hun tweejaarlijkse activiteit en tweejaarlijks weekend ieder jaar een
bezoek te brengen aan de jongste en
de oudste inwoner van Blitterswijck.
Janssen: “En dat werkt goed. Het hele

dorp speculeert ieder jaar mee aan
wie we een bezoek gaan brengen.”
De jongste bewoner was dit jaar
Gwen, de op 6 december geboren
dochter van Arne Thiesen en Debbie
Hesen. “We werden hartelijk ontvangen en voor de lieve kleine Gwen
was er de traditionele spaarpot met
inhoud die bestemd is voor haar
eerste rijles”, aldus Janssen. De oudste inwoonster was dit jaar, net
zoals vorig jaar, Mia Tissen. Zij kreeg
een bezoekje en een bos bloemen.
“Als de oudste bewoner een man is,
krijgt hij een fles Jägermeister en dan
drinken we een borreltje mee.”
Behalve het bezoek aan de
oudste een jongste inwoners
benoemt de VCB ook ieder jaar een
Vriend van VCB. Janssen: “Dat is
iemand die in de afgelopen jaren
van betekenis is geweest voor de
club.” Dit jaar is dat Joost Gooren, de
broer van clubleden Martien en Hay
Gooren. Hij kreeg de titel omdat hij
de vriendenclub verschillende jaren
heeft bijgestaan bij hun bijdrages
aan de liedjesavond in Blitterswijck.
Hij ontving traditioneel een pen met
inscriptie. Tijdens de hele tocht was
Simon Kreutz, zelf ook vriend van
VCB, de chauffeur.

Thema-avond Alzheimer en Balans
Alzheimer Café Venray organiseert op maandag 5 februari haar maandelijkse thema-avond. Het thema is
deze keer: ‘Wat helpt me om in balans te komen en te blijven?’
De avond wordt begeleid door
gastspreker Ingrid van Straten
van Mindfulnesscentrum Venray.
Het Alzheimercafé is een maandelijkse informele bijeenkomst waar
mensen met dementie, familieleden,
hulpverleners en andere belangstel-

lenden elkaar in een ongedwongen
sfeer kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen en te leren over
dementie en aanverwante thema’s.
Het Alzheimer Café Venray vindt
plaats in De Kemphaan in Venray.
Inloop is vanaf 19.00 uur en het

programma begint om 19.30 uur.
De avond wordt uiterlijk om
21.30 uur afgesloten. De toegang is
gratis. Neem voor meer informatie
contact op met de avondcoördinator
Alzheimer Café regio Venray, Joke
Halmans, via 06 53 73 05 15.

Receptie prins Johan I
De Keavers
Nieuwe jeugdprins en
jeugdvorstin De Keavers
Luc Geurts is de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt.
De nieuwe jeugdvorstin is Floor Poels. Zij houden receptie op maandag 12 februari om 15.11 uur in
’t Trefpunt in Holthees. Jeugdprins Luc Geurts woont in Holthees. Zijn hobby’s zijn voetballen, darten, FIFA, dieren en carnaval. Vorstin Floor Poels komt uit Smakt. Haar hobby’s zijn turnen, knutselen, vloggen en met vriendinnen afspreken. Tijdens hun regeerperiode wordt het duo bijgestaan
door de narren Herm Bussink en Nel Driessen. De leus van jeugdprins Luc luidt: ‘Mit dizze Geurts an
ut roer, kriege we mit de carnaval un hoop geouwehoer!’. (Foto: Marieta Fotografie)

Johan Custers is de nieuwe prins van carnavalsvereniging De Keavers
uit Holthees en Smakt. Hij houdt receptie op zaterdag 10 februari om
20.11 uur in café-zaal ’t Trefpunt in Holthees.
Prins Johan I is geboren en getogen in Horst. Zijn vriendin heet
Yolanda en zijn hond Herman.
Hij woont in Smakt en werkt bij
Van Lipzig Tuinderijen in Grubbenvorst.
Johan is de zanger en pianist van rock
’n rollband Chantilly Lace. Zijn hobby’s
zijn luisteren naar The Who, Jerry Lee
Lewis, Rolling Stones, Chuck Berry en
Professor Longhair, maar ook lezen.
Vooral Godfried Bomans is favoriet.

Rennen doet hij ook graag. In zijn
functie van prins van de Keavers
wordt Johan bijgestaan door adjudant
Gerard en de narren Aniek en Sanne.
Prins Johan I heeft een carnavalsnummer geschreven: Stoptrein noar SmaktHoltus, te vinden op YouTube. Hij voert
de carnavalsvierders aan met de volgende leus: ‘Zing, dans en rock ’n roll,
mit dizze carnaval sloan weej pas echt
op hol. Reeds!’. (Foto: Marieta Fotografie)
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11 vragen aan prins Stef I

‘Carnaval is het cement voor
het dorp’

CV De Hedsbuülen Heide

‘Zing dans en
heb veel schik met
elkaar,dan bouwen
we er een schone
vastelaovend van dit
jaar!’

