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‘Respect is aan’
“De knop is om, respect is aan.” Met deze woorden gaven gaven wethouder Martijn van der Putten en gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen maandag 29 januari het
startsein voor het project Tolerant Minds van Jongeren Netwerk Limburg. Venray is pilotgemeente voor het project, waarmee de provincie meer tolerantie en minder
polarisatie onder jongeren wil bewerkstelligen. Onderdeel van het project, dat in totaal 305.000 euro kost, zijn activiteiten 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. Ook wordt een
YouTube-kanaal gestart waarin Venrayse jongeren aan de slag gaan met het thema tolerantie.

Visie vastgesteld

‘Visie veehouderij is een startpunt’
De gemeenteraad van Venray heeft op dinsdag 30 januari de visie veehouderij vastgesteld. Al sinds 2015 is
de gemeente bezig met de ontwikkeling van het document waarin de belangen van ondernemers en omwonenden zorgvuldig afgewogen moesten worden. Ondanks dat de politieke partijen het niet helemaal eens
werden over de balans tussen deze belangen, hebben zij toch, met uitzondering van SP, ingestemd met de
volgens hen dynamische visie.
Eén van de aanbevelingen van
de in 2015 maatschappelijke dialoog
veehouderij van gemeente Venray
was het opstellen van een tot nu toe
nog ontbrekende visie veehouderij.
Vijf bijeenkomsten met ondernemers, burgers, leden van de raadswerkgroep, wethouders en experts
verder en drie jaar later ligt die visie
nu op tafel. In 2030 heeft de veehouderij in gemeente Venray zich sterk

duurzaam ontwikkeld, stelt de visie.
Daarbij moet veel aandacht zijn voor
mens, dier, milieu, gezondheid en
leefomgeving. De gemeente richt zich
op de volgende drie punten: het verbeteren van het woon- en leefmilieu
door het verminderen van emissie
bij veehouderijbedrijven, ruimtelijke
scheiding tussen veehouderijbedrijven
en bewoners en het versneld vernieuwen van oude stallen en intrekken van

vergunningen bij stoppende bedrijven.
Hoewel de meningen van de politieke partijen uit de raad uiteen lopen
over waar nu precies de nadruk moet
komen te liggen, konden zij wel bijna
allemaal instemmen met de visie.
Als reden noemen de voorstemmers
het dynamische karakter van de visie.
“Het is een beginstuk”, geeft Ingeborg
de Barbanson (VVD) aan. “De visie is
een startpunt voor het verder uitwer-

ken van het precieze beleid.” Een stip
op de horizon, noemt Henk Bisschops
van PvdA de visie. “De uitstoot van
fijnstof, ammoniak, geur et cetera
moet minder. Dat weten we allemaal.
Ieder mens heeft recht op een goede
leefomgeving, maar we moeten de
ondernemers ook de mogelijkheid
geven te ondernemen. Daar moet een
goede balans tussen zijn. Maar voor
PvdA komt de gezondheid van burgers
met stip op één.” Carla Brugman van
PP2 hoopt vooral op een dynamische
visie. “Deze is niet in beton gegoten,
maar we willen telkens blijven evalueren en bijstellen.”
De partijen PP2 en inVENtief zijn,

ondanks instemming, kritisch over
het stuk en geven aan zich niet
in de gehele visie te kunnen vinden. Het accent van de visie ligt
te veel op economie en ontwikkeling, stellen zij. Carla Brugman
van PP2: “Het woord ‘ontwikkelen’
komt zestig keer voor in de visie.
‘Gezondheid’ negentien keer en
‘milieu’ veertien keer. Het is duidelijk waar het zwaartepunt ligt.”
SP stemde als enige partij tegen de
visie. “Gezondheid van de mensen is
het belangrijkst, maar dat zie ik niet
terug in de visie. Op de eerste plaats
staat de veehouderij. Dat is teleurstellend”, aldus Jan Hendriks.
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Plannen Stichting Passend Plan Melkfabriek Leunen

‘Quotum arbeidsmigranten gaat te ver’
Het merendeel van de politieke
partijen ziet het quotum van maximaal 5 procent arbeidsmigranten
per dorp niet zitten. Dat quotum
stelde stichting Passend Plan
Melkfabriek Leunen maandag
22 januari voor. Ook het plan om
mogelijk een supermarkt of nieuw
politiebureau te realiseren op het
terrein van de Oude Melkfabriek,
kan op weinig steun rekenen.
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De stichting stuurde vorige week
een vijfpuntenplan naar de politieke
partijen van gemeente Venray over
de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook boog zij zich over mogelijke
alternatieven voor het terrein van de
Oude Melkfabriek, nu de grootschalige huisvestiging van arbeidsmigranten daar niet door gaat. 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, buiten de bebouwde
kom en met maximaal vijftig personen
per complex.

Huisvestingsbeleid
De politieke partijen geven aan
dat er op dit moment al gewerkt
wordt aan een actualisatie van het
huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. “Dat is geruime tijd geleden
besloten”, meldt Toon Loonen van
CDA Venray. De partij neemt kennis van de aangedragen suggesties,

maar heeft haar twijfels over het quotum. “Wij vragen ons af of dit wettelijk kan en vooral of dit gewenst is”,
aldus Loonen. Ook Joep Gielens van SP
Venray geeft aan dat een quotum de
partij te ver gaat. “We zijn afhankelijk
van welke gebouwen beschikbaar zijn
of waar ruimte voor ontwikkelingen
is.” Henk Bisschops van PvdA Venray
zet ook zijn vraagtekens bij het quotum. “We gaan ook niet voor andere
groepen burgers quota instellen voor
de dorpen”, geeft hij aan. Ingeborg
de Barbanson van VVD Venray wil de
optie voor een quotum niet al bij voorhand afkeuren. “Het lijkt ons verstandig om het plan van de stichting mee
te nemen in de herzieningen van het
beleid huisvesting. Een quotum zou
daarbij een optie kúnnen zijn.”
Voor de invulling van het terrein van de Oude Melfabriek heeft de
stichting verschillende ideeën overgedragen aan ondernemerscombinatie Hoex-Maessen, die eigenaar
is van het terrein, gemeente Venray
en de politieke partijen. Een woonhofje, een bedrijvencentrum, een
supermarkt, een multifunctioneel

centrum, een nieuw politiebureau of een praktijkonderwijslocatie
zijn volgens de stichting mogelijke
bestemmingen. De ondernemerscombinatie Hoex-Maessen, eigenaar
van het terrein, kan nog niet aangeven of er iets gedaan wordt met deze
ideeën. “Momenteel zijn er nog geen
nieuwe ontwikkelingen bij de Oude
Melkfabriek”, aldus Ronald Hoex.

Beslissing eigenaar
SP Venray vindt het goed dat de
stichting ook na het besluit betrokken blijft bij de ontwikkelingen in
hun eigen woonomgeving. Vier van
de zes ideeën vindt de partij prima.
Gielens: “Maar een supermarkt op
deze plek lijkt ons op dit moment nog
geen goed idee. In principe hebben
we voldoende supermarkten in onze
gemeente, die voornamelijk in dorpen
en wijken gevestigd zijn. Het politiebureau zien we liever op de huidige plek, waar op dit moment een
renovatie plaatsvindt.” Ook VENRAY
Lokaal geeft aan dat de plannen voor
de supermarkt en het politiebureau
in ieder geval al niet meer mogelijk

zijn. “Als een supermarkt nu al niet op
De Brier mag landen, dan zal de locatie
Oude Melkfabriek zeker niet haalbaar
zijn.”
Overigens zijn de partijen het
erover eens dat het niet aan de
gemeente is om plannen te maken
voor het terrein van de Oude
Melkfabriek, maar aan de ondernemer. “Of deze zich laat adviseren door
de stichting is dan ook aan hem”,
geeft Bisschops (PvdA venray) aan.
“Zodra er weer een verzoek tot aanpassing van het bestemmingsplan
binnen komt, kunnen wij als raad daar
weer wat van vinden.”
De aanbevelingen en suggesties
zijn ook verstuurd naar het College van
B&W van gemeente Venray. Zij zegt de
plannen mee te nemen in de voorbereiding en afstemming de regio
om te voorkomen tot aanpassing van
het huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. “Een inhoudelijke reactie op
de suggesties is op dit moment nog te
vroeg”, stelt een woordvoerder van de
gemeente. “Daarvoor moet meer duidelijkheid bestaan over nieuwe initiatieven, behoefte en haalbaarheid.”

Mooder Maas start met aanleg
van rondweg Ooijen-Wanssum
Mooder Maas is begin januari gestart met de eerste werkzaamheden voor de aanleg van rondweg. Door deze aanleg wordt een aantal wegen en
paden voorgoed afgesloten.
Het gaat om de rondweg tussen de N270 aan de westkant van
Wanssum, richting Venray, tot aan de
Geijsterseweg ter hoogte van Geelen
beton. In fases worden er daarom de
komende tijd verschillende wegen
afgesloten, zodat de bereikbaarheid
van Wanssum en Geijsteren altijd
optimaal geborgd is, stelt projectbureau Ooijen-Wanssum.
De eerste fase van de werkzaamheden is inmiddels van start
gegaan. In deze fase wordt een
rotonde en de parallelweg tussen

Lange Ven en Meerlosebaan aangelegd. Ook worden de kabels en leidingen langs de Meerlosebaan en Lange
Ven verlegd. Vanaf begin februari
wordt de Meerlosebaan afgesloten om
de realisatie van de fietsbrug mogelijk
te maken. Vanaf begin maart wordt
de Nieuwelandsestraat afgesloten
en kan verkeer uit Geijsteren richting
Wanssum en andersom gebruikmaken
van de parallelweg en de fietsbrug
bij de Meerlosebaan. In deze fase is
de Nieuwlandsestraat en Lange Ven
ter hoogte van de rondweg afgeslo-

ten. Ten slotte wordt de rondweg
doorgetrokken tot aan de rotonde bij
de Nieuwlandsestraat. Deze rotonde
wordt aangesloten op de industrie en
Geijsteren. Ook wordt dan uiterlijk in
september de rondweg aangesloten
op de N270. Het westelijke gedeelte
van de rondweg is dan gereed en kan
in gebruik genomen worden.

Vijf bruggen
In het gebied Ooijen-Wanssum
gaat aannemer Mooder Maas onder
meer twee hoogwatergeulen, 20 kilo-

meter waterkering, een provinciale
rondweg bij Wanssum en vijf bruggen aanleggen. De aanleiding van
de grootschalige gebiedsontwikkeling ligt in de jaren 90, toen Limburg
twee keer werd opgeschrikt door
een overstroming van de Maas.
In 1996 werden tijdelijke maatregelen genomen om de veiligheid
op korte termijn te verbeteren:
er kwamen nooddijken en de Oude
Maasarm tussen Ooijen en Wanssum,
die voorheen meestroomde met
hoogwater, werd afgesloten.
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Compact winkelgebied

Centrumregeling toch goedgekeurd
Ondanks tegensputteren van Samenwerking Venray en VVD, is de stimuleringsmaatregel om winkeliers die
net buiten de kern van Venray liggen te verleiden tot verhuizen naar het compacte centrum, goedgekeurd.
Dat werd duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari.

“We willen een regiogemeente zijn,
dat kan niet met een slap winkelcentrum”, stelt Petra van Duijnhoven
(CDA). Daan Janssen van D66: “Dit is
maar een klein bedrag op een
groot geheel. Ik word er moe van

dat telkens gezegd wordt dat de
winkeleigenaren zelf geen actie
ondernemen, dat doen ze echt wel.
Maar we moeten als gemeente ook
blijven investeren om het centrum
vitaal te houden.”

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eén op de zes
mantelzorgers voelt
zich overbelast
Uit een cliënttevredenheidsonderzoek van gemeente Venray blijkt
dat 17 procent van de mantelzorgers, meer dan één op de zes, zich
ondanks de voorzieningen van de gemeente overbelast voelt.
Adviesorgaan participatieraad Venray raadt de gemeente aan dit nader
te onderzoeken.

De gemeente wil een compact
winkelgebied in het centrum van
Venray. Daarvoor wil zij winkeliers die
net buiten dat gebied hun winkel hebben, bijvoorbeeld in De Bleek, stimuleren te verhuizen. Zo wil zij leegstand
in het compacte centrum tegengaan.
Voor het verplaatsen van het bedrijf
naar het centrum is een vergoeding beschikbaar van 75 procent van
de kosten met een maximum van
10.000 euro per ondernemer. Voor het
verbouwen van het oude pand kan
50 procent van de kosten worden

vergoed, tot een maximum van
50.000 euro, afhankelijk van het aantal vierkante meters winkeloppervlak.
In totaal wil het college 320.000 euro
beschikbaar stellen voor de komende
drie jaar.

‘Winkeliers zijn aan
de beurt’
Samenwerking Venray en VVD
kunnen zich niet vinden in de regeling. “De gemeente heeft al voldoende investeringen gedaan in

het winkelgebied. Nu zijn de winkeliers zelf aan de beurt”, vindt
Martin Leenders van Samenwerking
Venray. Ingeborg de Barbanson van
VVD is het met hem eens. “Waarom
mogen we niet eisen dat de winkeliers er zelf geld in stoppen? Het is
hun eigen verantwoordelijkheid.” De
overige partijen zijn van mening dat
het tegengaan van leegstand niet
alleen op het bordje van de ondernemers moet komen te liggen, maar
dat de gemeente hier nog steeds
een verantwoordelijkheid heeft.

Vervuiling tegengaan

Onderzoek naar
cameratoezicht bij afval
inzamelpunten
Gemeente Venray gaat op verzoek van de gemeenteraad onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om
mobiele camera’s te plaatsen bij afvalinzamelpunten. CDA stelt dat dit vervuiling tegengaat en dat er hier vraag
naar is vanuit de samenleving.
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari
verdedigde het CDA, Samenwerking
Venray, PP2 en inVENtief het belang
van dit onderzoek. Petra van
Duijnhoven (CDA): “Mensen zijn al
die rommel bij de afvalstations zat.
Als ze de vervuilers aanspreken,
voelen ze zich bedreigd. Moeten
we tolereren dat een klein aantal
mensen die vervuilen het verpesten
voor de rest van de samenleving?”
Met het cameratoezicht willen de
partijen de vervuilers opsporen en
aanpakken.
SP vindt het voorstel te ver gaan.
“We zijn het eens met de strekking,

maar cameratoezicht vinden we een
te zware maatregel voor het vergrijp
dat plaatsvindt. Je kunt mensen beter
fysiek aanspreken op hun gedrag”,
aldus Ronald van Hal van SP.

Beter fysiek
aanspreken
Henk Bisschops van PvdA maakt
zich zorgen over de privacy van
mensen die afval weggooien. “Het is
nergens voor nodig om gefilmd
te worden als je afval weggooit.”
VVD twijfelt daarnaast aan de effectiviteit van de maatregel. “Als mensen weten dat er een camera hangt,

gaan ze hun afval wel ergens anders
illegaal lozen. Dan verplaats je
het probleem alleen maar”, aldus
Ingeborg de Barbanson.
Het voorstel kon op een meerderheid van de stemmen rekenen,
dus portefeuillehouder burgemeester
Hans Gilissen gaat aan de slag met
het onderzoek. “Deze vraag is eerder
ter sprake gekomen. Destijds was
ik daar terughoudend over. Nu is de
wet veranderd en is het theoretisch
mogelijk. Het doen van een onderzoek lijkt me prima, maar dat moet
niet automatisch gaan leiden tot het
plaatsen van de camera’s. Daar moeten we goed over aandenken.”

Het tevredenheidsonderzoek
richtte zich onder andere op de
wmo (wet maatschappelijke ondersteuning). Mantelzorg is één van de
onderwerpen die bevraagd werd in
het onderzoek. Van de mantelzorgers
gaf 17 procent aan zich, ondanks
alle voorzieningen die gemeente
Venray op dit gebied te bieden heeft,
overbelast te voelen. Daarnaast
blijkt dat één op de vijf cliënten die
mantelzorg krijgen, denkt dat zijn of
haar mantelzorger de zorg niet aankan. De participatieraad adviseert

gemeente Venray nader in gesprek
te gaan met deze mantelzorgers en
te onderzoeken hoe het komt dat
ze zich overbelast voelen. Dat kunnen bijvoorbeeld financiële, sociale
of emotionele redenen zijn, stelt het
adviesorgaan.
Verantwoordelijk wethouder
Anne Thielen (CDA) stelt dat de
gemeente al bezig is om dichter bij
de mantelzorger te komen en de
ondersteuning te verbeteren. “Op dit
moment weten we nog niet of deze
maatregelen effect hebben.”