Wie ben je?
Ik ben Stef Koenen, 30 jaar en geboren en getogen in Heide. Ik woon
samen mijn vriendin Evelien de Wijs
(29 jaar uit Venray) en onze hond Rover samen
in mijn ouderlijk huis, dat we twee jaar geleden van
mijn vader hebben overgekocht. Ik ben bestuurlijk
actief bij de Dorpscoöperatie in Heide waarmee we
het voormalige schoolgebouw exploiteren en organiseer met een aantal vrienden evenementen zoals Le
foyer in Schouwburg Venray en in de Hei het dorpsfeest, het vrijwilligersfeest en komende twee jaar de
feestavond van de carnavalsvereniging.
Waar werk je?
Ik ben nu al bijna tien jaar werkzaam als werkvoorbereider en calculator bij gemeente Eindhoven op
de afdeling maatschappelijk vastgoed en sport.
Hier ben ik verantwoordelijk voor het bouwkundigen installatietechnisch onderhoud, renovatiewerk
en een stukje nieuwbouwbegeleiding van sportgerelateerd vastgoed, zoals sporthallen, zwembaden
en sportparken. Bij de nieuwjaarsborrel op het werk
heeft een collega ook zijn geheim verklapt: dat ook
hij dit jaar prins is in Vessem bij CV De Spekstruiven.
Carnaval wordt in ons team dit jaar dus dubbel goed
gevierd.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins
te worden?
Mijn vrienden roepen het al een jaar of vier, maar dit

jaar sta ik dan echt een keer hier. Het was dus wachten tot de vraag een keer zou komen. Mijn vader is
ook prins geweest van de Hedsbuülen, toen ik een
jaar of 7 was.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vier al mijn hele leven carnaval, het is dus erg leuk
om een keer voorop te mogen gaan. Samen met
mijn prinses Evelien en mijn twee adjudanten Roel
Kessels en Leon Muijsers heb ik een goede achterban. Beide mannen komen ook hier uit het dorp
en ken ik al vanaf dat we peuters waren. Voor mijn
adjudanten was de functie een grote verrassing, pas
na het uitkomen heb ik ze gevraagd. Met een volle
Gelderkoel konden ze dan ook niet anders dan de
functie accepteren.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is het cement voor het dorp en de omgeving. Zelf zijn we de bouwstenen die samen het fundament vormen van een sociaal en betrokken dorp
en verenigingsleven. Ik vind carnaval de mooiste tijd
van het jaar.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb samen met mijn achterban een druk schema.
Buiten alle activiteiten in het eigen dorp zoals de
receptie, jeugdcarnaval en zittingsavonden gaan
we ook nog bij zes andere dorpen en natuurlijk
Venray langs. Ook het jaarlijkse Dichterbijbal in
De Gelderkoel zal weer één groot feest worden.

PRINS STEF I GEFELICITEERD NAMENS

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen vooral heel veel schik toe!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het uitkomen was fantastisch. Met alle
geheimzinnigheid eromheen. Ik kijk erg uit naar de
zittingsvonden en Circus Mök, vooral met het talent
dat we hier in het dorp hebben. Theo Nellen won de
prijs op het LBK.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na de carnaval ga ik met mijn adjudanten, vorst
en prinses de mooie herinneringen ophalen, foto’s
kijken en nog even nagenieten. Omdat het een
korte drukke periode is en mijn adjudanten flink
gasgeven, verwacht ik ook vooral bij te moeten
komen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Alleen een paar familieleden hadden een
vermoeden. Onder de vrienden viel het
gelukkig mee dit jaar. We hebben ze over het
algemeen redelijk om de tuin kunnen leiden met
vakantieplannen en andere ‘schele wazel’.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Mijn advies: doe overal aan mee en geniet vooral
heel erg! Het is voorbij voordat je het weet.
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De Keieschieters
Geijsteren

11 vragen aan prins Ralf I

‘Knallen met het
Keieriek’

‘Dizze
vasteloavend effe
génne tóet ien de
hand, mar carnaval
viere mit hiël ut
Keieland!’

PRINS RALF I GEFELICITEERD NAMENS

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Mijn naam is Ralf Boom. Ik ben 39 jaar en
vader van drie meiden: Nynke (11), Fenne
(9) en Ise (8). Ik woon sinds kort samen in
Geijsteren met Anouk van Bussel. Zij heeft
één zoontje, Kyan (8) genaamd. Anouk komt
oorspronkelijk uit Beegden, het Jokerriek. Ze zal
nu voor het eerst carnaval in het Keieriek mee gaan
maken.
Waar werk je?
Ik werk bij Cox Metaal, een fijnplaatbewerkingsbedrijf
in Venray. Ik ben al 20 jaar werkzaam binnen dit bedrijf
als fijnplaatbewerker en lasser. De werkgever staat
positief tegenover mijn uitkomen. De eigenaars zijn zelf
ook grote carnavalsvierders. Vandaar ook dat oud-vorst
Rob Cox in mijn raad zit.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik heb ‘ja’ gezegd, omdat je deze kans natuurlijk maar
één keer in je leven krijgt. Als echte carnavalsvierder
zeg je daar natuurlijk geen ‘nee’ tegen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik was supertrots en het voelde als een hele grote eer.
Deze carnaval word ik bijgestaan door vier raadsleden:
Bart van den Berg, Ard Hendrix, Rob Cox en Ramon
Hendrix. Dit zijn vier mannen uit mijn vriendengroep en
ik heb ze zelf aangedragen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij samen met het hele
‘Keieriek’ knallen tijdens het carnavalsseizoen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mijn taken deze carnaval zij dat ik bij alle activiteiten
van het ‘Keieriek’ aanwezig ben. Vanaf het uitkomen
van de jeugdprinses tot aan de afsluiting carnavalsdinsdag om 00.00 uur bij De Kei.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?

Ik wens alle carnavalsvierders ‘unne schonne vasteloavend’, met veel plezier. Geniet van de mooie
momenten!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het meeste keek ik uit naar het uitkomen. Dit is iets
speciaals, dat maak je nooit meer mee.
Maar ik heb ook zin in carnavalszondag. Die dag beginnen we met een mis in het dialect in onze kerk en
muziek van onze eigen joekskapel ‘Kei d’r Neve’, waar
ik normaal de bariton bespeel. En natuurlijk heb ik
zin in de uitreiking van de ‘Uuleplak’, de receptie van
jeugdprinses Cato en haar gevolg en ’s middags de
receptie in Wanssum bij prins Guus I en ’s avonds om
20.00 uur mijn eigen receptie in zaal De Kei.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval ga ik rustig weer aan het werk, maar het
kan ook zijn dat ik nog een snipperdag neem.
Waarschijnlijk met een moe maar voldaan gevoel, maar
ergens ook jammer dat het allemaal achter de rug is.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Doordat we druk waren met ons nieuwe huis, had ik
dit als excuus als de vraag kwam; ‘word jij de nieuwe
prins?’. Daarnaast probeerde ik het gewoon te ontkennen of met een grapje over te gaan op een ander
onderwerp. De kinderen vroegen er ook regelmatig
naar, dat maakte het soms wel extra lastig.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Zoals iedereen het tegen mij zegt: geniet van elk
moment, want het is zo weer voorbij. Maar ik kijk er
naar uit om samen met de raad van vier en aanhang,
jeugdprinses Caro en gevolg en joekskapel ‘Kei d’r
Neve’ en alle Keieschieters en Keieschieterinnekes
‘unne kei mooie’ carnaval van te maken.
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De Zagewetters
Merselo

11 vragen aan prins Ruud I

‘Het mooiste feest
van het jaar’

‘Now efkes genne
knaptuba of dienblad
ien de hand, mar
same veurop ien ut
Zagewettersland!’

PRINS RUUD I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN
HENK BOVEE HORST
MAKT UT VAN A TOT Z

MA WEEJ MAKE OK

PRINSE
l.nl
ww w.keuken-badwinke

Henk Bovee Horst
Handelstraat 13
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Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Ik ben Ruud Kessels. Ik ben 4x11 jaar oud, dus 44.
Ik ben getrouwd met Liane Kessels. We hebben twee
kinderen, Sanne van 11 jaar en Rick van 8 jaar. Ze vinden het geweldig dat papa prins is. Mijn grootste
hobby is het maken van muziek bij de Rosentaler en
de fanfare natuurlijk. De buurt was zeer enthousiast.
We hebben ook een buurt die zeer betrokken is bij vasteloavend.
Waar werk je?
Ik werk bij Henk Bovee Keukens en Badkamers in Horst.
Mijn werk bestaat voornamelijk uit het monteren van
de keukens. Verder spring ik ook vaak bij in de badkamerafdeling. Ik werk hier al vanaf 2000. Eerst ben
ik naar de lts in Venray geweest, daarna naar de mts
in Helmond. Mijn baas vindt het wel leuk dat ik prins
geworden ben. Hij is zelf ook wel een vasteloavendvierder.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik vind het wel een eer om gevraagd te worden en
kan dit nu samen vieren met mijn hele gezin. De kinderen kunnen het volop mee beleven. Ik ben vroeger schoolnar en daarna jeugdprins 1988 geweest.
Ook heb ik verschillende jaren bij de jeugdraad gezeten.
Kortom: vastelaovend heb ik met de paplepel ingegoten gekregen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is natuurlijk een eer om als prins gekozen te worden en heb er zin in om voorop te gaan deze carnaval.
Ik word bij gestaan door mijn vrouw Liane Kessels en
mijn nar Stijn van den Munckhof. Dit is mijn oude buurjongen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij het mooiste feest van het jaar, dat
ik dan ook nog nooit over geslagen heb. We trappen
het seizoen dan ook vaak op de 11e van de 11e af in
Maastricht. Ons hele gezin heeft wel rood-geel-groen-

bloed. Het is een fantastisch feest dat je samen viert.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb mij hier niet op voorbereid, ik laat het gewoon
op mij afkomen. Natuurlijk zal ik met mijn prinses en
nar voorop gaan, maar carnaval maak je met zijn allen.
De komende tijd hebben we veel bals, recepties en
dergelijke waar we verwacht worden, maar daar hebben we ook zin in. Het is leuk om op gelegenheden te
komen waar je anders nooit komt.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?
Ik wens iedereen toe dat ze net zo’n gezellige carnaval
tegemoet gaan als wijzelf.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Dat is een moeilijke. ik denk dat alles wel een hoogte
punt gaat worden. Het prinsentreffen in Roermond de
dinsdag voor carnaval lijkt me erg speciaal en de receptie op zaterdagavond uiteraard. De zondag tijdens carnaval is ook altijd wel een mooie dag. Dan hebben we
zelf de optocht in het dorp. Maar de hele carnaval wordt
natuurlijk bijzonder.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Nou… ik denk toch maar eens eerst bij komen en na
genieten van alle momenten. Ik heb gelukkig de hele
week vrij kunnen nemen op mijn werk.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Dat viel niet altijd mee, je moet ervoor toch al vaak
weg voor de foto’s en alles wat daarbij komt. Je moet
toch steeds een excuus verzinnen waarom je alweer
weg bent. Voor mijn familie en onze kinderen was het
in ieder geval een grote verrassing.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Laat het allemaal op je af komen. En vooral: genieten.
De voorpret is al ontzettend leuk!
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Prins Job I

Receptie
prins cv
De Piëlhaan
Prins Job I en zijn adjudanten
John en Henk van carnavals
vereniging De Pielhaän uit de
Venrayse wijk Landweert houden op zaterdag 27 januari hun
receptie.
Deze receptie vindt plaats in
wijkgebouw ’t Hanenstekske, ofwel
’t Stekske. De receptie duurt van
14.11 tot 15.41 uur. Daarna gaat het
feest door tot 18.11 uur.