Politie doet invallen
in drugsonderzoek
De politie deed woensdagochtend 31 januari onder andere in
Venray invallen in verband met een onderzoek naar drugshandel.
Ze hield tijdens de invallen op diverse locaties vijf verdachten aan.
Rond 06.00 uur al vonden invallen plaats in onder meer woningen
en loodsen in Geldrop, Helmond,
Someren, Venray, Venlo, Nieuw
Bergen en Velddriel. De politie kwam
bij de locaties uit tijdens een onderzoek naar de handel in chemicaliën
en verdovende middelen. Om welke
locatie(s) in Venray het precies gaat,
heeft de politie nog niet bekendgemaakt.
De vijf verdachten werden meteen bij de start van de actie aangehouden. Het gaat om vier mannen

uit Geldrop van 57, 52, 41, en 28 jaar
en een 27-jarige man uit Venlo.
De aanhoudingen van de 52-jarige
hoofdverdachte en de aanhouding
van de 27-jarige verdachte in Venlo
werden door een arrestatieteam
gedaan. Dat deed de politie omdat
zij informatie had dat de verdachten mogelijk vuurwapengevaarlijk
zouden zijn. Het vijftal zit vast voor
verder onderzoek. De politie heeft
de locaties daarna doorzocht. Zij gaf
woensdag aan dat dit een groot deel
van de dag in beslag zou nemen.

Waterkranen
gestolen in Brukske
De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben over
de diefstal van diverse waterpunten. In de nacht van maandag 29 op
dinsdag 30 januari zijn op verschillende plekken in de wijk Brukske
buitenkranen weggenomen.
De politie Venray-Gennep gaf
aan dat enkele bewoners van de
Serenadestraat en de Ouverturestraat
aangifte hebben gedaan van diefstal van hun buitenwaterkranen.
“Bij sommige mensen was het water

niet afgesloten, waardoor er een
grote hoeveelheid water in de tuin
stroomde”, aldus de politie. Iemand
die mogelijk iets verdachts heeft
gezien, wordt verzocht contact op te
nemen met de politie via 0900 88 44.
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Monumentale verhalen
1/14

Ballonzuil Merselo

Je loopt er regelmatig voorbij en staat dan misschien niet altijd stil bij het verhaal achter sommige
gebouwen, zuilen of plakkaten in je omgeving. HALLO Venray dook de archieven in en zocht verhalen achter
de diverse monumenten. Deze week, de Ballonzuil in Merselo.

Het monument prijkt al ruim
een eeuw aan de Rozendaal in
Merselo. Het ballonzuilmonument,
een vierkante zuil van ongeveer 2 meter hoog, werd in 1896
geplaatst ter herinnering aan een
bezoek van een hete luchtballon.

Dat was toen in Nederland nog niet
voorgekomen. Precies 25 jaar eerder,
op 18 januari 1871, landde een heteluchtballon op de toen nog niet ontgonnen heide bij Merselo. De ballon
was ruim 10 meter in doorsnede en
25 meter hoog.

De ballon was vertrokken in Parijs,
dat op dat moment (ten tijde van
de Frans-Duitse oorlog) bezet werd
door de Pruisen. Er vertrokken toen
vaker ballonnen om contact te houden met niet-bezette delen van het
land. Deze ballon was echter in een

verkeerde luchtstroom terechtgekomen en toen naar het noorden in
plaats van het zuiden afgedreven.
Het oorspronkelijke doel van de ballonvaart was Bordeaux, waar de drie
inzittende Franse soldaten naar toe op
weg waren met post voor de minister
van Oorlog. De ballon heette dan ook
‘La poste de Paris’.
Een aantal boeren werd op het
Rozendaal in Merselo verrast door de
luchtballon met de Franse soldaten
aan boord. Zij zaten in de problemen,
want hun anker kreeg amper grip op
de bevroren grond. “Boeren op het
veld zagen hem dalen en renden er
op af elkaar toeroepend: “Het is een
ballon”. Een van hen was stokdoof en
zonder het te weten wat er precies
aan de hand was, rende hij maar mee
en schreeuwde: “Samen déle! Samen
déle!” Nu ruim 140 jaar later kent nog
iedereen in Venray het spreekwoord:
‘Samen déle zei de doeve.’, aldus het
Historisch Platform Venray op RooyNet.
De soldaten landden veilig met behulp
van de boeren. De boeren waren wat
bang, maar ook nieuwsgierig: ze hadden nog nooit een luchtballon gezien.
Met een kar werden de mannen en
hun ballon naar Merselo gebracht.
Daar kwamen ze de rechter tegen,
die Frans sprak. Al snel werd een en
ander duidelijk. De soldaten kregen
een stevige maaltijd en ook de toenmalige burgemeester kwam een kijkje
nemen. Hij kreeg van de soldaten als
dank een bijdrage voor de armen in de
gemeente. Via station Horst-Sevenum

vertrokken de soldaten uiteindelijk
weer met hun ballon. Pas 25 jaar
later kwamen ze terug, om de ballonzuil op te richten, ter herinnering aan hun avontuur.
In 2008 stelde de gemeente
Venray 3.918 euro beschikbaar voor
de restauratie van het ballonzuilmonument in Merselo. De vraag
voor de subsidie kwam van dorpsraad Merselo. De gemeente gaf aan
bij te willen dragen aan het versterken van de cultuurhistorische
waarden in Venray en omgeving
met de subsidie.
De zuil werd iets afgeslepen
en de originele inscripties werden
weer ingehakt. Ook de omgeving
van het monument werd onder
handen genomen. Volgens de
dorpsraad en de gemeente was
de restauratie nodig, omdat veel
bezoekers eigen inscripties op de
zuil hadden aangebracht, waardoor de in de zuil gegraveerde
tekst onleesbaar was geworden. Ook leek het er volgens de
gemeente op dat de zuil beschoten
was. De werkzaamheden werden
voor 18 januari 2009 uitgevoerd.
Daarna werd de gerestaureerde zuil
opnieuw onthuld.
Het monument wordt vaak aangeduid als het oudste luchtvaartmonument van Nederland.
Bron: gemeente Venray en dorpenvenray.
nl, ’t Raokeliezer, LGOG Kring Venray eo en
Historisch Platform Venray via RooyNet.nl

Gezond Leefmilieu Venray

Krachten gebundeld om zorgen
veehouderijvisie
Een aantal buurtinitiatieven uit de gemeente Venray heeft de handen ineengeslagen en werkt sinds
maandag 29 januari samen onder de naam Gezond Leefmilieu Venray (GLV). De initiatieven vertegenwoordigen
naar eigen zeggen samen een grote groep burgers die zich ernstige zorgen maakt over hun gezondheid en
leefomgeving, maar het soms moeilijk vinden om zich hierover uit te spreken.
Zestien afgevaardigden van de
initiatieven uit Ysselsteyn, Castenray,
Veulen, Oirlo, Venray en Leunen en de
kerngroep Limburg Gezonder kwamen onlangs bijeen in MFC De Baank
in Leunen om te bespreken hoe een
onderlinge samenwerking de stem
van verontruste burgers beter kan

laten horen.
Aanleiding voor het oprichten
van het netwerk was de onlangs door
het College van B&W van Gemeente
Venray gepresenteerde visie veehouderij, waarin de stem van Venrayse
burgers volgens GLV een plaats had
moeten krijgen. “Er bestaat al lan-

gere tijd grote ongerustheid onder de
Venrayse bevolking over de kwaliteit
van ons leefmilieu. Door de enorme
groei van de intensieve veehouderij
van de laatste 10 tot 15 jaar is onze
luchtkwaliteit sterk achteruitgegaan.
Dit vormt een ernstige bedreiging van
onze gezondheid”, aldus de organi-

Toekomst bespreken

DRO-bestuur zoekt versterking
Stichting Dorpsradenoverleg Venray (DRO) zoekt nieuwe bestuurders. Tijdens het volgende overleg met
afgevaardigden van de dertien dorpen van gemeente Venray wil zij de toekomst van het DRO bespreken.
In maart nemen de huidige voorzitter en penningmeester afscheid
van hun rol in het dorpsradenoverleg. Er zijn dan nog drie leden van

het dagelijks bestuur over. Zij geven
aan deze taken niet met z’n drieën
te gaan of willen trekken. Ze vragen daarom alle dorpen om nieuwe

kandidaten voor de posities voor te
dragen. Het eerstvolgende dorpsradenoverleg vindt plaats op maandag
5 februari in Heide.

satie. “Sinds de in 2015 begonnen
dialoog zijn er nieuwe rapporten verschenen die aantonen dat fijnstof een
grotere bedreiging voor de gezondheid
vormt dan tot dusverre aangenomen.
Ook de Q-koorts heeft aangetoond
dat we ons zorgen moeten maken om
onze gezondheid, zelfs als aan alle
wettelijke normen wordt voldaan.”

‘Proces voor de
buitenwereld’
Valentine Kalwij van Werkgroep
Gezond Leefmilieu Venray, gaf tijdens
de gemeenteraadsvergadering van
dinsdag 30 januari aan dat de initiatieven hun inbreng onvoldoende
terugzien in de visie. “De belangen
van bedrijven staan voorop. Een concrete visie met concrete beschrijving
van stappen is soms volledig afwezig.
Hoe serieus worden wij als burgers
genomen?” De inspreekster noemt
het een ‘proces voor de buitenwereld’.
“Het is doen alsof we problemen aan
willen pakken, maar er gebeurt niks.
Van lokale politici mogen we verwachten dat ze hun maatschappelijke ver-

antwoordelijkheid nemen. Hoe willen
ze Venray doorgeven aan volgende
generatie?”
GLV wil, door de krachten van
een grote groep burgers te bundelen,
de balans in de gemeente herstellen. “Op basis van heldere feiten zal
een betere afweging gemaakt moeten worden tussen de voor- en nadelen van de intensieve veehouderij in
Venray. Momenteel is Venray al het
meest veedichte gebied ter wereld,
terwijl er nog steeds nieuwe stallen en
mestfabrieken bij gebouwd worden.”
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen gaat GLV de politieke
partijen een aantal vragen voorleggen
rondom de veehouderij. Zij wil onder
andere weten welke resultaten de
partijen willen zien ten aanzien van de
vermindering van geur en fijnstof, hoe
ze dat willen realiseren en of zij in hun
verkiezingsprogramma hier aandacht
voor hebben.
Tijdens de raadsvergadering van
dinsdag 30 januari werd de visie veehouderij aangenomen met tegenstemmen van SP Venray. Verdere
maatregelen worden nu ingevuld.
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College legt beeldkwaliteit Sint
Annapark vast
Het College van B&W van gemeente Venray heeft vorige week ingestemd met het beeldkwaliteitsplan voor
het Sint Annapark in Venray. Zij beschrijft daarmee hoe de gebouwen, wegen en paden, openbare ruimte en het
groen in het park eruit gaan zien.

mentale lanen in het middendeel
van het park is volgens de gemeente
cruciaal om het karakter van het park
te behouden. Deze bomenlanen zijn
dan ook rijksmonumenten. In haar
stedenbouwkundige en landschapsvisie van mei 2017 gaf de Renschdael
Groep al aan dat de bomen een punt
van aandacht moeten worden. “Er zijn
echter zorgen over de levensvatbaarheid van (met name) de bijna een

eeuw oude (Amerikaanse) eikenlaan.
Deze bomen zijn over tien à twintig
jaar mogelijk aan het eind van hun
levenscyclus. Onderzoek naar onder
meer de sapstromen en ziektes moet
hier meer duidelijkheid over geven”,
aldus de ontwikkelaar. Renschdael
geeft aan zo te willen zorgen dat op
tijd een plan gemaakt worden voor
de aanplant van nieuwe, vervangende bomen.

Tbs voor mishandeling begeleider
Een man die in november zijn begeleider in Oostrum heeft mishandeld, krijgt verplicht tbs opgelegd. Dat maakte rechtbank Gelderland
bekend op donderdag 25 januari. De man had in Nijmegen ook politieagenten bedreigd en een politieauto vernield.

Tijdens de storm van twee weken geleden sneuvelden
enkele monumentale bomen op het Sint Annapark (Foto: Rob Beckers)
“Met het beeldkwaliteitsplan
houden we de vinger aan de pols”,
zegt wethouder Martijn van der
Putten. Toch is het geen pakket van
eisen. Het beeldkwaliteitsplan wordt
een toetsingskader voor ruimtelijke
ontwikkelingen genoemd. Hier wordt,
net als in het flexibel bestemmingsplan, wel ruimte voor aanpassingen
gelaten. “Afhankelijk van toekomstige
(markt)ontwikkelingen worden keuzes
gemaakt ten aanzien van functies en
verkavelingen in het gebied. Dit zou
aanleiding kunnen vormen om het
beeldkwaliteitsplan te toetsen en het
zo nodig aan te passen”, staat in het
voorwoord te lezen.

Het beeldkwaliteitsplan is opgesteld in opdracht van de nieuwe
eigenaar, vastgoedontwikkelaar
Renschdael Groep uit Horst. In het
beeldkwaliteitsplan wordt het park
verdeeld in vier bouwclusters, elk
met een eigen karakter en verschillende typen (openbare) ruimte. Voor
alle gebouwen, nieuwbouw of gerenoveerd, moet gebruik gemaakt
worden van natuurlijke materialen.
Felgekleurde kozijnen zijn verboden, met name aardse tinten mogen
gebruikt worden. Parkeren wordt
deels geclusterd of gebeurt op eigen
erf. Parkeerplaatsen worden zoveel
mogelijk door groen aan het zicht ont-

trokken. De Renschdael Groep gaat er
op toezien dat elk project aan de wensen van de gemeente wordt getoetst.
Zij richt daarvoor in overleg met de
gemeente een supervisorteam op.

Monumentale lanen
zorgenkindje
In het plan staat ook dat monumentaal groen en bomen, net als de
gebouwen, zoveel mogelijk worden
behouden. Nieuwe aanplant bestaat
uit inheemse planten en bomen.
Bomen worden ook op privépercelen
geplant om de eenheid van het park
te behouden. Behoud van de monu-

De Kemp versneld
gesloopt vanwege asbest
Voormalige basisschool De Kemp aan de Kruitweg in Venray wordt zo snel mogelijk gesloopt, als het aan het
College van B&W van gemeente Venray ligt. Het pand is onveilig vanwege asbest, stelt zij.
De voormalige basisschool staat
al geruime tijd leeg. Herbestemming
is dan ook niet meer aan de orde,
stelt het college. “Gezien de staat
van het gebouw heeft sloop de uitdrukkelijke voorkeur.” Het pand zou
in de toekomst al gesloopt worden.
Bij het onderzoek voorafgaand aan
de sloop kwam aan het licht dat er
ook veel asbest in het gebouw zit, dat
bij de sloop gesaneerd moet worden. Met het oog op de veiligheid wil
het college daarom overgaan op een
versnelde sloop. “De bebouwing is
gedateerd, leegstaand en zichtbaar
verpauperd. Oude leegstaande gebouwen hebben een aantrekkende werking op vandalisme en mogelijk zelfs
op kraak.” De kosten voor het slopen
van een pand met asbest zijn hoger
dan een reguliere sloop. in een eerste offerte die de gemeente opvroeg,
worden de kosten voor sanering al

geschat op 90.000 euro. Zonder de
asbest zou dat ongeveer 27.000 euro
zijn geweest. De totale sloopkosten
komen hiermee op 117.000 euro.

Zeven initiatieven
Op de plek van de oude school
zijn plannen om een woonhofje te
realiseren. In 2016 nam de gemeenteraad daarvoor een motie aan. Het initiatief van de ondernemer die hier
oorspronkelijk voor zou zorgen, ging
uiteindelijk niet door. De gemeente
startte daarom in het voorjaar van
2017 met een openbare procedure
waarbij geïnteresseerde partijen zich
voor 8 januari in konden schrijven.
In totaal schreven zich zeven initiatieven in. Een woordvoerder van de
gemeente: “We hebben de indruk dat
daar ook haalbare initiatieven tussen zitten.” Randvoorwaarden van de
gemeente waren dat er ruimte moest

zijn voor ongeveer vijftien duurzame
en gedeeltelijk levensloopbestendige
woningen, bedoeld voor mensen met
een smallere beurs. De gemeenteraad voegde hier in een motie aan
toe dat de ondernemer van het uiteindelijk gekozen initiatief behalve
een reële koopsom ook de sloopkosten van het pand zou moeten betalen. Nu er een versnelde sloop op het
programma staat, is nog niet zeker of
dit ook mogelijk is. “In dit stadium,
waarin de haalbaarheid van de initiatieven nog moet worden getoetst,
heeft het geen zin hierop vooruit te
lopen”, aldus het college. Een woordvoerder van ge gemeente geeft aan:
“Waarschijnlijk is de sloop nu zo
duur dat maatschappelijke initiatieven dit niet meer kunnen betalen.
Het belangrijkste is nu in ieder geval
dat het gebouw zo snel mogelijk
gesloopt gaat worden.”