Activiteiten

Nationale
Voorlees
dagen bij
BiblioNu
In bibliotheek BiblioNu
Venray is tijdens de Nationale
Voorleesdagen van woensdag
24 januari tot en met vrijdag
3 februari extra aandacht voor
voorlezen. Het prentenboek van
het jaar 2018 ‘Ssst! De tijger
slaapt!’ staat centraal.
Kindern van veel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven
en kindcentra in Venray brengen
tijdens deze periode een bezoek
aan de bibliotheek. Op woensdag 31 januari is er van alles
te beleven in de bibliotheek
Venray voor kinderen tussen de
2 en 5 jaar. Dit kunnen ze samen
met hun ouders of grootouders.
Tussen 15.00 en 16.30 uur verzorgen studenten van de Gilde
opleidingen, onderwijsassistent en
pedagogisch medewerker, workshops zoals een ballonnenspel,
knutselen en het uitspelen van het
verhaal. Verder is er in Venray een
workshop ‘Voorlezen met gebaren’
verzorgd door kinder- en babygebaar. Geïnteresseerden wordt
gevraagd zich vooraf aan te melden via jeugd@biblionu.nl

Expositie Carla
Clevers bij BiblioNu
De collages en schilderijen van Carla Clevers zijn in februari te
bezichtigen in de Venrayse bibliotheek. Haar abstracte werken zijn een
tweedimensionale weerslag van een driedimensionale collage.
De collages zijn een weerslag van
wat Carla meemaakt en om zich heen
ziet, aldus BiblioNu. Er komt een aantal inspiraties in terug, zoals de Grote
Kerk, kunstgeschiedenis, geloven in
jezelf, persoonlijke groei en de directe
omgeving. Vaak laat ze het proces
maar gaan en ontstaat de collage
zonder veel te sturen. Toevalligheden
worden verwelkomd en kunnen juist
weer toegepast worden.

Er zitten diverse technieken in de
collages. Carla gebruikt papier, dat ze
soms van tevoren bewerkt. Ze tekent
in sommige collages, schuurt met
verschillende soorten schuurpapier en
ook komt de naaimachine er af en toe
aan te pas.
Een aantal collages waren te zien
bij Schijt aan de Grens. De expositie is
in februari te zien bij BiblioNu tijdens
openingstijden.

Nieuwe tentoonstelling

De teugels laten
vieren

Boerenbruidspaar
De Keavers
Monique Jeuken-Jacobs en Wichard Arts vormen het boerenbruidspaar
van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt. Zij worden
dinsdag 13 februari in de onecht verbonden in café-zaal ’t Trefpunt in
Holthees vanaf 17.00 uur.
Bruid Monique woont in
Holthees. Zij werkt bij de NLW Groep
Venray als meewerkvoormankantine. Haar hobby’s zijn: EHBO,
lotusslachtoffer, knutselen met de
kinderen en musiceren bij joekskapel de Schève Schûûvers. Monique
zit in de Jeugdcommissie van CV de

Keavers. Bruidegom Wichard woont
eveneens in Holthees. Hij is werkzaam bij Agrifirm in Wanssum.
Wichard heeft vele hobby’s waaronder skiën, carnaval, het leiden van
het damesvoetbalteam, festivals
bezoeken en toneelspelen.
(Foto: Marieta Fotografie)

In het Venrays Museum in Venray is van dinsdag 16 tot en met zondag
11 februari de nieuwe tentoonstelling ‘De teugels laten vieren’ te zien.
Het museum is iedere dag geopend van 13.30 tot 17.00 uur.

Hoe moeten ze er
nu langs?
Het prentenboek ‘Ssst! De tijger
slaapt!’ staat bij veel activiteiten
centraal. Het boek gaat over
tijger. Hij slaapt en zijn vriendjes
willen hem niet wakker maken.
Hoe moeten ze er nu langs?
Hangend aan een grote feestballon
zweeft Kikker stilletjes over de
tijger heen. Maar bij Vos gaat het
een stuk moeilijker. “Het is een
spannend, speels verhaal over
slapen, vriendjes, verrassingen en
jarig zijn. Kinderen kunnen actief
deelnemen aan het verhaal door de
tijger over haar buik te aaien, het
boek te wiegen en mee te blazen”,
aldus BiblioNu Venray.