De man werd behandeld bij
Stevig, onderdeel van Dichterbij,
in Oostrum. Stevig biedt behandelingen voor licht verstandelijk
beperkte mensen met psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek. De rechtbank acht het
bewezen dat de man op 29 november vorig jaar een medewerker
van Stevig tegen het gezicht heeft
geslagen en een deur in de zorginstelling heeft vernield. Ook werd
de man veroordeeld voor het
bedreigen van agenten, eerder
vorig jaar in Nijmegen. De advocaat van de man pleitte dat ter

beschikking stelling (tbs) een te
zware straf zou zijn voor de vergrijpen waaraan de man schuldig
werd bevonden. De rechtbank gaat
er echter vanuit dat de man een
stoornis heeft en dat hij, gezien
eerdere veroordelingen en verklaringen van deskundigen over
zijn psychotische ontregeling en
verslavingsproblematiek, hoogstwaarschijnlijk in herhaling zal vallen. De rechtbank oordeelt daarom
dat tbs met dwangverpleging een
gepaste straf is. De straf zal in verband met de aard van zijn vergrijpen maximaal vier jaar duren.

Participatieraad:

‘Privacy publieks
balies gemeentehuis
met spoed verbeteren’
De participatieraad van gemeente Venray adviseert de gemeente
om met spoed iets te doen aan het gebrek aan privacy in de kantoortuin of de publieksbalies bij het gemeentehuis. Het College van B&W
herkent de zorgen, maar kan nog niet aangeven op welke termijn zij
hiermee aan de slag gaat.
Ieder jaar houdt gemeente
Venray een klanttevredenheids
onderzoek. Hierin wordt de participatieraad Venray, een onafhankelijk
adviesorgaan, om advies gevraagd.
In het onderzoek kwam dit jaar onder
andere naar voren dat klanten van de
gemeente te weinig privacy ervaren
in de kantoortuin en bij de publieksbalies. Er zijn te weinig spreekkamers
en deze zijn onvoldoende geluiddicht
om v oldoende privacy te geven als
het gaat om bijvoorbeeld inkomensgegevens, schulddienstverlening
of uitkeringen, stelt de participatieraad. Zij adviseert de gemeente
daarom op korte termijn te zorgen
voor voldoende spreekkamers die
de privacy van klanten waarborgen.
Verantwoordelijk wethouder Anne
Thielen (CDA) herkent de zorgen.

“Dit is ook intern onderwerp van
gesprek”, schrijft zij aan de participatieraad. Zij kan echter nog niet te
zeggen wanneer het probleem wordt
aangepakt.

Toon van brieven
meer positief
Daarnaast adviseert de
 articipatieraad de gemeente om
p
de toon van haar brieven, vooral
die gericht op plichten en eventuele
strafmaatregelen, meer p
 ositief en
hoffelijk te maken. Ook daar gaat
de gemeente mee aan de slag.
Wethouder Thielen: “Dit jaar gaan
de medewerkers een traject ‘heldere brieven schrijven’ volgen. Ook is
het de bedoeling om de standaard
brieven tegen het licht te houden.”
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Proef voor aanpakken overlast parkeren
Pastoor Wijnhovenpark Venray
Gemeente Venray gaat in samenwerking met omwonenden van het Pastoor Wijnhovenpark in Venray een
proef starten om de parkeeroverlast in de buurt aan te pakken. Dat meldde wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray) tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari.
In een eerdere evaluatie van het
nieuwe parkeerbeleid in Venray bleek
dat de voornaamste knelpunten lagen
in de Oranjebuurt en rondom het
Pastoor Wijnhovenpark. Grote overlast
wordt vooral in de wijk rondom de coffeeshops aan de rand van het centrum
ervaren. Daar hebben inwoners last
van hoge parkeerdruk, maar ook van
veel foutparkeerders en overlast in de
vorm van vervuiling. Verantwoordelijk

wethouder Ike Busser is inmiddels in
gesprek met bewoners van de buurt
rondom het Pastoor Wijnhovenpark en
voor de Oranjebuurt moet dit proces
nog worden gestart.
“Duidelijk is geworden dat er geen
oplossing bestaat voor alle overlast
rondom het Pastoor Wijnhovenpark”,
stelde wethouder Busser dinsdagavond. “Het probleem is groter dan
alleen parkeren en heeft vooral te

maken met sociale veiligheid en
andere zaken die passen bij het intensieve gebruik van deze centrumomgeving.” Met bewoners is wel gekeken
naar mogelijkheden om overlast
zoveel mogelijk te verminderen, in de
vorm van een proef.
De geplande aanpak is een combinatie van onder meer extra parkeerplaatsen voor kortparkeerders,
acties vanuit de coffeeshopexploitan-

ten, aandacht voor sociale veiligheid
op specifieke plekken in de wijk, het
aanpassen van bewegwijzering en
overleg met de centrumondernemers
over het parkeren door werknemers.
Ook worden er onder andere extra
afvalbakken geplaatst en wordt een
toezichthouder die in opdracht van de
exploitanten van de coffeeshops in
de avonduren toeziet op ongewenst
gedrag, opnieuw ingezet.
Niet alle bewoners van de wijk
zijn het eens met deze maatregelen,
stelt de wethouder. “Het blijkt dat er
toch nog gevoelens blijven bestaan

dat het onvoldoende of zelfs verkeerd
is wat er is afgesproken. Het zal zeker
niet lukken om alle overlast weg te
halen en iedereen tevreden te stellen. Er is echter zeker hoop op een
proces en maatregelen die leiden
tot verbetering.” De werkzaamheden voor deze maatregelen zouden
eigenlijk na carnaval kunnen worden uitgevoerd, maar zijn vooralsnog
uitgesteld, in afwachting van een
gesprek dat de burgemeester heeft
ingepland met een aantal belanghebbenden die nog niet tevreden zijn
met het plan.

Technisch en financieel haalbaar

Plan voor verlichting Grote Kerk klaar
Het is technisch en financieel haalbaar om de St. Petrus’ Bandenkerk in het centrum van Venray in de
avonduren te verlichten. Dat concludeert het college van B&W na onderzoek op verzoek van de gemeenteraad.
Een verlichtingsplan is inmiddels opgesteld.
Het college heeft samen met de
eigenaar van de kerk onderzocht of
het aanlichten van de hele St. Petrus’
Bandenkerk, ook wel Grote Kerk, in
de avonduren technisch en financieel
mogelijk is. Samen met het bestuur
van de kerk heeft de gemeente een
ontwerp gemaakt.

“Het achterliggend idee is het feit
dat de Grote Kerk een centrale plaats
inneemt in het centrum van Venray en
het nieuw aangelegde stadspark”, legt
wethouder Ike Busser (Samenwerking
Venray) uit. “De kerk is een ‘historisch
baken in de Peel’ en een toeristische
trekpleister. De Grote Kerk is op dit

moment echter een ‘dood’ element in
het centrum; aangelicht verhoogt dit
rijksmonument de aantrekkingskracht
van het centrum.”
Hierbij is de kerk onderverdeeld
in drie hoofdelementen: de carillontoren, de torenspits en het midden- en
achterschip. Rond het midden- en ach-

terschip worden net boven de grond
lampen geplaatst die naar boven schijnen, richting de glas-in-lood ramen.
De toren en torenspits worden verlicht
door lichtmasten. Het carillon wordt
van binnenuit verlicht.

Drie hoofdelementen
De drie verlichtingen kunnen los
van elkaar aan- en uitgeschakeld worden. Ook de tijdstippen van de diverse

verlichtingen kunnen variëren. Voor alle
lampen wordt gebruikgemaakt van LED.

Kosten gedeeld
Het College van B&W schenkt
64.000 euro, twee derde van de totale
kosten. Het andere deel is voor rekening van het kerkbestuur. Daarnaast
neemt de gemeente de jaarlijkse
energielasten van 2.200 euro voor
haar rekening.

Kruising N270

Stuurgroep onderzoekt voorstel
dorpsraad ViaVenray
Provincie Limburg en gemeente Venray gaan twee oplossingen voor de kruising van de N270 met de
Leunseweg (ViaVenray) verder uitwerken en onderzoeken. Dat heeft de stuurgroep dinsdag 30 januari bekendgemaakt. Ook het voorstel van de dorpsraad Leunen wordt verder uitgewerkt, geeft de stuurgroep aan.
De stuurgroep wil twee varianten
verder uitwerken. Een variant is
gebaseerd op het voorstel van dorpsraad Leunen. Daarbij blijft het viaduct
staan en komen er rechte op- en
afritten naar de N270. Bij de andere
variant, die nog steeds de voorkeur
heeft van de stuurgroep, wordt het
viaduct wel gesloopt om plaats te
maken voor een rotonde. Daarnaast
wordt de veiligheid en bereikbaarheid
voor fietsers verbeterd. De stuurgroep
hoopt half april een nieuw advies voor
het kruispunt te krijgen van het
projectteam Herinrichting N270 Via
Venray. De beslissing van de stuurgroep was een uitkomst van een
overleg tussen wethouders Jan Loonen
en Ike Busser uit Venray en gedepu-

teerde Eric Geurts van provincie
Limburg op vrijdag 26 januari.

Zorgen over socialeen verkeersveiligheid
Uit eerder onderzoek bleek volgens de stuurgroep dat het vervangen
van het viaduct door een rotonde de
beste oplossing was voor de kruising.
Daarbij zouden voor fietsers en voetgangers ongelijkvloerse oversteekplaatsen komen. Dorpsraad Leunen
maakte zich zorgen over de sociale
én verkeersveiligheid voor fietsers
en voetgangers in deze oplossing en
kwam met een alternatief. “Om een
zorgvuldige keuze te maken worden
nu twee varianten verder uitgewerkt”,
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aldus de stuurgroep. Projectleider Ron
Baars: “We vinden het belangrijk dat
er voldoende draagvlak is voor de aanpassing van het kruispunt. Daarnaast
willen we op een zorgvuldige manier

de juiste keuze maken. Daarom nemen
we bewust meer tijd voordat we een
definitieve keuze maken.”
De ontsluiting naar bedrijventerrein De Brier wordt ook in de uitwerking van de twee alternatieven
meegenomen. De kruising van de
N270 en de Leunseweg en de ontsluiting van het bedrijventerrein De Brier

vormt een deelproject van de herinrichting N270 Via Venray. Provincie
Limburg en gemeente Venray gaan de
N270 en aansluitende wegen reconstrueren. Dit is volgens hen nodig om
de leefbaarheid, verkeersveiligheid en
verkeersdoorstroming te verbeteren
en de regionaal-economische ontwikkeling te stimuleren.

Burgers mogen onderwerp
op raadsagenda plaatsen
Burgers in Venray krijgen voortaan de mogelijkheid om een onderwerp op de raadsagenda te laten
plaatsen, als hun voorstel door tenminste honderd handtekeningen wordt ondersteund. Dat werd unaniem
besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 30 januari.
Momenteel bestaat er geen formele mogelijkheid voor inwoners
van Venray om een onderwerp op
de agenda van de gemeenteraad te
plaatsen. De raadswerkgroep burgercontacten heeft hier verandering
in gebracht. Met een burgerinitiatief
mogen inwoners van Venray voortaan zelf een onderwerp indienen
dat besproken gaat worden in de
gemeenteraad. Daarvoor moeten zij
wel minimaal honderd handtekening van ondersteuners verzamelen.
Onderwerpen die niet besproken

kunnen worden in de gemeenteraad
naar aanleiding van een burgerinitiatief zijn vragen over het gemeentelijk
beleid, klachten over een gedraging
van het gemeentebestuur en onderwerpen die niet horen bij de bevoegdheid van de raad.

Burgers bij
politiek betrekken
Bram Dirkx (VVD) was één van de
leden van de raadswerkgroep burgercontacten en initiatiefnemer van

het voorstel. “We zien in onze eigen
gemeente veel burgers die betrokken en zijn en hun ideeën delen met
raadsleden of wethouders. Als werkgroep hebben we gekeken hoe we
die burgers het beste bij de politiek
kunnen betrekken, want zij weten
immers vaak wat het beste is voor
hun buurt of wijk. Met dit voorstel
kunnen ze nu een onderwerp op de
raadsagenda zetten en hun onderwerp verdedigen in de raad.
Het is een prachtig instrument,
dat inwoners een stem geeft.”
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Actiegroep Voor Een Gezonde Wijk
opgericht na bijeenkomst
Uit een bijeenkomst die SP Venray twee weken geleden organiseerde, is nu een actiegroep ontstaan.
Actiegroep Voor Een Gezonde Wijk wil onder andere vocht- en schimmelproblemen in woningen in de wijk
Brukske in Venray aanpakken.
Naar aanleiding van een melding van een bewoonster van de
wijk besloot de SP in september een
onderzoek te starten naar vocht- en
schimmelproblemen in huurwoningen in de wijk Brukske. De partijleden voerden meer dan tweehonderd
gesprekken met inwoners. Volgens
de SP bleek meer dan de helft van
de woningen last te hebben van
vocht- en schimmelproblemen.
Meer dan 70 procent hiervan bleek
ontevreden over de manier waarop
Wonen Limburg met klachten hierover om gaat, aldus de partij.

Onderbouwen en
krachten bundelen
Op woensdag 17 januari organiseerde de SP een bijeenkomst om
onder andere van bewoners te horen

of zij met en voor elkaar in actie willen
komen tegen de problemen. Tijdens
de eerste bijeenkomst meldden drie
buurtbewoners zich aan. Lizzy Bruno
van SP Venray vertelt over het opzetten van de actiegroep: “Het doel is dat
bewoners zelf in actie komen, waarbij
de SP ondersteuning biedt om mensen
op de been te krijgen, hierin faciliteert
en helpt bij het op poten zetten van de
organisatie van een actiegroep.”
“Ik heb me bij dit initiatief aangesloten, omdat ik vind dat er wat aan
de problemen gedaan moet worden”,
vertelt Mariska van Stelten. “Ikzelf heb
de problemen ook in mijn woning,
al sinds ik er in 2014 ben komen
wonen. Vanaf dag één zijn er problemen met vocht, tocht en schimmel
geweest. Gaandeweg kwamen daar
ook nog lekkages bij met allerlei problemen die daar weer uit voortkwa-

men. Ook ken ik meerdere mensen die
deze problemen ondervinden.”
De actiegroep heeft vorige week
bij elkaar gezeten met vier personen. Als eerste gaan ze op zaterdag
3 februari ook de andere woningen
in Brukske bezoeken en inventariseren hoe het daar met de problemen
zit. “De resultaten zullen wij samen
met de eerdere bevindingen op een
rij zetten en aan de hand hiervan
gaan we overleggen wat we verder
gaan doen. Er zijn al verschillende
ideeën over hoe we dan verdergaan”,
vertelt Van Stelten. De SP helpt de
actiegroep met hun bezoek aan de
wijk. Bruno: “Ook om meer mensen
bereid te vinden om deel te nemen
in de actiegroep.” Ook gaat de groep
een Facebook-pagina opzetten.
Lizzy Bruno: “Doel hiervan is mensen
op te roepen om in actie te komen en

Verbouwing De Brink

Laatste bijdrage voor
MFC Leunen
Gemeente Venray heeft voor het laatste jaar een bedrag van 13.613 euro overgemaakt aan het
gemeenschapshuis in Leunen. De jaarlijkse bijdragen waren onderdeel van een dertig jaar geleden afgesloten
afspraak tussen gemeente en de Leunse gemeenschap.

informatie te delen met elkaar.”
WonenLimburg gaf eerder aan met
de problemen bezig te zijn en met
de SP in gesprek te willen. “Helaas is
de SP nog niet op onze uitnodiging
voor een gesprek ingegaan. Wel zijn
wij bij de bijeenkomst van de SP op
17 januari aanwezig geweest”, aldus
een woordvoerder. Ze heeft contact
gezocht met de aanwezige bewoners
die klachten hadden en heeft hen
benaderd. “We willen samen met deze
bewoners de oorzaken in beeld krijgen
om vervolgens tot passende oplossingen te komen.”
Ook geeft de woordvoerder aan
dat WonenLimburg eind vorig jaar
al is begonnen met de renovaties
in Brukske. “Met deze renovaties
worden de huizen energetisch verbeterd”, vult de woordvoerder aan.
De woningen worden beter geïsoleerd
en sommige krijgen zonnepanelen.
“Problemen met vocht en schimmel
blijven echter altijd een wisselwerking tussen de bouwtechnische staat

naar Venray niet langer te betalen.
“Inmiddels is MFC De Baank
geopend en zijn de activiteiten van
De Brink verplaatst naar het nieuwe
MFC”, aldus de gemeente. Zij had de
laatste termijn van haar toegezegde
betalingen nog niet voldaan aan de
stichting. Stichting MFC Leunen had
hierom gevraagd, omdat zij hier in
haar begroting rekening mee had
gehouden. De gemeente ziet dat De

Brink inmiddels gesloopt is en dat
de toenmalige lening al is afgelost,
maar ziet ook dat zij toentertijd een
belofte heeft gedaan voor een bijdrage gedurende de hele looptijd van
de lening, toen vastgesteld op 30 jaar.
Het College van B&W van gemeente
Venray besloot daarom onlangs om de
laatste bijdrage van ruim 13.000 euro
alsnog aan stichting MFC Leunen uit
te keren.