Het kunstwerk van Emmy Niesszen-Bekelaar
Dertien dichters en acht schrijvers hebben teksten bedacht over
het thema ‘De teugels laten vieren’.
Eenentwintig tekenaars en schilders hebben schilderijen en tekeningen gemaakt over hetzelfde thema.
Dit alles is georganiseerd in het kader
van de schrijfwedstrijd de Raadselige
Roos, die het Literair Café Venray elk
jaar uitschrijft. Zondag 14 januari zijn
de zes prijswinnaars bekend gemaakt:
drie dichters en drie schrijvers.
Vijftien andere deelnemers kregen te
horen dat hun gedicht of verhaal in de

bundel is opgenomen, die ook elk jaar
wordt samengesteld.
De gedichten en verhalen zijn
gekoppeld aan kunstwerken, die
samen een bundel vormen. Op de
tentoonstelling zijn ook alle kunstwerken te zien. Daarbij zijn ook de
gedichten afgedrukt. Van de verhalen
is een fragment te lezen. De deelnemers aan de wedstrijd komen van
ver. Heel Zuid-Nederland, Brabant en
Limburg, en Noord-België, Limburg,
Brabant en Vlaanderen was namelijk
uitgenodigd om mee te doen.

Cato van Haaren jeugdprinses Geijsteren
Cato van Haaren is de nieuwe jeugdprinses van cv de
Keieschieters uit Geijsteren. Zij houdt receptie op zondag
11 februari om 15.11 uur in de Kei in Geijsteren. Cato neemt het
stokje over van Floor Euwals. Cato’s hobby’s zijn atletiek en
afspreken met haar vriendinnen en ze zit op het Raayland College
in Venray. Tijdens haar regeerperiode wordt ze bijgestaan door
adjudant Ronja Kyllönen, nar Anna Peek en raadsleden Kiira
Kyllönen en Pleun Visser.
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Âld
wieverbal
Vastelaovesvereniging
Ut Dartele Veulen uit Veulen
organiseert op zaterdag 27 januari
haar jaarlijkse âldwieverbal.
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Jeugdprinsenpaar
voor De Ruuk
Jeugdprins Cas d’n Urste en jeugdprinses Chayenna werden zondag
14 januari uitgeroepen tot het nieuwe prinsenpaar van carnavalsvereniging De Ruuk uit Blitterswijck.

Tijdens het âldwieverbal zijn
prijzen te winnen voor de mooist
verklede eenling, duo, kleine of
grote groep. Het bal begint om
20.30 uur en de jury bekijkt de
outfits tot 21.30 uur. Om 23.11 uur
komt daarnaast het boerenbruidspaar van Veulen uit. Het âldwieverbal vindt plaats in de Perdsstal in
Veulen.

Eef I jeugdprinses Heide
Eef Lenders is op zondag 21 januari gekozen als nieuwe jeugdprinses van cv De Hedsbuülen in Heide. Ze wordt bijgestaan door
narrin Ilse Janssen en dansmarietjes Bibi Kusters, Sanne Reijnen
en Kim Lenders. Jeugdprinses Eef I gaat dit jaar de jeugd van de
Hedsbuülen voor met de volgende leus: ‘Mit dees daag leg ik
miene bal an de kant, en loëp ik mit mien buüleke dur ut Hedse
land’. (Foto: Foto Hoedemaekers)

Jeugdboerenbruids
paar De Ruuk
Carnavalsvereniging De Ruuk uit Blitterswijck heeft sinds het jeugdprinsenbal op zondag 14 januari een nieuw jeugdboerenbruidspaar:
met carnaval worden Kayleigh Willems en Dirk Wijnhoven in de onecht
met elkaar verbonden.
Jeugdboerenbruidspaar Kayleigh
en Dirk heeft menig talent: Kayleigh
van lenige turnster tot zingende gitarist en Dirk van saxofoon spelende
gamerboy tot kwebbelende YouTuber.
Ze kwamen uit tijdens het jeugdprinsenbal van De Ruuk op zondag
14 januari.
Hun getuigen zijn Lotte (Pouwels)
‘van kwebbelende turnster tot alles-

verslindende boekenwurm’ en Gijs
(Hanraets) ‘van voetballende pizzaeter tot gamende cornetblazer.’
Kayleigh en Dirk wordt in de onecht
verbonden door jeugdprins Cas d’n
Urste en jeugdprinses Chayenna op de
jeugdboerebrulloft op zondag 4 februari om 14.30 uur in het gemeenschapshuis in Blitterswijck.
(Foto: Renate Hofmans)

Thuisconcert
Rangel
Silaev
De 17-jarige pianist, componist en muziekproducer Rangel
Silaev uit Venray houdt op
zondag 4 februari een thuisconcert. Bij voldoende aanmeldingen gaat het concert door en
begint het om 13.00 uur aan de
Dr. Kortmannweg 21 in Venray.
Met de thuisconcerten wil hij een
eigen concertzaal in Venray
bekostigen.
Rangel Silaev wist onder
andere al eens beslag te leggen op
de tweede plaats bij het internationale EPTA pianoconcours 2014 en
is winnaar noemen van het Novak
pianoconcours 2016 in Tsjechië.
Ook is heeft hij een onderscheiding van Classic Young Masters van
de Meesterproef bij De Doelen,
waardoor hij een persoonlijk
begeleidingstraject naar een internationale carrière heeft gekregen.
Afgelopen jaar ontving Rangel
in Stadsschouwburg Sint-Niklaas
in België uit handen van Edwin
Rutten De Gouden Label aanmoedigingsprijs van Klassiek Centraal.
Rangel heeft vier jaar aan het conservatorium in Tilburg gestudeerd.
Momenteel doet hij het vierde jaar
bij het Koninklijke Conservatorium
in Den Haag. Daarnaast volgt hij in
Den Haag het Atheneum. Dit alles
combineert hij met een docentschap piano en is hij afgestudeerd
als dj-producer.
De pianist is al een tijdje bezig
om met Stichting Stemvork in
Venray een eigen concertzaal met
verblijfsaccommodatie te realiseren. De stichting wil hiermee internationale uitwisseling tussen jonge
musici en een laagdrempelige toegang tot concerten voor een breed
publiek mogelijk maken. Ondanks
het feit dat het gebouw zelf af is,
ontbreken de middelen voor de
inrichting en de laatste afbouw,
waarvoor de stichting op zoek is
naar sponsoren. Om het voltooien
van de concertzaal te kunnen realiseren is Rangel drie jaar geleden
gestart met zijn serie maandelijkse thuisconcert onder de naam
‘Make my dream’.