Hoe meer geluid,
hoe meer ze moeten
luisteren
Mariska hoopt dat de actiegroep
het voor elkaar krijgt om mensen
bij elkaar te brengen en samen
een sterk geluid te laten horen.
“Mijn mening is dat hoe meer geluid
we maken, hoe beter de woningbouw en eventueel andere betrokken organisaties moeten luisteren en
uiteindelijk ook actie zullen moeten
ondernemen. Want ieder mens verdient het om zich thuis te voelen in
zijn eigen huis. En bij veel mensen is
dit niet (helemaal) het geval door de
problemen in de woningen.”

Alliantie

Venray wil zich
statiegeld op blikjes
en PET-flessen
Gemeente Venray wil zich aansluiten bij de statiegeldalliantie van
Recycling Netwerk Benelux. Die alliantie roept de regering op statiegeld in
te voeren op blikjes en PET-flessen om zo zwerfafval tegen te gaan.
Dat werd duidelijk tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 januari.
Met uitzondering van D66 en
VVD riepen de politieke partijen uit
de gemeenteraad het College van
B&W op zich aan te sluiten bij de
statiegeldalliantie. Carla Brugman
van PP2: “We hebben met z’n allen
heel veel last van zwerfafval en deze
oproep kan dat tegengaan. Heel veel
gemeentes gingen ons al voor en het
kost ons niets.” Esther Hoppenreijs
van D66 heeft nog haar twijfels
over de oproep. “Onderzoek wijst
uit dat het een behoorlijke operatie
is om statiegeld te heffen op blikjes
en PET-flessen, maar het levert wel
wat op. De vraag is alleen of de
baten opwegen tegen de kosten.

Stichting Multifunctioneel Centrum
Leunen kreeg sinds 1988 van de
gemeente jaarlijks een bijdrage van
30.000 gulden, ofwel 13.613 euro.
De betaling was bedoeld om een
lening af te lossen die de stichting was
aangegaan om voormalig gemeenschapshuis De Brink te verbouwen.
Omdat er vanaf dat moment ook
gymlessen gegeven konden worden,
hoefde de gemeente het gymvervoer

van het huis en het woongedrag
van de bewoners. Goed ventileren is
enorm belangrijk. Wij zullen daarom
ook meer aandacht besteden aan de
voorlichting op het gebied van ventilatie.”

Dat kunnen we nu nog niet goed
overzien.”

Zwerfafval en plastic
soep tegengaan
Verantwoordelijk wethouder Ike
Busser (Samenwerking Venray) is
positief over de oproep van de raad
en geeft aan eerder al het advies
gekregen te hebben om aan te sluiten
bij de alliantie. “Deze oproep is dus
niet per se nodig, want ons voorstel
voor deelname aan de alliantie is al
in de maak. We hopen op die manier
zwerfafval en de plastic soep tegen
te gaan.”
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GEPLUKT Cor Huijs

Muziek en natuur zijn de twee grootste passies van Cor Huijs. Hij komt
uit een echt boerengezin uit Sevenum en stichtte er zelf samen met zijn
vrouw Truus ook een in Vredepeel. Hoewel hij inmiddels al heel wat jaren
boer-af is, vermaakt de 86-jarige zich nog prima. “Ik verveel me nooit.”
Hoewel zijn Sevenumse jeugd heel
plezierig was, stond deze een aantal
jaar ook in het teken van de Tweede
Wereldoorlog. “Ik was negen toen
die uitbrak”, vertelt Cor. “Dat waren
moeilijke jaren, waar ik heel veel herinneringen aan heb. Mensen die bij
ons in de buurt werden opgepikt door

de bezetters, onderduikers. Dat soort
momenten blijven altijd hangen.
In 1944 werd ook mijn vader opgepakt tijdens de kerkrazzia en getransporteerd naar Duitsland. Mijn moeder
bleef achter met elf kinderen en
maandenlang hoorden we niets van
onze vader. Er gebeurde ontzettend

PUZZEL

Proefboerderij in
Vredepeel

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.

5

3
6

9
6

1
3

4
5

1

7
1

4

2
1

5

4
5

4

3

8

8

9

5
8

1

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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veel in die tijd. Die laatste maanden
van ’44, daar zou ik wel een boek over
kunnen schrijven.” Na de bevrijding
en de thuiskomst van zijn vader ging
het leven weer verder. Met zijn twee
jongere broers had hij vroeger al een
hele goede band. Samen speelden ze
en hadden ze plezier. “Beide broers
leven nog en op verjaardagen komen
alle verhalen uit onze jeugd weer naar
boven.” Cor ging naar de lagere school
en kwam met goede rapportcijfers
thuis. “Mijn vader vroeg me of ik niet
door wilde studeren. Maar daar had
ik helemaal geen zin in. Ik wilde niet
achter een bureau zitten later: ik hield
van de natuur en het vrije bestaan.”
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Cor koos voor de landbouwopleiding, net als drie van zijn broers.
“Eén broer kreeg een boerderij in
Evertsoord, de andere twee kwamen
terecht in de tuinbouw. In die jaren
was er een tekort aan landbouwgrond.
Ik voelde me daarom toch moreel verplicht iets anders te doen.” Een traditionele boer met een eigen bedrijf werd
hij niet, maar hij kwam wel terecht
op een zogenaamde proefboerderij,
waar onderzoek wordt gedaan naar
allerhande agrarische onderwerpen. “Eerst was ik twee jaar assistent
bedrijfsleider op een proefboerderij in Beesel. Daarna, toen Vredepeel
ontgonnen was, wilde men ook een
proefboerderij daar stichten.” Cor solliciteerde en werd bedrijfsleider.
“Toen had ik helemaal wat ik altijd al
gewild had: het boerenleven, maar
dan gecombineerd met onderzoek
en voorlichting. Het is onwaarschijnlijk mooi dat mijn droom zo is uit-

gekomen.” Een echte uitdaging was
het wel, een proefboerderij leiden.
“Ik was nog geen 25 jaar oud”, legt
Cor uit. “Het was een kaal stuk grond
in Vredepeel, waar zelfs nog geen
gebouw op stond.”

‘De vonk sloeg over’
Toen de bedrijfswoning bij de
proefboerderij klaar was na twee jaar,
verhuisde Cor naar Vredepeel. In 1958
was hij getrouwd met Truus, die hij
al kende sinds de lagere school in
Sevenum. “Haar vriendinnen en mijn
vrienden gingen veel met elkaar om.
Maar pas toen ik ongeveer 23 jaar
was, sloeg de vonk echt over.” Samen
kregen Truus en Cor vijf kinderen.
“Die kwamen allemaal heel goed
terecht. Niet in Vredepeel, maar verspreid over het hele land. Ook hebben
we nu dertien kleinkinderen, die geregeld hier over de vloer komen. Vooral
met Sinterklaas en Kerstmis, dan is het
hier propvol”, lacht hij.

Zanger bij drie koren
Met zijn 64e ging Cor met pensioen. De woning bij de proefboerderij moest hij met zijn vrouw verlaten,
maar de twee waren het er snel over
eens dat ze Vredepeel niet achter
gingen laten. “We hebben hier altijd
heel plezier gewoond. De binding
met het dorp is ontzettend goed.
Waar we nu wonen, hebben we het
goed. Prachtig uitzicht, grote tuin, wat
wil je nog meer?” Zowel Cor als Truus
zijn heel betrokken bij sociale leven in
Vredepeel. Ieder zaten of zitten zij bij
verschillende verenigingen en clubs.
“Het kwam vaak voor dat we ’s avonds
allebei weg moesten, ieder naar een
vergadering van een andere vereniging.” Zo was Cor actief in het bestuur

van onder andere de dorpsraad, die hij
30 jaar voorzat, de KBO en de buurtbus.”
Zingen is een grote hobby van
Cor en dat doet hij nog steeds bij
drie verschillende koren, met een
repertoire van Gregoriaanse zang tot
oud-Nederlandse liedjes. Zowel het
kerkkoor, het ouderenkoor als zangroep de Smelebrothers kunnen altijd
op zijn aanwezigheid rekenen. “Ik ga
graag naar alle repetities. In mijn eentje zingen doe ik praktisch nooit. Het is
juist de groep die het leuk maakt.
Hoewel ik merk dat mijn stem een
beetje minder aan het worden is, wil
ik zo lang het nog kan blijven zingen.”
Behalve zingen, bespeelt hij ook een
aantal instrumenten. “Ik speel orgel
en mondharmonica en in Sevenum zat
ik bij het Tamboerskorps, samen met
twee broers en een zus en een neef
en nicht. We waren een echte trommelaarsfamilie. Samen oefenen deden
we ook wel eens, soms tot grote
ergernis van de buren.”
Samen met zijn vrouw werkt
Cor graag in de tuin. “De tuin is onze
gezamenlijke liefhebberij”, legt hij
uit. “We houden van het buitenleven.
Zo gauw als het goed weer is, gaan wij
de tuin in. Die is meer dan 10 are groot
en er staat van alles in, zelfs een kasje.
Mijn vrouw kweekt heel veel bloemen
en als die wat groter zijn geworden,
neem ik de zorg over. Uiteindelijk versiert mijn vrouw al jarenlang de kerk
van Vredepeel met onze bloemen.”
“Zo blijven we altijd bezig.
We hoeven ons nooit te vervelen”,
aldus Cor. “Grote plannen hebben we
niet meer, maar In de herfst hopen we
samen onze 60-jarige bruiloft te vieren. We hopen vooral dat we gezond
blijven, zowel fysiek als mentaal.”
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cv Ut Dartele
Veulen Veulen

11 vragen aan prins Twan II

‘Carnaval is
verbroedering’

‘Al gräöje de roeëze
tot án de rute, dizze
carneval zette wìj de
bluumkes bute’
P R I N S T WA N I I G E F E L I C I T E E R D
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Weej waense òllie
enne schónne vastelaovend
Lorbaan 1 Veulen • tel. 0478 – 55 06 53 • www.platteland.nu
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Prins Twan II
wij wensen jou een

fijne vastelaovend!
Nijsen/Granico B.V. | Veulenseweg 20 | 5814 AC Veulen / Venray
T. +31 (0)478 - 55 29 00 | F. +31 (0)478 - 588 456 | info@nijsen-granico.nl | www.nijsen-granico.nl

Al zette wìj de bluumkes bute,
ozze bloemenautomaat göt nie slute

Lorbaan 3 | 5814 AE Veulen | T 0478 581197 | www.reintjesbloemen.nl

PROFICIAT PRINS TWAN
EN PRINSES MARIET!
Leon Reintjes | De Vlies 19 | 5814 AJ Veulen

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Sinds 7 januari ga ik door het leven als prins Twan II.
Daarvoor was het gewoon Twan Reintjes. Ik ben
getrouwd met Mariet en samen hebben we drie dochters, Loes (18), Cindy (15) en Chantal (13). Deze meiden
hadden net zoals de rest van het dorp verwacht dat ik
dit jaar de prins zou worden en genieten dan ook lekker
met ons mee.
Waar werk je?
Ik ben samen met mijn prinses eigenaar van Reintjes
Bloemen in Veulen, welbekend van die mooie rozen.
Het eigen baas zijn, heeft in deze tijd natuurlijk vooren nadelen. Zo kun je van alles even tussendoor doen,
zoals dit interview. Maar het werk gaat wel gewoon
door. Een roos viert geen carnaval. Deden ze dat maar:
lekker in de polonaise de kas uit.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Ik ben zeker een carnavalsliefhebber en sla eigenlijk
ook niks over, waar we als vereniging ook maar naartoe gaan. Dan is het prachtig om een keer voorop te
mogen gaan. Mijn vrouw wilde mij graag terzijde staan
als prinses, want je moet hier wel beiden achter staan.
En dan zeg je natuurlijk ‘ja’.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelde als een hele eer. Je voelt wel dat het er
een keertje aan zit te komen. Dit jaar hing het gewoon
in de lucht, want het hele dorp dacht dat ik het werd.
Bij het prinsraden waren er dan ook maar drie inzendingen waar mijn naam niet op stond en één van die drie
kwam van mijzelf.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval vieren kun je niet leren, dat zit in je, dat
krijg je van jongs af aan mee en hier groei je mee op.
Iedereen is in dezelfde feestelijke stemming. Je loopt
de polonaise met een wildvreemde en gaat daarna
samen aan de bar een pilsje drinken. Dat is verbroedering, dat is carnaval.

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Buiten het feit dit ik dit jaar de prins ben, blijf ik ook
gewoon de secretaris van Ut Dartele Veulen. Dus dit
jaar vervul ik een dubbelrol, maar ook dit heeft weer
zijn voor- en nadelen. Het is niet zo makkelijk om een
optocht te begeleiden als je zelf op de prinsenwagen
staat, maar ook dat wordt opgelost.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen ‘bieëstig veul schik’.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Met de carnavalsdagen lijkt het mij prachtig om op die
mooie grote prinsenwagen van Veulen te mogen staan
en dan hoog boven alles uit door de Venrayse straten
te gaan. Onze wagenbouwers doen in ieder geval weer
hun stinkende best om die Piëlhaascup weer eens naar
Veulen te halen.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Aswoensdag is Valentijnsdag. Een drukke dag in de
bloemenwereld, dus bijkomen en uitrusten kan pas
hierna. Gelukkig hebben we goede medewerkers, zodat
we ons misschien wel een beetje kunnen drukken.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Ik werd zoveel genoemd dat je er aan begon te wennen
en dan zei ik gewoon dat het best wel eens zou kunnen
dat ik dit jaar prins werd. Dan wisten ze ook niet wat ze
moesten denken.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Het is wel erg vroeg om nu al een advies te geven,
maar zover als we nu zijn zou ik zeggen: geniet met
volle teugen. En ga niet de avond voordat je uitkomt
naar het prinsenbal in Heide, want dan moet je waarschijnlijk met een duffe kop uitkomen. Maar dit is dan
ook wel meteen over. (Foto: Marieta fotografie)
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11 vragen aan prins Job I

‘Het gevoel van saamhorigheid’

cv De Piëlhaan Landweert

‘Mit de kuukes
veurop, viere weej
vastelaovend same mit
prins Job’

Wie ben je?
Mijn naam is Job Wijnen,
de negende prins van cv
De Piëlhaan. Inmiddels woon ik
bijna 16 jaar samen met Claudia
Jenneskens. We hebben één
dochter, genaamd Amy Wijnen.
Amy is inmiddels 10 jaar en was
even helemaal in shock toen we haar
het nieuws vertelden. Ze kan namelijk
zelf dit jaar ook prinses worden op basisschool
De Kruudwis. Ze zit in groep 7. Dat zou natuurlijk
geweldig mooi zijn.
Waar werk je?
Ik ben in juli 2015 mijn eigen gastouderbureau
gestart, onder de naam gastouderbureau Zorg
Voor Mijn Kind. Claudia is zelf ook gastouder en
ik heb samen met haar en enkele andere gastouders besproken hoe wij denken dat het anders kan.
Eén van de gastouders is Sylvia Swinkels. Sylvia is de
partner van mijn huidige ‘adje’ John Lenders.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Bij cv De Piëlhaan staat het gezin centraal. De kinderen gaan zoveel mogelijk met ons mee als we eropuit gaan. Zelf vierden wij ook altijd met onze dochter
carnaval in Venray, bij het ‘Iensjekke’ op zaterdag en op zondag en dinsdag in ‘t Hanenstekske.
Deze manier van carnaval vieren past dus perfect
bij ons idee over carnaval. Uiteindelijk viel alles op
zijn plaats en voelde het na het jawoord ook meteen
goed. Dat gevoel werd nog sterker bevestigd toen

we opgenomen werden binnen de vereniging alsof
we er al jaren bij hoorden.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik heb eerst heel erg getwijfeld. Ik zag mezelf niet
op een podium staan en alles dat erbij komt kijken.
Gelukkig hebben wij een hele standvastige vorst en
twee leden van de PKC (prinsenkeuzecommissie), die
net zo lang bleven zitten tot ik er een ‘ja’ uitfloepte.
Dit werd direct met een handdruk bezegeld. Nadat ik
uiteindelijk de knoop doorgehakt had, was ik helemaal in euforie en heb ik die nacht ook bijna niet
meer geslapen…
Wat betekent carnaval voor je?
Het is een gevoel van saamhorigheid. Je viert samen
een feest en laat even alle zorgen van de dag los.
We hebben steeds vaker te maken met druk, presteren, zorgen, denken aan de toekomst, maar met
carnaval kunnen we dit allemaal even vergeten en
samen een feestje bouwen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
De allerbelangrijkste taak die ik mezelf toebedeeld
heb, is om er een geweldig feest van te gaan maken
en ook echt bewust te genieten van wat er allemaal
komen gaat.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens dat alle carnavalsvierders, maar met name
de kinderen (ofwel de ‘kuukes’) een fantastische
‘vastelaovend’ ervaren met heel veel lol met elkaar.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe zijn dat er twee. Het uitkomen zelf en de

PRINS JOB I GEFELICITEERD NAMENS

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

dag van versieren. Waar ik nu het meest naar uitkijk, is lastig te zeggen. Het is allemaal nog nieuw
voor me en er staan zoveel leuke dingen nu al op de
agenda.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Daar wil ik eigenlijk nog helemaal niet over nadenken, maar zeer waarschijnlijk ga ik weer volop aan
de bak voor mijn gastouderbureau.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Je moet overal goed bij nadenken. Vooral binnen je
eigen gezin. Nu hebben wij maar één nieuwsgierige
dochter, maar een van mijn adjes, Henk Roozeboom
en zijn vrouw Tamara hebben drie nieuwsgierige
kinderen, waarvan twee pubers. Die hebben het nog
zwaarder gehad. Je moet opletten waar je je telefoon
neerlegt en wie er over je schouder mee kan kijken.
Je moet opletten als je er onderling over wilt praten
dat er geen kinderen aan de trap liggen te luisteren.
Je moet opletten als je er buiten over wilt praten,
wie er dan mee kan luisteren. Je moet de momenten
dat je vrijuit erover kunt praten heel selectief kiezen
en dat is ons volgens mij aardig goed gelukt.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Het advies aan mijn opvolger zou zijn dat je moet
proberen er heel bewust van te genieten. De voorpret duurt vaak lang, maar ik denk dat de tijd die je
hebt na het uitkomen zo snel voorbij gaat, dat je elk
moment dat je samen bent en feest aan het vieren
bent, moet koesteren. (Foto: FotoHuis Venray)

ANNETTEbis

HAARSTUDIO
Voor een kapsel dat bij je past

Gefeliciteerd prins Job I en een fijne

carnaval!