Jeugdprins Cas (Theeuwen)
d’n Urste en jeugdprinses Chayenna
(Willems) gaan deze carnaval de jeugd
in het Roekenland voor. Cas is de zoon
van Robert en Jacqueline Theeuwen.
Hij heeft een broer, Stan, en gaat
naar het Dendron College in Horst.
In zijn vrije tijd doet hij aan gamen en
muziek maken.
Chayenna is de dochter van
Leon Willems en Brigitte Ankersmit.
Zij heeft twee zussen en gaat ook

naar het Dendron College in Horst.
Daarnaast danst ze graag en speelt
ze keyboard. Samen met vorst Jop,
nar Floor en de raad van elf gaan ze
de jeugd voor met hun motto: ‘Muziek
en ritme zit ien ôs bloed, dus hôs mit
ôs mit dat duut ôw goed’.
De receptie van jeugdprins Cas
d’n Urste en jeugdprinses Chayenna is
op zondag 11 februari om 15.00 uur in
het gemeenschapshuis in Blitterswijck.
(Foto: Renate Hofmans)

JUBILEUMKEUZEMENU
Wij vieren ons 12,5 jarig jubileum bij Restaurant de Watervogel te
Maashees en hebben een leuk jubileumkeuzemenu gemaakt.

VOORGERECHTEN
Salade met diverse soorten vis
Zoete aardappelsoep
Trio à la “Watervogel”: kleine carpacciosalade,
kleine tomatensoep en een mini kalfsragoutpasteitje
De voorgerechten worden geserveerd met stokbrood,
kruidenboter, tapenade en een huisgemaakte rouille

HOOFDGERECHTEN
Duo van zalmfilet en victoriabaars,
geserveerd met een kreeftensaus
Kalfsentrecote met kruidenboter
Linguine (pasta) met gebakken paddestoelen, truffel, room en
parmezaanse kaas
De hoofdgerechten worden geserveerd met frites en een frisse salade

DESSERT
Crème Brûlée met likeur 43
Appelcrumble met vanille-ijs en slagroom
Koffie, cappuccino of thee à la “Watervogel”
(diverse lekkernijen)

27,95
p.p.

ONZE OPENINGSTIJDEN
In maart geopend op vrijdag, zaterdag en zondag.
In april geopend op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van mei t/m augustus 7 dagen per week geopend!
Op den Berg 1 | 5853 CB Maashees | www.restaurantdewatervogel.nl
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Agenda t/m 1 februari 2018
do
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01

vr
26
01

Receptie prins Kevin I

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: VV De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tentoonstelling (t/m 15 februari)

Revue

Receptie jeugdprins

Tijd: 13.30-17.00 uur
Organisatie: De Raadselige Roos in samenwerking
met Venrays Museum
Locatie: De Borggraaf Venray

Tijd: 19.11-23.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: Roekenburcht Blitterswijck

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: VV De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tienermök

Vasteloaveszitting Circus Mök

Receptie jeugdtrio

Tijd: 18.49-22.33 uur
Organisatie: Kemissie Tienermök –
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

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

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV Ut Dartele Veulen
Locatie: gemeenschapshuis De Hoefslag Veulen

Afscheid fysiotherapeut Hans
Schambergen

Receptie prins Stef I en
uitkomen boerenbruidspaar

Tijd: 16.00-19.00 uur
Locatie: praktijk Fysiotherapeuten Eindstraat Venray

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: CV De Hedsbuülen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Receptie jeugdprins Guus en
mega-afterparty

Zittingsavond

Startbijeenkomst Tolerant Minds

Tijd: 18.49 uur
Organisatie: jeugdcarnaval ’t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Gemeente Venray
Locatie: Schouwburgplein Venray

Revue

Bonte Avond

Tijd: 19.11-23.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: Roekenburcht Blitterswijck

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

Vasteloaveszitting Circus Mök

Das Bierfest Part IX
met dj Jeroen Laven

Medium Derek Ogilvie – In Your
Town Tour

Tijd: 20.00-02.00 uur
Organisatie: Bierfest Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.00-22.30 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Zittingsavond

Mi Amor The Challenge

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.00-04.00 uur
Organisatie: Diamond Bookings
Locatie: café 1878 Leunen

Kienen Wijk Zuid

Âldwieverbal en uitkomen
boerenbruidspaar

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkgebouw Wijk Zuid Venray

Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie: SV Venray Venray

ma
29
01

di
30
01

wo
31
01

Groepswandeling van 10 kilometer
Tijd: 13.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden Merselo
Locatie: start gemeenschapshuis Den Hoek, bij de
sportvelden, Merselo

Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Workshops voorleesdagen
Tijd: 15.00-16.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

50+-zitting
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.30 uur
Org: vasteloavesvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: de Perdstal Veulen