Kruidenlaan 153 5803 BV Venray • Tel. 0478 - 51 23 67
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cv De Spurriemök 11 vragen aan prins Kevin I
‘Ieder jaar weer een
Oirlo

mooi feest’

PRINS KEVIN I GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Gunhoek
Hoveniers

GEFELICITEERD PRINS KEVIN I
Oirloseweg 12 | 5808 BN Oirlo | Tel. 0478-571800
www.gunhoek.nl | info@gunhoek.nl

GEFELICITEERD PRINS KEVIN I
EN VOOR IEDEREEN EEN
FIJNE CARNAVAL!

WWW.ELECTROGOMMANS.NL

KAPSALON FEMKE FELICITEERT PRINS KEVIN
D’N URSTE EN ZIJN ADJUDANTEN MIKEY EN WILLEM.
MAAK ER EEN MOOIE VASTELAOVEND VAN
EN ZET GANS OELDERE OP ZIËN KOP!

‘Samen mit
adjudanten Mikey en
Willem goj ik vurop.
WIJ FELICITEREN
En zette wej gans
PRINS KEVIN
Oeldere op zien kop’

WWW.KAPSALONFEMKE.NL

Hoofdstraat 25c 5808 AS OIRLO
0478 571860 www.seppeeters.com

EN WENSEN
IEDEREEN
EEN FIJNE
CARNAVAL!

Wej wense Prins Toﬀel,
adjudante Mikey en Willem
en alle vastelaovesvierders
enne geweldig moje
vastelaovend

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Ik ben Kevin
Gommans maar de
meeste mensen kennen
mij als Toffel. Ik ben 27 en
woon in het mooiste dorp van de gemeente Venray: Oirlo.
Waar werk je?
Ik werk bij trostomatenkwekerij Geurts in Oirlo, daar
hebben ze de lekkerste tomaten van heel Nederland.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Natuurlijk heb ik meteen ‘ja’ gezegd op de vraag of
ik prins wilde worden. Het is zo mooi om gevraagd te
worden als prins. Dus waarom zou je dan ‘nee’ zeggen?
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik vond het natuurlijk een hele eer toen ik werd
gevraagd. Toch moet ik opgeven dat ik er de eerste
nacht wel even van wakker heb gelegen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent veel voor me. Het is ieder jaar toch
weer een mooi feest. Samen met vrienden weer een
paar dagen lekker gek doen. Alles mag en alles kan!
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Samen met mijn adjudanten Mikey en Willem gaan wij
deze carnaval voorop en maken wij er samen met heel
Oirlo een prachtige carnaval van.

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Wat ik de carnavalsvierders toewens, is natuurlijk heel
simpel. Ik wens iedereen prachtig mooie carnaval.
En hopelijk zit het weer ook een beetje mee.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe was het uitkomen toch wel het hoogtepunt.
Eindelijk mocht ik toen tegen iedereen zeggen dat ik dit
jaar de muts met veren draagt.
Wat staat er daags na Aswoensdag op het
programma?
Als carnaval is afgelopen, ga ik eerst maar eens goed
lang uitslapen. Vervolgens ga ik de rest van de dag
genieten van hoe prachtig carnaval is geweest.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Het geheimhouden voor iedereen is eigenlijk niet zo
moeilijk. Ik roep al drie jaar dat ik prins word, dus daar
ben ik dit jaar gewoon mee doorgegaan. Er is toch niemand die je gelooft.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Ik wil mijn opvolger meegeven: geniet want het is zo
voorbij. Dat is namelijk wat alle oud-prinsen uit Oirlo nu
tegen mij zeggen. (Foto: Marieta fotografie)

12

winkel&bedrijf

01
02

Provincie Limburg

Subsidie modernisering landbouwbedrijven
Limburgse boeren en tuinders kunnen via provincie Limburg tot 250.000 euro krijgen voor bedrijfsmodernisering. De subsidieregeling wordt begin februari opengesteld. Het geld komt voor de helft uit een Europees steunprogramma en de helft van de provincie.
Met de subsidie wil provincie
Limburg de agrosector steunen om
innovaties en modernisering van de
bedrijven te versnellen. Niet iedereen
komt in aanmerking voor de subsidie. “We stellen wel voorwaarden”,

geeft landbouwgedeputeerde Hubert
Mackus aan. “We zetten in op maatschappelijk en duurzaam produceren.
Dat wil zeggen dat de vernieuwing
een bijdrage moet leveren aan bijvoorbeeld nieuwe verdienmodel-

len, beheersing van productierisico’s,
kringloopsluiting, energie- en klimaatmaatregelen, dierenwelzijn en biodiversiteit.”
De subsidie kan worden gebruikt
voor fysieke investeringen, die nodig

zijn voor innovaties of toepassingen
hiervan in de bedrijfsvoering. De subsidie bedraagt minimaal 20.000 euro.
De aanvragen worden beoordeeld
door een onafhankelijke adviescommissie. Gedeputeerde Staten nemen
daarna een besluit op basis van dit
advies.
Provincie Limburg ziet de land- en
tuinbouw als belangrijke economische

motor in Limburg. “De sector is goed
voor tienduizenden banen en genereert jaarlijks een omzet van bijna
3 miljard euro.”

Adviescommissie
Hoeveel aanvragen maximaal
gehonoreerd worden en hoeveel geld
er in totaal voor het programma is
gereserveerd, is nog onbekend.

Provincie Limburg steunt agrofood-MKB
met geld en platform
Provincie Limburg trekt 2,7 miljoen euro uit voor Agrofood Limburg, een nieuw programma om ondernemers
in de agrofoodsector te ondersteunen. In drie jaar wil ze een platform om kennis en ervaring te delen, een
‘instrumentenkoffer’ om innovatieve ideeën daadwerkelijk uit te voeren en een servicepunt ontwikkelen voor
vragen en hulp.
Het programma Agrofood Limburg
sluit aan bij het provinciaal landbouwbeleid. Hiermee zet de provincie in op
nieuwe verdienmodellen, technologische innovaties en nieuwe producten.
“We denken dan aan future farming,
veilige en gezonde voeding duurzame
productiemethoden”, zegt gedepu-

teerde Hubert Mackus, verantwoordelijk voor landbouw.
Limburg Agrofood richt zich op
MKB’ers in de agrofoodketen. Primaire
doel is het verbinden van de ondernemers onderling en met kennis- en
onderwijsinstellingen. Over drie jaar
moet er een AgroFoodCommunity

(AFC) gevormd zijn, bestaande uit
agrofoodbedrijven, ondersteunende
bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheden, belangbehartigers
en intermediairs. De partijen delen
kennis en informatie.
Tweede doel is het vullen van
een ‘instrumentenkoffer’, een set

van instrumenten om een onderneming financieel te ondersteunen
bij het uitwerken van een idee en
het naar de markt brengen van een
innovatief product, proces, dienst,
bedrijfs- of verdienmodel. Tenslotte
komt er een servicepunt waar
ondernemers direct advies kunnen
krijgen van een businessdeveloper
op het vlak van financieringsmogelijkheden en andere ondersteunende (Europese) programma’s.
Investeringsbank LIOF gaat

Agrofood Limburg uitvoeren.
De Provincie en LIOF willen in drie
jaar tijd negentig ideeën begeleiden, ontwikkelen en financieel
ondersteunen. In totaal is hiermee
een bedrag gemoeid van 5,4 miljoen euro, inclusief de investeringen van de ondernemers.
Gedeputeerde Mackus hoopt dat
aan het einde van het programma
ten minste driehonderd ondernemingen aan het programma verbonden zijn.

Kijkje achter de muren

Open dag bij De Rooyse
Wissel in Oostrum
Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) De Rooyse Wissel in Oostrum houdt op zaterdag 17 maart een open dag.
Samen met zes andere centra en klinieken is De Rooyse Wissel die dag toegankelijk voor publiek.

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar sales@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

W W W. C TC N L . N L

Bezoekers kunnen een kijkje
nemen achter de muren en een antwoord krijgen op vragen over tbs,
behandeling en veiligheid. Het bezoek
aan De Rooyse Wissel start op het
Plein, de centrale plek in de kliniek.
Daar staat koffie en thee klaar en is
een informatiemarkt ingericht.
Medewerkers en patiënten ver-

zorgen rondleidingen door de kliniek.
Er wordt een bezoek gebracht aan een
woonafdeling en aan de werkzalen, er
wordt een therapiesessie bijgewoond
en bezoekers kunnen in gesprek met de
patiëntenraad. Het programma duurt
2,5 uur. Het is de vierde keer dat fpc’s
en fpk’s gezamenlijk een open dag
organiseren. De fpc’s en fpk’s werken

samen onder de naam TBS Nederland.
Inschrijven voor de open dag is verplicht en kan vanaf maandag 5 februari
07.00 uur via www.tbsnederland.nl
Met deze Open Dag sluit TBS
Nederland aan bij de Nationale
Week van Zorg en Welzijn die van
12 tot en met 17 maart plaatsvindt.
(Foto: De Rooyse Wissel)
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Voor de gemeenteraad stemt men op personen
en niet op programma’s eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
De inwoners van gemeente Venray mogen op 21 maart naar de stembus om de samenstelling van de gemeenteraad voor de komende vier jaar
te bepalen.

Uitdaging
Ik weet dat januari alweer
voorbij is en dit onderwerp
dus totaal passé is, maar toch.
Ik wil het hebben over goede
voornemens. Eén goed voornemen in dit geval. Normaal
gesproken doe ik daar niet
aan, want ik ken mezelf: nul
discipline. Minder snoepen,
vaker gaan hardlopen, minder
schoenen kopen. Hoe graag ik
het ook wil, ik doe het toch
niet. En dat is prima, ik heb
me er bij neergelegd. Maar
wat ik wel wil dit jaar is meer
boeken lezen.
Nu lees ik met periodes al
veel, maar eigenlijk zou ik het
liefst iedere avond wel even
met een boeiend boek, kop
thee en stukje chocola onder
een dekentje op de bank willen
liggen. Even wegduiken in mooi
verhaal en niet de hele dag naar
een scherm of schermpje turen.
Het probleem is alleen dat ik
grote moeite heb met het
beginnen in een nieuw boek.
Zeker als je net daarvoor al een
heel goed exemplaar hebt
uitgelezen, kan het volgende
boek vaak alleen maar tegenvallen, denkt de pessimist in
mij dan.
De oplossing heb ik gelukkig
ook al gevonden. Voor ieder
probleem biedt tegenwoordig
een app wel een remedie en
ook in dit geval vond ik een
digitale uitkomst. In de app
Goodreads kun je namelijk een
‘challenge’ instellen, een
bepaald aantal boeken dat je
voor het einde van het jaar
gelezen moet hebben. Ik houd
wel van een uitdaging, dus:
game on.
Heel optimistisch wilde ik
52 boeken invullen, één boek
per week. Dat werd al snel 40,
30 en na even realistisch nadenken is mijn goede voornemen
om 25 boeken te lezen in 2018,
zo’n twee boeken per maand.
Wie doet er mee?
Kris

In de gemeente Venray zijn er zeven partijen die naar de gunsten van de
kiezers gaan dingen. Vijf ervan hebben een landelijke ‘moederpartij’, en twee
partijen zijn alleen lokaal vertegenwoordigd. In deze verkiezingscampagne
zullen de landelijke partijleiders weer met elkaar gaan debatteren over zaken
waar de Venrayse gemeenteraad weinig of geen invloed op heeft. Bovendien
blijkt uit onderzoek dat de helft van de Nederlanders geen enkel raadslid in zijn
of haar gemeente kent, terwijl die lokale politici over veel ingrijpende zaken
beslissingen nemen. Bijvoorbeeld over subsidies voor allerlei organisaties,
de zorg voor ouderen, voor jongeren met problemen of voor het aan het werk
helpen van langdurig werklozen. Voor de stemgerechtigde burgers van Venray
is er dus alle reden om zich te verdiepen in wat lokale partijen willen.
Inmiddels hebben de zeven partijen hun kieslijst bekendgemaakt.
Daarop prijken de namen van wel of niet bekende personen, woonachtig in

Venray-kom en de kerkdorpen. Daarnaast hebben alle plaatselijke partijen hun
verkiezingsprogramma gepresenteerd. In deze verkiezingsprogramma’s vermelden de partijen onderwerpen waarvan zij vinden dat die de komende jaren
als belangrijke zaken dienen te worden aangepakt. Het is maar de vraag of de
stemgerechtigden in Venray de verschillende partijprogramma’s allemaal gaan
doorlezen of met elkaar gaan vergelijken. Men stemt misschien op een bekende
persoon in plaats van over de plannen binnen onze gemeente.
Stichting Burgers van Venray is daarom geïnteresseerd in de mening van
jong en oud over de stelling: Voor de gemeenteraad stemt men op personen en
niet op programma’s.
In februari kan men op www.burgersvanvenray.nl aangeven het met die
stelling eens of oneens te zijn. De resultaten van deze peiling worden na afloop
gepubliceerd.

Bespreking stelling Burgers van Venray van januari

Overlast hondenpoep ligt aan gemakzucht hondenbezitter
Op de website Burgers van Venray stond in de maand januari een stelling over de problemen die men ondervindt met het aantreffen van
hondenpoep op straat. De stelling was ‘De aanpak van overlast door hondenpoep is een taak van de gemeente.’ De mening van de inwoners van
Venray was nogal verdeeld over de vraag of er hier wel een taak van de gemeente ligt. In totaal was 49 procent van de stemmer het eens met de
stelling en 51 procent niet.
In totaal bezochten 3.400 mensen de website, waarvan er 85 behalve
het uitbrengen van een stem ook een reactie op de stelling hebben gegeven.
In vrijwel alle reacties, zowel van de eens- als oneensstemmers, wordt er op
gewezen dat het opruimen van hondenpoep de taak is van de hondenbezitter zelf. Overlast komt doordat sommige hondenuitlaters hun verantwoordelijkheid daarbij niet zien. Een enkeling noemt dit zelfs asociaal. De meeste
eensstemmers gaven in hun reacties aan dat de gemeente moet zorgen voor
meer afvalbakken of uitlaatveldjes. Zo zegt Ivonne Kuiper: “De eigenaar is
uiteraard zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de poep van zijn hond.
Wij hebben plastic zakjes bij ons en rapen elke poep van onze honden op.
(…) Maar soms moet je wel erg ver met dat zakje poep lopen voor dat het
thuis in de vuilnisbak gaat. Afvalbakken, wel of niet specifiek voor de poep,
zijn wel erg wenselijk. En dit is iets dat wel op het bordje van de gemeente
dient te liggen.” Een ander vindt dat er wel meer controles mogen komen
op het opruimen van hondenpoep. “Wij wonen nu tegenover een seniorenflat en de meeste senioren die hun honden uitlaten, ruimen de poep niet op.
Gevolg: onze kinderen zitten wekelijks onder de hondenpoep. Aanspreken
heeft geen zin meer.” Ook Peter vindt dat de gemeente beter moet handhaven. “In eerste instantie is de hondenbezitter verantwoordelijk voor het

opruimen. Dat heeft toch iets met fatsoen te maken. Aangezien niet alle hondenbezitters dit fatsoen hebben, moet de gemeente handhaven (…) Met het
invoeren van hondenbelasting worden de nette hondenbezitters ook gestraft,
hier ben ik niet voor. “
Uit de reacties van de oneensstemmers blijkt dat niet de gemeente, maar
alléén de eigenaar van de hond de verantwoordelijkheid heeft de ontlasting
op te ruimen. Zo meldt Hans dat het hebben van een hond de keuze is van
mensen zelf. “Daar hoeft de gemeenschap en de gemeente niet voor te faciliteren. De eigenaar van de hond ruimt de hondenpoep op en neemt deze mee
naar huis om daar in de afvalbak te gooien.”
Gelet op de vele en diverse reacties die op de website zijn geplaatst, vindt
Stichting Burgers van Venray het raadzaam dat de gemeente eerst die meningen op waarde beoordeelt voordat er een publiciteitscampagne uitgevoerd
gaat worden. Harrie Claessens zegt bijvoorbeeld op de website: “Het lijkt mij
zinloos hier 10.000 euro aan uit te geven. Misschien is het beter dit geld te
besteden aan personen die bevoegd zijn om boetes uit te schrijven en hierop
controle gaan uitoefenen. Deze personen, niet in uniform, lekker in de buurt
laten controleren. De opgelegde boetes kunnen dan besteed worden aan het
plaatsen van meer afvalbakken.”

VACATURE
De Kemp is een familiebedrijf met al meer dan 50 jaar ervaring in de vermeerdering en
opkweek van aardbeiplanten, aspergeplanten, vruchtboom onderstammen en rode
bessenplanten. De Kemp levert kwalitatief hoogwaardig plantmateriaal aan
professionele telers in heel Europa.

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

In verband met de uitbreiding van onze organisatie met een nieuwe teeltlocatie zijn wij op
korte termijn op zoek naar:

Bedrijfsleider kas

-

Teeltmedewerker kas
Word jij onze nieuwe collega?

MAANDAG OP DE
WEEKMARKT
VAN VENRAY

Wil je werken binnen een dynamisch en innovatief bedrijf met leuke collega’s, een
prettige werksfeer, een hands on mentaliteit en passie voor het vak? Kijk dan snel op
onze website: http://www.dekemp.nl/nl/het-bedrijf/vacatures en mail je sollicitatiebrief
en CV naar Esther Keijsers: e.keijsers@dekemp.nl
Plantenkwekerij De Kemp
Kempweg 15, 5964 ND Meterik, Nederland | Tel. +31 77 3982430

WWW.VENRAYLOKAAL.NL
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Je kunt echt wat veranderen
Als coalitiepartij heeft D66 deze raadsperiode een flinke stempel
gezet. Zo wordt door flexibel te bestemmen St. Anna herontwikkeld,
jaagden we de energietransitie aan door bijvoorbeeld collectieve inkoop
van zonnepanelen, haalden we het speciaal onderwijs naar Venray,
zorgden we voor een kantelpunt in het beleid ten aanzien van de veehouderij, voerden we een gastvriendelijk parkeerbeleid in en wordt ons
centrum steeds compacter en gezelliger.
Maar hoe trots we ook zijn met
het behalen van deze speerpunten,
deze raadsperiode zou staan of
vallen met het al dan niet slagen van
de zorgdecentralisaties. We mogen

zeggen dat we het in Venray best
goed voor elkaar hebben. Over het
algemeen heerst er tevredenheid bij
de mensen die deze zorg afnemen en
de financiële ellende zoals in Venlo is

ons bespaard gebleven door ‘in control’ te zijn. Echter, we zijn er nog lang
niet. Menselijk contact is essentieel
voor goede zorg. Door kleine wijkteams, toegankelijkheid en goede
dienstverlening willen we dit de
komende raadsperiode bevorderen.
Venray heeft een bovengemiddeld
aantal inwoners dat tijdelijk uit balans
is. Als D66 hebben we concrete initiatieven genomen om voor hen zorg
op maat te kunnen leveren. Zo hebben we een motie ingediend voor

een ruimte in Venray waar verwarde
personen tot rust kunnen komen en
onderzocht kunnen worden en hebben we budget laten vrijmaken voor
mensen met een hulpvraag die niet
passen binnen het huidige zorgaanbod. Beide moties zijn unaniem aangenomen en uitgevoerd. Zo zie je
maar: in de politiek kun je echt wat
veranderen.
Daan Janssen,
lijsttrekker D66 Venray

Veiligheid in Venray
Veiligheid is voor CDA Venray een groot goed. Inwoners van Venray
moeten zich veilig voelen. Naar de onveiligheidsgevoelens van inwoners
moet goed geluisterd worden. Vaak wordt er alleen gekeken naar de
criminaliteitscijfers en de geregistreerde cijfers bij met name de politie.
Echter, we weten dat inwoners
die zich onveilig voelen en overlast
ervaren, hier meestal geen melding
van maken. Men is vaak bang voor
represailles van criminelen of overlastveroorzakers. Met name inwoners
in wijken voelen zich onveilig door

onder andere afvaldump bij afvalstations. Het CDA is al lang voorstander
van cameratoezicht bij afvalstations.
Inwoners van wijken vragen hier al
jaren om. Op een flink aantal plekken
in Venray vindt met grote regelmaat
handel in drugs plaats. Het gaat hier

om de ongecontroleerde handel, dus
niet om de handel van wiet in coffeeshops. Deze handel geeft vaak overlast
van dealertjes op brommers en scooters. CDA Venray wil meer wijkagenten
op straat. Als de nationale politie niet
meewerkt, is het wellicht een optie
om als gemeente meer wijkagenten
bij de nationale politie in te kopen.
Wijkraden, politie (wijkagenten) en
gemeente moeten laagdrempelig met
elkaar in gesprek om goede lijnen uit

te zetten. Ook betrokken wijkbewoners
moeten in deze gesprekken worden
meegenomen. Er zijn al diverse oefeningen gemaakt met deze werkwijze
in Brukske. Overlast rondom speeltuintjes is in gezamenlijkheid aangepakt met resultaat. Ook speelcoach
Henk is hierbij betrokken. Hij heeft een
goede invloed op met name de jongere jeugd.
Petra van Duijnhoven,
raadslid CDA Venray

Zwerf- en dumpafval in centrum en rondom containers
Wanneer je op willekeurige tijden een wandelingetje maakt, zie je
hoe de straten, plantsoenen en groenstroken (kortom de openbare
ruimte) steeds weer vervuild zijn met honden- en kattenpoep en
afvaldump.
Een draagtas van een fastfoodketen in een rioolputje: deksel eraf en
troep erin. En dan de rotzooi rondom
de openbare afvalcontainers die zich
steeds weer ophoopt: ze zijn verworden tot openbare stortplaatsen.
Onlangs zagen we nog een vaatwas-

ser bij de containers in Veltum en een
schotelantenne en kinderwagen in
het Brukske. De melder kreeg via de
gemeente geen contact met de boa’s.
De boa bellen staat niet in het protocol kreeg hij te horen, met als gevolg
dat de vaatwasser er meer dan een
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week stond. De gemeente ruimde het
uiteindelijk wel op, maar dat kan toch
niet de bedoeling zijn. Afvaldump kan
niet getolereerd worden, het mag niet
en kan niet. De vraag is hoe je dit bij de
inwoners tussen de oren krijgt. Via een
dure campagne om de mentaliteit te
veranderen, zoals het huidige college
denkt te bereiken? Zou het veel helpen?
Elkaar er op aanspreken? Wij zijn daar
schuw voor geworden omdat het vaak
leidt tot agressieve reacties.

Gewoon strak handhaven, daar
pleiten wij al jaren voor. Overtreders
een fikse prent bezorgen. Als op de
containers een grote sticker komt
waarin de boete duidelijk wordt
gemaakt, weet men waar men aan
toe is. Hoe de overtreder dan te
betrappen? Gewoon de boa’s met
meer uren inzetten, eventueel in combinatie met cameratoezicht.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

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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Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen 2018

Diverse aanpak bij samenstellen
kandidatenlijsten
De politieke partijen in Venray hebben de afgelopen periode een voor een hun kieslijsten bekendgemaakt.
Het samenstellen van een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen is een hele klus. Want hoe
bepaal je wie je partij gaat vertegenwoordigen in de verkiezingen?
Voor sommige partijen is een
vertegenwoordiging uit alle dorpen
en wijken van Venray een prioriteit.
Dat blijkt dan ook uit de woonplaatsen van hun kandidaten. Zo stelt
CDA Venray-voorzitter Evert Voorn
dat hun lijstadviescommissie vanuit
een opdracht werkt: “Een zo divers
mogelijke lijst met een goede mix
van mannen en vrouwen, senioriteit
en nieuw talent, dorp en centrum,
mensen met een migratieachtergrond en autochtonen, et cetera.”
De partij benadert daarom ook
mensen actief voor een plaats op
de kandidatenlijst. “Het is belangrijk dat onze kandidaten goed weten
wat er leeft in de gemeenschap.
Dus kandidaten zijn vrijwel altijd al in
de gemeenschap actief. We probe-

ren ook kandidaten uit elk kerkdorp
en elke wijk van Venray te vinden.”
De partij heeft vertegenwoordigers
uit twaalf van de veertien dorpen op
haar lijst.

Brede vertegen
woordiging
Ook VenrayLokaal heeft uit veel
dorpen (elf van de veertien) vertegenwoordigers. De partij legt uit:
“We willen met onze kieslijst de
Venrayse samenleving afspiegelen. De gemeente Venray heeft haar
inwoners verspreid over de dorpen en
de kern, in de wijken. Blijkbaar spreken we hen allen aan. We hebben
naar onze mening op de kieslijst een
goede spreiding naar geslacht, leef-

tijd, woonomgeving, verschillende
achtergronden en culturen. Een brede
vertegenwoordiging in raad en commissies, daar streven wij naar.”
Volgens lijsttrekker Martin
Leenders is er voor Samenwerking
Venray maar één belangrijk criterium
voor kandidaten: “Interesse hebben in
het politieke proces. Bij het samenstellen van de lijst is beschikbaarheid van
de kandidaat en zijn of haar specifieke
inbreng en achterban doorslaggevend.
De verhouding man/vrouw is daar
ondergeschikt aan.” De partij heeft uit
vijf dorpen uit de gemeente vertegenwoordigers op de lijst. “Samenwerking
Venray heeft een heel breed ledenbestand. Maar niet alle leden willen
actief worden in de politiek”, verklaart
Leenders.

Ook PvdA Venray let niet zozeer
op de woonplaats van haar kandidaten, geeft secretaris Marja van Mil
aan. PvdA is de enige partij die dit
jaar wel meer vrouwen dan mannen
op haar kandidatenlijst heeft staan,
maar ook dat is niet heel bewust,
zegt Van Mil. “Deze vrouw denkt
dat er net zoveel mannen als vrouwen zijn die de sociaaldemocratie
een warm hart toedragen. We hebben wel bewust zoveel mogelijk
om en om de lijst samengesteld om
te laten zien dat het eigenlijk niet
zoveel uitmaakt.” In totaal zijn er
158 kandidaten bekendgemaakt op
de zeven lijsten van de politieke partijen. Hiervan is 32,9 procent vrouw,
een vergelijkbaar aandeel met vier
jaar geleden. Dit is boven het landelijk gemiddelde van 28 procent voor
gemeenteraden. VVD en D66 hebben
het laagste aantal vrouwen op hun
kieslijsten staan (13,3 en 16,7 pro-

cent). Beide partijen hebben nog
niet gereageerd op vragen hierover.

Aantal vrouwen op
de lijst
“Wij werven geen leden speciaal
voor de gemeenteraad”, vertelt Joep
Gielens over de aanpak van SP Venray.
“Kandidaten moeten we goed kennen,
actief zijn in de partij en hun loyaliteit
aan onze partij en onze idealen hebben getoond. Zo voorkomen we dat
we kandidaten binnenhalen die het
alleen maar om het pluche te doen
is.” De SP-lijst bestaat voor 44,4 procent uit vrouwen, het een-na-hoogste
percentage. Toch heeft ze uit negen
dorpen geen vertegenwoordiger op
de lijst. “We letten zoveel als mogelijk
op diversiteit, maar uiteindelijk staat
de kwaliteit voorop. Het moet een
goed team zijn dat namens ons in de
gemeenteraad terecht komt.”

Jan Loonen – lijsttrekker CDA Venray

‘Je moet buiten je eigen cirkeltje komen’
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 Jan Loonen van CDA Venray.

“Bestuurlijk hebben we de laatste
jaren veel in gang gezet. Na zeven
magere jaren gaat het hier goed.
Mensen zijn tevreden en ik wil hier
graag aan verder werken. We hebben
in de gemeente een gezond huishoudboekje, we hebben goede verhoudingen, er is relatieve rust, er zitten geen
lijken in de kast. Met dit verhaal ga ik
graag de verkiezingen in”, vertelt
huidig wethouder Jan Loonen (53).
Loonen werd geboren in Heide
en groeide daar op, op de boerderij van zijn ouders. Landbouw vormt

een rode draad in zijn leven: na de
middelbare school studeerde hij
Landbouwtechniek aan de Landbouw
Universiteit in Wageningen. Daarna
werkte hij bij het ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij in
het mest- en ammoniakonderzoek en
in de ontwikkeling van stalsystemen.
In 1993 begon hij met zijn broer een
Agrarisch Adviesburo. Sinds 2010 is hij
wethouder in Venray en richt hij zich
op economische ontwikkeling.
Politiek actief is hij officieel sinds
zijn 21e, toen hij zich aansloot bij het

CDA. Maar al eerder werd hij via zijn
vader, toen ook wethouder, aangestoken door het virus. “We gaan dit jaar
ook weer de straat op, posters plakken
en flyeren. Dat doe ik al sinds 1974,
toen ik als kleine jongen met mijn
vader meeging. Dat canvassen vind
ik leuk. Je hoort positieve en negatieve geluiden. Dat vind ik belangrijk. Je moet buiten je eigen cirkeltje
komen. Ik wil altijd graag verhalen
uit de praktijk horen.” Tussen 2003 en
2011 zat hij in de Provinciale Staten
van Limburg. “Ik heb heel erg geno-

ten van de staten. Toen ik in 2010 tot
wethouder werd gekozen, ben ik daar
mee gestopt.”
Als politicus vindt Jan het belangrijk om midden in de samenleving
te staan. “Ik heb altijd veel contact
met mensen gehad. Mijn 06-nummer is overal bekend, ik ben het liefst
gewoon dichtbij. Daar ga ik prat op.
Een gesprek kost een uurtje, maar dat
moet de houding ook zijn van volksvertegenwoordigers. Ik krijg daar
energie van. Mensen moeten zich
gehoord voelen. Maar het is niet ‘u
vraagt, wij draaien’. Ik wil wel overal
over praten. Je bent dan als bestuurder
verantwoordelijk om een eerlijke en
objectieve keuze te maken.” Loonen
geeft aan ‘op z’n CDA’s’ overal kansen in te zien. “Dat is het Rijnlands
denken, we kijken wat goed is voor
de gemeenschap. Als je kijkt naar het
groter belang, dan profiteer je daar
zelf ook van. Voor ons is de volgorde: algemeen belang, dan individueel belang.” De wethouder geeft
aan zijn functie graag te behouden.
“Ik wil heel graag verder werken in de
gemeente. Het hangt van de kiezer af
of dat als wethouder is. Ik ga met even
groot plezier in de raad.”
Speerpunten voor de komende
verkiezingen zijn voor het CDA volgens
Jan zorg, veiligheid en werk. “Dat zijn
algemene termen, dat zal iedereen
wel zeggen, maar we hebben allemaal een eigen invulling. De zorg is
goed geregeld in Venray, ook na de
decentralisaties. Er zijn altijd nieuwe
aandachtspunten, we blijven ontwikkelen. Het is nooit af.” Voor het thema
veiligheid kijkt hij bijvoorbeeld naar
de coffeeshops in Venray. “Daar hangt
overlast aan vast. In de wijken hebben
we veel successen geboekt met de
wijkcoördinatoren, de leefbaarheid is

toegenomen. Maar er is altijd iets om
aan te werken.”
“Ik ben een aardsoptimist. Ik zie
overal kansen in. Ik ben dan ook niet
van het verbieden, maar van ontwikkelen en kansen geven.” Hij ziet zichzelf samen met nieuwe wethouder
Anne Thielen als sterk team voor de
verkiezingen. “Wij zijn heel complementair aan elkaar, ook een beetje
een duo”, zegt hij, verwijzend naar
het lijsttrekkersduo van lokale partij
VENRAY Lokaal. “Het CDA is een brede
volkspartij en we stippelen in Venray
onze eigen lijn uit ten opzichte van de
landelijke lijnen.”

‘Je moet het
verdienen’
Sinds 1982 is het CDA in Venray bij
alle gemeenteraadsverkiezingen de
grootste partij geweest. De kans dat
Jan Loonen terugkeert als wethouder,
is dan ook aannemelijk, al wil hij dat
zelf niet zo zien. “Je moet het elke
keer weer verdienen. Iedereen begint
op nul stemmen. Tegenwoordig is
de politiek vluchtiger dan de laatste jaren. Om in voetbaltermen te
spreken: je bent zo goed als je laatste goal. Natuurlijk zit je anders in
de wedstrijd als je begint met negen
zetels, maar het uitgangspunt moet
zijn dat je er je best voor moet doen.”
Ook in een voorspelling voor deze
verkiezingen blijft Jan in voetbaltermen. “Ik ben een voetballiefhebber. Als je een thuiswedstrijd hebt,
voorspel je natuurlijk altijd winst.
We gaan uit van goed resultaat.
We hopen het zelfde aantal zetels
te bereiken. Ik blijf die optimist.
Maar we weten dat het niet automatisch gaat en gaan er weer hard voor
werken.”
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aan
Dagmar Boom

I love...
Terwijl de leerlingen van
het Raayland College zitten
uit te rusten op een taverne
met uitzicht op tal van
Romeinse bouwwerken, vraag
ik me af waarom we daar toch
aan doen. “Met reizen vergroot je je wereld. Je wordt er
een beter en ruimdenkender
mens van. Het doet je goed.”
Hier ben ik het volledig mee
eens. Toch vraag ik me af
waarom. Wat maakt het zo
goed om te reizen?