Bonte Avond

Dansavond

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

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: dansvereniging Amusement Venray eo
Locatie: partycentrum Anno ‘54 Venray

Zittingsavond

Salsa con Calor – workshop salsadansen

Cabaretier William Boeva
Voorstelling Reset

Tijd: 20.30-21.30 uur
Locatie: Mellow Social Club Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

za
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Oefenwedstrijd SV
Venray Vr1 – Borrusia MG2

Taalcafé

Peel en Maas TV Scholierenlopen
Tijd: 11.30 uur
Organisatie: ATV Venray
Locatie: clubgebouw Jong Nederland Venray

zo
28
01

Wouter’s Winter Wandeling
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Anytime Fitness Venray

Seniorenmiddag Spurriemök

Vlakwatercross

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: VV De Spurriemök en de KBO
Locatie: zorgboerderij De Hofsteeg Oirlo

Tijd: 10.30-15.00 uur
Organisatie: ATV Venray
Locatie: clubgebouw Jong Nederland Venray

Receptie prins Job I

Open huis Janssen Dansen &
Sporten

Tijd: 14.11-18.11 uur
Organisatie: CV De Piëlhaan
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Venray

Ontmoetingsbijeenkomst
Tijd: 18.30 uur
Locatie: MFC ’t Brukske Venray

Ben ik zelf de schepper van mijn leven
lezing door Ingrid van der Beele
Tijd: 19.30-21.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

do
01
02

Uitreiking krant en
Häöltere Pölleke 2018
Tijd: 19.30-23.11 uur
Organisatie: Vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Café Het Moment Venray

Ouderenavond
Tijd: 19.33 uur
Organisatie: CV De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 11.00-14.00 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Koopzondag met thema
Vur-gloeie mit joekskapelletreffe
Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

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

‘Het gezellige gevoel van carnaval
overbrengen’
Verrékkes Moj uit Venray heeft de negende editie van het Tiener Vastelaovend Kónkoer(TVK) in Geleen
gewonnen. Met het nummer ‘De Vastelaovesknal’ was de Venrayse groep op vrijdag 19 januari de beste van de
vijftien finalisten.

Voor de finale waren ze allemaal
zenuwachtig, geven ze toe. “Op het
moment dat we op dat podium stonden, waren de zenuwen weg en stonden we te knallen. Samen met onze
supporters hebben we de zaal totaal
op de kop gezet. Maar liefst 150 man
uit Venray waren de bus ingestapt om
ons en de andere Venrayse finalisten,
te supporteren. Tuurlijk zijn er dingen
die net iets beter of strakker konden,
maar daar leer je van. Ieder optreden
is anders en we nemen verbeterpunten mee, maar dit optreden was echt
‘Verrékkes Moj’.”

De zaal op de kop

De vijftien finalisten werden in
november geselecteerd via voorrondes. Samen streden zij deze vrijdagavond om eerste plek. Weej Kieke
Wel, ook uit Venray, eindigde met het
nummer ‘Dat doe ik dalek’ als tweede.
Same Sjpas uit Puth met ‘’T is wat ’t is’
werd derde.

Verrékes Moj bestaat uit Sanne,
Sija, Klaas en Jonas. “Onze ouders
zijn allemaal actief binnen de ‘vastelaovend’, dus we hebben het van
hen meegekregen”, vertellen ze.
“Twee jaar geleden kwam dan ook
het idee om met zijn vieren deel te
nemen aan het TVK.” De aanloop rich-

ting de finale was erg spannend voor
het viertal. “Bij het opnemen van het
nummer, kregen we meteen al de
kriebels om op het podium te knallen. Het repeteren en opnemen van de
finalevlog was ook heel gezellig, dus
we hadden heel veel positieve energie
om die zaal op de kop te zetten.”

Dat ze zouden winnen, hadden Sanne, Sija, Klaas en Jonas nooit
verwacht. “We gingen zonder verwachtingen de finale in en hebben
het gewoon op ons af laten komen.
Natuurlijk hoopten we wel op iets
moois, maar we stelden geen doelen
wat betreft presteren. Op de derde
plek eindigde ‘Same Sjpas’ met ook
een knallend nummer, een tienerduo waarvan we wisten dat die altijd
zouden knallen. Nadat de tweede
plek aan ‘Weej kieke wel’ uit Venray
werd toebedeeld, hadden we eigenlijk geen hoop meer op een podiumplek. Twee nummers uit Venray in
de top 3 zou namelijk wel heel uniek
zijn. Op het moment van de waarheid

stonden wij met zijn vieren expres
wat verdekt opgesteld en luisterden
we aandachtig mee met de presentatrice.” Toen de verlossende woorden
gesproken waren, explodeerden ze
van blijdschap. “Maar onze geweldige
supporters schreeuwden voor heel
Venray, een moment dat wij alle vier
nog vaak terug zullen kijken.”

Over 111 jaar nog
steeds ‘vastelaovend’
Met hun nummer ‘De
Vastelaovesknal’ willen de jongeren
het warme, gezellige gevoel dat volgens hen bij carnaval hoort over brengen. “Wij vinden het belangrijk dat
we de ‘vastelaovend’ met zijn allen
vieren. Daarnaast moet deze eeuwenoude traditie doorgegeven worden aan de nieuwe generatie, zodat
de ‘vastelaovend’ over 111 jaar nog
steeds bestaat. Ook zit er een vlotte
melodie in ons nummer en is het
makkelijk mee te zingen.” Het nummer is geschreven door Leon Mooren
en Patrick Janssen en wordt komende
carnavalsperiode nog vaak ten gehore
gebracht door de groep. “Onze agenda
staat vol met grote en kleine podia.
Zo worden we gehuldigd in Maastricht
en treden we onder andere op in
Gennep, de Zoepkoel in Venlo en
natuurlijk in ons eigen Venray.”