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Dagmar Boom
17 jaar
Leunen
Beekdal Lyceum Arnhem

Als je in een ander land en in een
andere cultuur geboren zou zijn,
welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik kiezen voor het land
Argentinië. Vroeger toen ik klein was,
gaf mijn vader mij een voetbalshirtje
van het landsteam van Argentinië.
Vanaf dat moment is het mijn lievelingsland geworden. Ook het lekkere
weer daar is natuurlijk een groot pluspunt.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Een andere taal vloeiend leren spreken. Een taal zoals Spaans, Frans of
Portugees. Het lijkt mij erg vet als je
dat kan. Ook kun je dan makkelijker
met mensen uit die landen communiceren en beter met andere mensen in
contact komen.
Wat deed je als kind het liefst?
Als kind deed ik het liefst voetballen
en volleyballen. Ik vind en vond het
altijd al leuk om te sporten. Later heb
ik voor volleybal gekozen. Het mooiste moment uit mijn jeugd was dat
wij kampioen werden met de meisjes
C1 van ActiveRooy uit Venray. Het was
echt een superspannende wedstrijd en

de ontlading was ook heel groot toen
we wonnen.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Het moment dat de bondscoach
van het nationaal volleybalteam mij
opbelde om te vertellen dat ik mee
mocht naar Montreux. Als ik terugdenk
aan dit moment, krijg ik enorme kippenvel. Het was mijn mooiste volleybalervaring tot nu toe en ik ben erg
blij dat ik dit heb mee mogen maken.
Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Dat ik niet moest gaan voetballen
maar beter op volleybal kon gaan,
omdat daar minder fysiek contact was.
Ik speelde altijd tegen grote jongens
als meisje, dus dat was wel erg moeilijk. Dit advies kwam van mijn vader
af.
Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Ik heb de beslissing moeten nemen
of ik op 15-jarige leeftijd op Papendal
ging wonen of niet (het grootste topsporttrainingscentrum van Nederland,
waar topsporters fulltime trainen,
wonen en studeren, red.)
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
een foto met een vriendin van mij.

We hadden deze op Snapchat gemaakt
en naar wat vrienden verstuurd.
Hoe heb je je beste vriend of
vriendin ontmoet?
Ik heb mijn beste vriendin ontmoet
net voordat ik naar de middelbare
school ging. Gelukkig kwamen wij bij
elkaar in de klas. Na drie jaar bij elkaar
in de klas te hebben gezeten, gingen
we allebei naar een andere school toe.
Gelukkig had dat geen invloed op onze
vriendschap en zijn we nu nog steeds
beste vriendinnen. Ze snapt altijd mijn
situatie en steunt mij ook in alles wat
ik doe.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Op school ben ik het beste in Engels en
economie. Omdat ik gespreid examen
doe, doe ik die vakken volgend jaar
samen met scheikunde. Dit jaar heb
ik wiskunde, biologie en Nederlands.
Ik wil later denk ik een beetje de economische richting op. Aangezien ik het
nog niet zeker weet, heb ik een beetje
van alles wat gekozen in mijn vakkenpakket.
Heb je een bijbaantje?
Ja, ik werk soms in het restaurant van
Papendal. Ik heb nu wat meer vrij
omdat ik gespreid examen doe, dus af
en toe werken kon er wel bij.
Wat doe je het liefst op een vrijdagof zaterdagavond?

Het liefst ben ik thuis, of thuis bij mijn
beste vriendin (als we geen wedstrijd
hebben). Gewoon op de bank tv-kijken
of spelletjes doen.
Wie is je grote voorbeeld?
Manon Flier. Vanaf het moment dat
ik bij mijn eerste volleybalwedstrijd
ooit ging kijken, zag ik haar inslaan.
Ik werd zo geïnspireerd door haar dat
ik toen ook op volleybal ben gegaan.
Ik vind haar een geweldige volleybalster en heb veel van haar geleerd door
naar beelden van haar te kijken.
Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat over
jou te weten zouden komen?
Ik denk niks. Ik ben eigenlijk wel een
open boek, dus mensen weten eigenlijk wel alles over mij.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Het boek ‘Dagen van schaamte’
geschreven door Lieneke Dijkzeul.
Ik moest het boek lezen voor school
en zag daar best wel tegenop.
Uiteindelijk bleek het toch wel een
leuk boek te zijn.
Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn?
Dan zou ik er voor kiezen om altijd
6 jaar oud te zijn. Lekker in de kindertijd, waar je zorgeloos kan spelen en
nergens aan hoeft te denken.

Aan de ene kant natuurlijk
de dingen die je ziet. Ruïnes zijn
voor sommigen gewoon kapotte
stenen, voor anderen een blik in
het verleden. Zien welke moeite
men vroeger in kunst of architectuur gestoken heeft, kan je
laten beseffen waar mensen toe
in staat zijn als ze samenwerken. Aan de andere kant heb je
de leefomstandigheden: als je
ziet in welke barre omstandigheden mensen nu zelfs nog
leven, besef je pas echt het
voorrecht dat wij hebben.
Misschien reis je wel voor de
mensen: de cultuur en de
gewoontes, of de attitude
waarmee mensen problemen
het hoofd bieden. Dit is denk ik
een van de hoofdredenen
waarom reizen gezien wordt als
iets dat je een beter mens
maakt. Eenmaal dat je uit je
boerenkool-met-worst-stulpje
treedt en ziet dat er ook rijsten-inktvis-stulpjes zijn, zul je
sneller mensen accepteren die
een andere achtergrond hebben
dan jij.
Sommige mensen reizen ook
om wat alleen op bepaalde
plaatsen mag; de coffeeshops in
Amsterdam kunnen ervan
getuigen. Maar ik geloof niet
dat een stoner in de Wallen een
goed voorbeeld is van een
gemiddelde toerist. De meeste
reizen toch om een van de
andere redenen. Zo zoekt ieder
iets anders om zichzelf te verrijken. Moge de via’s in Rome ons
daar ook goed aan hebben
gedaan.
Tom
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‘We wisten nooit hoe het kon, alleen
hoe we het moesten doen’
Het Raayland College in Venray is vrijdag 2 februari het toneel van het twaalfde Science Symposium. Naast praatjes van allerlei deskundigen,
dragen ook leerlingen hun kennis over. Jop van Aken uit Oostrum en Tom Damen uit Venray zitten in vwo6 en hebben de volgens hen legendarische
vrije trap van voetballer Roberto Carlos geanalyseerd. Zij vertellen hierover tijdens het symposium.

hierbij hoort, is het Magnus-effect.
Dit effect zorgt ervoor dat er een loodrechte kracht op de baan van de bal
komt, waardoor de bal dus een draaiing gaat maken.”
Tijdens het Science Symposium
hebben ze een proefje bedacht om het
effect uit te leggen en tonen ze een
aantal filmpjes. Daarmee proberen ze
hun enthousiasme over te brengen:
“We vonden het een leuk onderzoek,
het interesseerde ons doordat het een
verschijnsel is in het voetbal dat elke
wedstrijd (in meer of mindere mate)
voorkomt. We wisten nooit hoe het
kon, we wisten alleen hoe we moesten schieten om het te veroorzaken.”

Exacte vakken
toepassen in dagelijks
leven

Het Raayland College organiseert het symposium samen met het
Dendron College uit Horst. Dit jaar
ligt de nadruk op ‘extreme science’.
Zo vertelt RTL4-weerman Reinier van
den Berg over tornado’s en extreem
weer, zijn er demonstraties bij
extreem lage temperaturen en vertelt
Gijs Neleman over extreme objecten
en botsingen in de ruimte. Maar naast
de professionals krijgt ook een aantal
leerlingen een podium.
Jop van Aken (voetballend bij SV
United in Wanssum) en Tom Damen
(voetballend bij SV Venray) besloten
hun hobby te betrekken in hun profielwerkstuk. “We kwamen op het idee
om ons profielwerkstuk te doen over
voetbal omdat we allebei veel met
de sport bezig zijn. We voetballen zelf

drie keer per week, we spelen allebei
FIFA18 en zijn fanatiek supporter (Jop
van Ajax en Tom van PSV, red.)”, vertellen de leerlingen.

Natuurkundige
factoren en principes
Zij analyseerden voor hun profielwerkstuk een vrije trap van Roberto
Carlos met een uniek effect. Hoe kan
het dat de bal tijdens zijn baan richting de goal een plotselinge draai naar
links kan maken? De jongens zochten hun antwoord in de natuurkunde.
“De vrije trap van Roberto Carlos is
van een tijdje geleden, tijdens de
wedstrijd van Brazilië tegen Frankrijk
op 3 juni 1997. Als kind keken we vaak
filmpjes over voetbal op YouTube,

Cultura Venray

Pilot Cultuur in de
Klas op vier scholen
Cultura Venray is in januari van start gegaan met het vormgeven
van de pilot Cultuur in de Klas. In samenwerking met vier basisscholen
uit de gemeente Venray is zij aan het kijken hoe cultuuractiviteiten
ingepast kunnen worden in het schooljaar.
“De komende jaren zal er verder gewerkt worden aan het plan
CIK waardoor kinderen in Venray
structureel kennis kunnen maken
met meerdere cultuurdisciplines
zoals muziek, drama, dans, beeldende vorming en cultureel erfgoed. Het doel waar de komende
jaren samen met het culturele
netwerk in Venray aan gewerkt
zal worden is het mede mogelijk
maken van een structureel, duurzaam en kwalitatief cultuureducatie

programma voor álle basisschoolkinderen in Venray”, aldus Cultura
Venray.
In de pilot worden de eerste
ontwikkelde ideeën op vier scholen
in de praktijk gebracht. Tijdens de
proefperiode gaat Cultura Venray
ook op zoek naar meer cultuuraanbieders uit de regio die mee willen
werken en denken over Cultuur in
de Klas. Cultura Venray verwacht
dat de eerste activiteiten in de
pilotklassen in maart starten.

waar we deze vrije trap regelmatig
tegenkwamen. Tegenwoordig komt
hij ook vaak voorbij op sociale media.
De vrije trap is voor ons zo bijzonder,
omdat de bal rechts langs lijkt te gaan
maar door het effect toch tussen de
palen belandt. Iedereen is verbaasd.
Ook aan de reactie van de keeper is
goed te zien dat hij zelf niet door had
hoe Roberto Carlos toch kon scoren.
Het effect van de bal is zo uniek bij

deze vrije trap, dat we wilden onderzoeken hoe dat kan”, aldus de jongens.
Voor hun profielwerkstuk schoten
de voetballers zelf een aantal vrije
trappen om zo te kijken welke factoren ervoor zorgen dat de bal uit vrije
trappen zo’n draaiing kan maken.
“We hebben onderzocht welke natuurkundige factoren ervoor zorgen dat
de bal een draaiing kan maken in de
lucht. Het natuurkundige principe wat

Natuurkunde zal ook in de toekomst van de jongens een rol blijven
spelen. “We willen volgend schooljaar
allebei iets met natuurkunde studeren.” Tom gaat Bouwkunde studeren
en Jop Industrial Design. De jongeren
vinden het Science Symposium een
goede manier om de leuke kanten van
exacte vakken te laten zien. “We vinden het ook leuk om te zien hoe men
exacte vakken toepast in het dagelijks
leven of hoe men het dagelijks leven
makkelijker wilt maken door middel
van de wetenschap.”
Belangstellenden kunnen het symposium ook bijwonen. Het vindt plaats
op vrijdag 2 februari vanaf 12.30 uur
op het Raayland College. Kijk voor het
hele programma op www.raayland.nl
Aanmelden kan via post@raayland.nl
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Veel liefde.
Daar houden we van.
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Regionale
kampioenschappen
dressuurpony’s
Door: Ruitersportvereniging De Eendracht
De regionale kampioenschappen dressuur voor pony’s werden op
zaterdag 27 en zondag 28 januari verreden in Manege Katsbek in
Susteren. De ruiters van De Eendracht uit Castenray wisten net geen
prijzen in de wacht te slepen.
Op zaterdagavond rond
19.00 uur werd Esmee Kemmelings
met haar pony Egano in de dressuur categorie DE klasse B aan
de start verwacht. Esmee reed
een nette proef, maar wist helaas
geen prijs in de wacht te slepen.

Geslaagde editie

42e Vlakwatercross
Door: ATV Venray
Met het aantal van 185 deelnemers aan de RHM-lange cross en 137 deelnemers op de WIVO-korte cross,
kijkt ATV Venray terug op een geslaagde editie van de 42e Vlakwatercross, geeft de vereniging aan. In totaal
namen 576 atleten deel op zondag.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Zondagochtend om 09.00 uur moest
Lukas van Lit met Asalesto al aan
de start verschijnen. Hij kwam uit
in het dressuur categorie DE klasse
M2. Ook Lukas reed een nette proef,
maar hij mocht geen prijs mee naar
huis nemen.

Vaderlijke
voorzienigheid houdt
heren overeind
Door: Sam Faessen, volleybalvereniging ActiveRooy
Het heren 1 van ActiveRooy uit Venray verloor vorige week vijf
punten zonder een bal te hebben aangeraakt. Eerherstel was nodig in
de wedstrijd van zaterdag 27 januari. Tegen Fyrfad zouden de heren
strijden voor wat ze waard waren in een samenstelling die dit seizoen,
zo niet in de hele geschiedenis van ActiveRooy nog nimmer is vertoond.
De spoeling is dit seizoen zeer
dun en het onfortuin blijft aanwezig.
Roel van Hooft heeft zijn achillespees definitief aan de wilgen gehangen. Dennis van Hooft is momenteel
in Bangkok. Leon Langehuizen had
vorig weekend griep en deze week
had Sam daar last van. Joris Arts liep
afgelopen dinsdag een scheurtje in
zijn kuit op en ook hij stond dus aan
de kant. Je hoeft geen Albert Einstein
te zijn om te moeten concluderen dat
er zonder hulp van buitenaf slechts
vier man in het veld zouden staan.
Maar het wonder geschiedde.
Daar betraden Sef Teeuwen en Bart
Lamers de zaal. ‘The great return
of the fresh fathers’ was een feit.

En hoe… Alsof zij thuis iedere dag
nog tegen de gevel een volleybal de
hoogte in spelen, zo speelden zij op
een ongekend waardig niveau. Dit in
combinatie met een Leike, die op de
diagonaal een hoog scorend vermogen haalde. De mannen streden als
leeuwen en gesteund door een aantal wijze woorden van achilleshiel
Roel van Hooft, wisten de strijders
een mooi punt binnen te slepen.
Wij danken Sef en Bart voor hun
inzet en met trots kan de vereniging melden dat er een nieuwe fresh
father is bijgekomen. Niek zag op
deze memorabele vruchtbare zaterdag het levenslicht met dank aan
Dirk Schraven en Femke Arts.

Op zaterdag namen bijna driehonderd basisschoolleerlingen en vijftien
estafetteteams deel aan de scholierenloop. In totaal kwamen bijna
negenhonderd deelnemers in actie
kwamen in het Venrayse stadsbos.

Venrays stadsbos
Bij de Lange Cross liep Mark van
Kessel van AV Lopergroep Deurne
naar de zege in de tijd van 26,43
minuten over 8.040 meter. Op het
prima te belopen parcours werd bij de

dames Judith Gijsbers uit Weert eerste
in 35,11 minuten. De WIVO-korte cross
werd ook na zijn winst op de RHMlange cross gewonnen door Mark van
Kessel met een tijd van 12,55 minuten over 4.020 meter. Sjors Thielen
van ATV Venray werd tweede in
13,02 minuten en Guido Hendrix uit
Stamproy werd derde in 13,26 minuten. Bij de dames was de overwinning voor An Lenders van Venloop
Running Team in 14.49 minuten.
De Petrus Bandenschool won

de Scholierenloop Vlakwatercross
en de trofee ter nagedachtenis aan
overleden sportwethouder Jo van
Oers. De trofee wordt door zoon
Bart van Oers uitgereikt op de Petrus
Banden school. Op de tweede plaats
eindigde De Meent uit Leunen en
De Keg uit Venray werd derde.
De Onderwijsgroep Buitengewoon
uit Geijsteren werd winnaar van
de beker, voor het procentueel
meeste aantal deelnemers, namelijk
20 procent.

Matig begin

SVOC’01 wint door sterke
tweede helft
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Na de overtuigende winst van vorige week tegen VVO, stond ditmaal de uitwedstrijd tegen Flamingo’s uit
Mariahout op het programma voor het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray. Flamingo’s wist slechts
twee wedstrijden te winnen en streed daarom als een-na-laatste voor lijfsbehoud. SVOC’01 wist de wedstrijd in
de tweede helft naar zich toe te trekken.