Bjorn & Mieke en Pruuf
Mar naar finale LVK
Twee Venrayse groepen zijn door naar de finale van het Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer, dat plaatsvindt op vrijdag 26 januari in Kessel. Bjorn & Mieke met het liedje ‘Droeëme mit de oeëge oop’ en Pruuf Mar met
het liedje ‘Op weg nòr Maerge!’ wisten een plek in de finale te bemachtigen.

Bjorn & Mieke tijdens de LVK-finale van vorig jaar
Tijdens de presentatie van de
twintig finalisten op zondag 21 januari werd ook bekend dat de derde
Venrayse inzending, Nevvenén met
het nummer ‘Snipperdaag’, niet door is

naar de finale van het LVK.
Pruuf Mar bestaat uit broer en
zus Stef en Tamara Kunnings uit
Ysselsteyn. Het tweetal is heel blij
met hun plek in de finale. “De halve

finale ging goed, daar hebben we echt
van genoten. Dat was voor ons al een
bonusmoment van dit seizoen”, vertelt
Tamara. “We hadden het absoluut niet
verwacht om door te gaan. Dat was
echt een grote verrassing voor ons.”
De eerste reactie op het nieuws is dan
ook moeilijk te beschrijven voor de
twee. “We waren natuurlijk helemaal
door het dolle heen, maar we belandden ook direct in een bepaalde roes.
We konden niet zo goed begrijpen
wat er nu eigenlijk gebeurde”, aldus
Tamara. Deze week zijn ze vooral aan
het genieten van alles dat er op hen
afkomt. “Voorbereiding kan ik het niet
echt noemen, we laten het gewoon
gebeuren. Er zijn ontzettend veel
mensen die erg goed voor ons zorgen en de voorbereiding uit handen
nemen. Met kansen inschatten zijn
we ook totaal niet bezig. We hadden
al niet verwacht in de finale te staan.
Voor ons is dit jaar meedoen belangrijker dan winnen. Maar natuurlijk
hopen we er wel ontzettend op dat
door Bjorn & Mieke de beker terechtkomt in Venray.”Het Venrayse duo
Bjorn & Mieke heeft vaker in de finale
van het LVK gestaan en behaalde in
2017 de tweede plek met het nummer
‘1000 sterre’.

Wiendbuuleplak
voor Mariet en Piet
van Gerven
Mariet en van Gerven en haar man Piet hebben op vrijdagavond
19 januari uit handen van de voorzitter van carnavalsvereniging
De Wiendbuul de Wiendbuuleplak ontvangen.
De Wiendbuule plak is een
onderscheiding ter waardering voor
al het werk of vrijwilligerswerk dat
iemand in en voor het dorp doet.
Mariet is een van de initiatiefnemers

van het Wanssums Info Punt en heeft
er mede voor gezorgd dat dit project
vol tevredenheid draait in Wanssum,
stelt de carnavalsvereniging.
(Foto: ANGY PhotoDesign)

Wij zijn op zoek naar enthousiaste fulltime bezorgers/installa-

teurs voor het bezorgen en aansluiten van diverse apparatuur

zoals wasmachines, koelkasten, wasdrogers en televisies. Geen

ervaring? Geen probleem want we leiden je intern op tot een

volwaardige Tummers installateur!

Voor zowel onze huidige winkels (Roermond, Panningen, Tegel-

en, Echt, Heythuysen, Horst) als toekomstige ﬁlialen zijn wij op

zoek naar leuke collega’s met passie voor consumenten elek-

tronica! Als verkoper informeer en adviseer jij onze klanten over

onze producten, dit doe je met volle overtuiging.

om jezelf verder te ontwikkelen.

paratuur. Daarnaast hebben we ruime doorgroeimogelijkheden

varen collega’s met het bezorgen en installeren van diverse ap-

lega op pad? Kom dan bij ons werken als bijrijder! Je helpt er-

Ben je sterk, hou je van aanpakken en ga je graag met een col-

BIJRIJDER

en bedreven zijn met Magento is een vereiste.

onze klanten nog sneller en beter van dienst kunnen zijn. Bekend-,

commerciële invulling geeft aan social media kanalen zodat we

geving. Iemand die onze site kan verbeteren en op juiste wijze

cialist die werkervaring heeft binnen een online commerciële om-

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste fulltime E-Commerce Spe-

E-COMMERCE SPECIALIST

Roermond
Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
T. 0475-425262

Heythuysen
Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
T. 0475-440353

Panningen
Markt 121
5981 AA Panningen
T. 077-3071300

Echt
Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
T. 0475-319595

Tegelen
Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
T. 077-3738511

Horst
Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
T. 077-3983021

Deskundig advies.

Gratis bezorging.
Afbeeldingen kunnen afwijken. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

7 dagen per week geopend.

Niet goed, geld terug.

Interesse? Stuur je motivatie en cv naar sollicitatie@eptummers.nl of bezoek www.eptummers.nl/vacatures voor meer info.

BEZORGER/INSTALLATEUR

VERKOPER

WIJ ZOEKEN
COLLEGA’S!

Tummers
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