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek
naar een gemotiveerde:

Tractorchauffeur / ZZP’er

(m/v)

die gedurende het seizoen (mei-oktober) met
tractoren en/of zelfrijdende machines werkt in de
oogst van groenten en aardappelen.
Oogsten gebeurt in wisselende ploegendiensten,
24 uur per dag en 5-7 dagen in de week.
Werkzaamheden in Nederland, Duitsland,
België en Frankrijk.
Sollicitaties richten aan
Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
Tel: 077-3976666 / info@tacobedrijven.nl

Voor de wedstrijd werd SVOC’01
daarom op het hart gedrukt scherp
te beginnen. Voor Flamingo’s telde
nu namelijk elk punt. Het was weliswaar SVOC’01 dat middels een
doorloopbal na 7 minuten op een
1-0 voorsprong kwam, maar daarna
was het Flamingo’s dat het spel
bepaalde. SVOC’01 was in deze fase
geen glimp van wat het vorige week
was en speelde vooral tegen zichzelf.
Flamingo’s profiteerde hier zichtbaar van en wist tot 6-1 uit te lopen.
Net voor rust kon SVOC’01 nog wat
terugdoen, wat de stand iets dragelijker maakte: 7-3.
Na de benodigde peptalk van
coach Ray kwam SVOC’01 de tweede
helft flitsend uit de startblokken.
Na slechts vier minuten speeltijd was

de voorsprong van Flamingo’s namelijk alweer tenietgedaan. Met elk
doelpunt zag je het vertrouwen bij de
uitploeg groeien en het spelplezier
toenemen. Het was dan ook SVOC’01
dat na rust op voorsprong kwam en
het spelbeeld bepaalde.

Kleine kansen en
doorloopballen
Door gevarieerd en secuurder
aanvalsspel wist SVOC’01 met zowel
afstandsschoten, kleine kansen en
doorloopballen steeds verder uit te
lopen. Zo werd na 12 minuten in de
tweede helft een verschil van vier
doelpunten bewerkstelligd, 8-12.
Deze voorsprong werd in het verloop
van de wedstrijd niet meer uit handen

gegeven, mede door goed collectief
verdedigend werk.
Flamingo’s wist zo na rust slechts
twee keer te scoren, tegenover
elf doelpunten aan SVOC’01-zijde.
Hiermee werd de wedstrijd uiteindelijk relatief eenvoudig met een 9-14
eindstand gewonnen. Achteraf kan er
ondanks het zeer matige begin met
een positief gevoel op de wedstrijd
teruggekeken worden, vooral door de
mentale weerbaarheid waarover de
ploeg (in de tweede helft) liet zien
te beschikken. Linda en Rian scoorden deze wedstrijd vier keer, Elien en
Marloes twee keer en Aniek en Sofie
ook een keer.
Volgende week treedt SVOC’01 om
14.15 uur thuis aan tegen laagvlieger
Celeritas.
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Jumpers verliest thuiswedstrijd
hele wedstrijd een fysieke wedstrijd,
waarbij veel bodycontact werd toegelaten door de scheidstrechters.

Door: basketbalvereniging Jumpers’76
Jumpers uit Venray speelde op zaterdag 27 januari tegen EBCG uit Geldrop. De thuiswedstrijd werd
uiteindelijk verloren met 49-60.
Jumpers wist dat het een lastige wedstrijd zou gaan worden door
het tekort aan lengte aan haar kant.
Daar waren de spelers met lengte
Dirk, Maarten S. en Mirko. Helaas
kampt Mirko de laatste tijd veel met
blessures waardoor ook deze wedstrijd
weinig gebruik gemaakt kon worden
van zijn spel en lengte. Hierdoor nam
hij de rol als coach op zich. Maarten
W., normaal gesproken een 2-3, ein-

digde hierdoor af en toe op de 4.
De overige spelers, Bart, Ralf,
Steffan, Denny en Jorik hadden de taak
om het spel vanaf buiten te spelen.
Na de warming-up begon de wedstrijd wat rommelig van beide kanten.
Gelukkig was dit voor het neutrale
publiek op de tribunes geen probleem.
Jumpers kwam achter met 4-0, maar
wist dit weer gelijk te trekken. De rest
van het eerste kwart werd er over een

weer wat gescoord, maar stond EBCG
voor met 8-14 na het eerste kwart.
In het tweede kwart werd het spel
over het geheel wel beter. Er was een
aantal mooie individuele acties van
Dirk waardoor het verschil de hele tijd 8
tot 10 punten bleef. Aan het einde van
de eerste helft gooide Denny voor de
tweede wedstrijd op rij een driepunter
raak, waardoor Jumpers met vijf punten
achterstand ging rusten. Het was de

Veel bodycontact
werd toegelaten
In de tweede helft ging Jumpers er
meteen weer fel tegenaan. Het duurde
echter wel weer 2,5 minuut voordat de eerste score viel in dit kwart.
Dit kwam mede door het fysieke
contact dat werd toegelaten in deze
periode. Maarten S., die zijn eerste
seizoen speelt bij heren 1, heeft deze

wedstrijd veel kunnen spelen en ervaring op kunnen doen. Aan het einde
van het derde kwart wist Jumpers nog
terug te komen tot twee punten, maar
helaas sloeg EBCG daarna nog een
klein gaatje, zodat het verschil alsnog
acht punten was aan het einde van
het derde kwart.
In het laatste kwart kregen de
mannen van Jumpers al vrij snel een
paar scores tegen, waardoor het gat
wel was geslagen. Daarna werd de
wedstrijd gewoon tot het einde uitgespeeld en gebeurde er eigenlijk niet
zoveel meer.

Oostrum verliest van Meterik
Door: voetbalvereniging SV Oostrum
Het eerste team van SV Oostrum hervatte zondag 28 januari na een erg lange winterperiode de competitie,
tegen middenmoter RKSV Meterik. Een gevaarlijke tegenstander voor Oostrum, zoveel was vorig jaar al wel
duidelijk geworden. Ook deze keer kon de ploeg de punten niet binnenslepen.
Het was duidelijk dat beide teams
moesten wennen en de absolute vorm
nog niet geheel terug was. Het feit dat
er door slechte weersomstandigheden
de laatste maanden slechts minimaal
getraind kon worden, was hier waarschijnlijk debet aan.
Oostrum begon zwak en ontsnapte

binnen een minuut al aan een achterstand. Vervolgens ontspon zich een
wedstrijd tussen twee teams die echt
wel streden voor de punten, maar
goed voetbal was schaars.
Na ruim een kwartier viel het,
naar later bleek, enige doelpunt van
de middag. Tom Verbong van de gas-

ten uit Meterik liep vrij ongehinderd
door het Oostrumse strafschopgebied en rondde met links keurig af,
0-1. Oostrum probeerde het wel maar
heel grote kansen leverde dit niet op.
Het ontsnapte zelfs nog aan een grotere achterstand toen een onvervalste
scrimmage voor het doel net voor de

lijn door een Oostrum-verdediger kon
worden tegengehouden.

konden worden. Aan de andere kant
liet ook Meterik zich niet onbetuigd en
kregen ook zij enkele keren de kans de
wedstrijd in het slot te gooien.
Zo bleef het tot de laatste minuut
spannend en zat er een punt in.
Uiteindelijk bleef de gelijkmaker uit
Na rust hadden de rood-witten de
en konden de gasten uit Meterik na
wind mee en werd koers gezet richdeze spannende en sportieve wedting het doel van de tegenstander.
strijd de handen in de lucht steken.
Dit leverde enkele aardige kansen op
Volgende week staat de uitwedstrijd
maar het mocht niet zo zijn. Telkens
ontbrak de perfecte eindpass, waardoor tegen GFC ’33 uit Grubbenvorst op het
programma.
enkele goede kansen niet omgezet

De perfecte
eindpass ontbrak

INTERESSEPEILING
‘KOMPAS WONEN’
IN SCHUTTERSVELD

1. TYPE STUDIO (18m2)

- één persoon
- € 378,00 (excl. servicekosten)
- een woon-, slaap- en
kookgedeelte in één ruimte
- huurtoeslag is mogelijk
(ook <23 jaar)
- jongeren beneden 28 jaar
krijgen voorrang

Ben je op zoek naar woonruimte, maar heb je niet genoeg
inschrijftijd? Dan is een kompaswoning in het Schuttersveld aan
de Bergweg in Venray voor jou misschien héél aantrekkelijk.
De kompaswoningen bieden je een goede overbrugging naar
een huurwoning voor onbepaalde tijd of een koopwoning.
En… je behoudt je inschrijftijd op Thuis in Limburg.

2. TYPE DUO (36m2)

- max. twee personen
(geen kinderen)
- € 466,00 (excl. servicekosten)
- een woon- en kookgedeelte
- één slaapkamer
- berging
- huurtoeslag is mogelijk
(>23 jaar)

IN SCHUTTERSVELD WOON JE SÁMEN

Bewoners in het Schuttersveld hebben diverse achtergronden. Ze zijn
bereid elkaar te helpen en stellen de deur voor elkaar open. Ook steken
ze regelmatig samen de handen uit de mouwen om een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid. De appartementen liggen op de 2e en
3e verdieping. Hierdoor heb je lekker veel contact met elkaar. De rest
van het gebouw verhuren we aan maatschappelijke organisaties.
VOOR WIE IS EEN KOMPASWONING IDEAAL?

De kompaswoningen zijn ideaal voor mensen die snel woonruimte
zoeken en tijdelijk willen huren, voor 2 of 5 jaar (afhankelijk van je
leeftijd). Je komt in aanmerking als:
- je kunt vertellen waarom juist jij in het Schuttersveld wilt wonen;
- je iets wilt betekenen voor het Schuttersveld, je buren of de buurt.
INTERESSE?

Wil jij in de loop van 2018 een kompaswoning huren? Maak dan nu je
interesse bekend. Geïnteresseerden ontvangen van ons een mail zodra
wij de woningen te huur aanbieden op thuisinlimburg.nl. Let op: dit is dus
alleen een interessepeiling. Op basis van deze interessepeiling bepalen
wij hoeveel kompaswoningen van elk type wij realiseren. Het staat al vast
dat er 4 kompaswoningen van type Familie komen. Je interesse kun je tot
en met 16 februari kenbaar maken via onze website wonenlimburg.nl.

3. TYPE FAMILIE (54m2)

EEN REKENVOORBEELD VOOR TYPE STUDIO*:

Basishuur = € 378,00 per maand
Geschatte servicekosten = € 20,00 per maand
Totaal dus € 398,00 huur per maand
Iemand van 19 jaar met een bruto jaarinkomen
van € 10.000 krijgt € 173,00 huurtoeslag per
maand. Dat betekent dat hij € 225,00 per
maand zelf aan huur betaalt.
*bedragen onder voorbehoud. Dit is slechts
een voorbeeld. Je kunt aan de hand van je
eigen jaarinkomen een proefberekening
maken op toeslagen.nl.

- max. vier personen
(max. twee volwassenen)
- € 556,00 (excl. servicekosten)
- een woon- en kookgedeelte
- twee slaapkamers
- gezinnen krijgen voorrang
- huurtoeslag is mogelijk
(>23 jaar)
De kompaswoningen zijn
bereikbaar via het trappenhuis
(niet via de lift). Er zijn geen
huisdieren toegestaan.

Vragen? Bel met het WoonAdviesTeam van
Wonen Limburg, 088 - 385 0800 of mail
naar schuttersveld@wonenlimburg.nl.
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St. Antonius-Abt Gilde

Jan Willem Franssen nieuwe eerste
gildemeester Blitterswijck
Het St. Antonius-Abt Gilde uit Blitterswijck koos op dinsdag 23 januari een nieuwe eerste gildemeester.
Jan Willem Franssen gaat deze rol de komende tijd vervullen.

De eerste toespraak van de nieuwe eerste gildemeester na zijn installatie

Voorafgaand aan de jaarvergadering op 23 januari vond om 09.00 uur
in de OLV kerk in Blitterswijck de
gildemis plaats, gecelebreerd door
gildepriester Huub van Horne.
Daarna bracht het gilde een bezoek
aan het St. Antoniuskappelletje, waar
na het gebed en het offer traditioneel
een borrel werd aangeboden. Na de
koffietafel met braadworst vond de
jaarvergadering plaats. Bij de opening werd nogmaals stilgestaan bij het
overlijden van de eerste gildemeester Wilbert Ingenpass, die op 3 maart
2017 overleed en zestien jaar als eerste gildemeester fungeerde.
Uiteindelijk werd gildebroeder Jan
Willem Franssen gekozen als eerste
gildemeester. Hij treedt in de voetspo-

ren van zijn vader, Jan Franssen, die
voor Wilbert 29 jaar eerste gildemeester was. De familie Franssen is geen
onbekende in het gilde. Van de familie
is vanaf 1843 aanwezig in het gilde.
Dit is vastgelegd op het gildezilver.
Het is een serie van drie schilden
bijeen, A.M. Franssen, J.H. Franssen
en H.J. Franssen. Het betreft hier drie
leden van het gilde, afkomstig uit de
dorpssmeden familie waaruit metaalwarenfabriek Blitta in 1923 ontstond.
De schenkers Jean, Antoon en Hubert
maakten het bedrijf groot. De schilden
zijn getooid met de afbeeldingen van
een smid aan het werk bij zijn aambeeld, een man bij een vélocipéde,
een fiets, en een smid die een metalen kozijn maakt.

Roek van Verdienste
postuum voor
Wilbert Ingenpass
Carnavalsvereniging De Ruuk uit Blitterswijck reikte zaterdag
27 januari de jaarlijkse Roek van Verdienste uit. Deze werd tijdens de
Blitterswikse Revue postuum toegekend aan Wilbert Ingenpass.

Lima is een Meubelmakerij gespecialiseerd in CNC freeswerk voor de Meubel en
Kunststofindustrie. Door ons eigen montage, spuiterij en transport zijn we een
complete toeleverancier. Door de groei van ons bedrijf hebben we versterking
nodig voor ons flexibel team bestaande uit 10 personen.
We zijn op zoek naar personen in de functie:

CNC FREZER m/v
• MEEWERKEND VOORMAN m/v
• MEUBELSPUITER m/v
•

Wat zijn je verantwoordelijkheden:
- Juiste uitvoering van alle
voorkomende werkzaamheden
- Dagelijks onderhoud van materiaal
en materieel
Wat vragen wij:
- Technisch inzicht
- VMBO/MBO werk- en denkniveau
- Flexibiliteit ( geen 9 tot 5 mentaliteit)

Wat hebben wij te bieden:
- Een uitdagende en verantwoordelijke
baan met ruimte voor eigen inbreng
- Afwisselend werk bij een groeiend
bedrijf
- Een hecht team van enthousiaste
collega’s
- Marktconform salaris en goede
arbeidsvoorwaarden

Interesse?
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dhr. W. Willems, tel: 0478-632232
Je motivatie en C.V kun je mailen naar info@limabv.nl
Schriftelijke reacties t.a.v. Dhr W.Willems naar:
LIMA V.O.F. • SCHOOTSVELD 5 • 5821 EH VIERLINGSBEEK • WWW.LIMABV.NL

Wilbert tijdens het afhalen van zijn
dochter, jeugdprinses Frouke, in 2013
De Roek Van Verdienste is
bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor de carnaval in het dorp, voor
de dorpsgemeenschap of het verenigingsleven. Wilbert was onder
andere organisator van de liedjesavonden van cv De Ruuk, jeugdleider van voetbalvereniging BVV’27/
SV United, eerste gildemeester van

het Sint Antionius Abt gilde, architect van het nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis, voetballer
van BVV’27, vendelier van het Sint
Antionus Abt gilde en bestuurslid van
cv De Ruuk.
Voor alles wat hij voor
Blitterswijck heeft betekend, kreeg
Ingenpass de Roek van Verdienste
toegewezen.
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Carnavalsknutselen in
wijkcentrum Brukske
Kinderen kunnen op zaterdagmiddag 3 februari komen knutselen
met het thema carnaval in het wijkcentrum Brukske in Venray.
De knutselmiddag duurt van
13.00 tot 15.00 uur. Het is bedoeld
voor kinderen vanaf 4 jaar. In de
pauze krijgen de kinderen limonade en de gemaakte stukjes

mogen mee naar huis genomen
worden. De organisatie vraagt de
deelnemende kinderen om hiervoor zelf een plastic zak mee te
nemen.

Tabletcafé in Venray
BiblioNu Venray organiseert op maandag 5 februari een tabletcafé.
Dit is bedoeld voor wie alles wil weten over de nieuwste apps of handige functies op de tablet, smartphone of e-reader. De bijeenkomst is
van 14.30 tot 17.30 uur.
Vrijwilligers van Seniorweb en
leerlingen van het Raayland College
geven uitleg, maar deelnemers kunnen ook elkaar helpen. Het tabletcafé is geen cursus of workshop,
maar een samenzijn van enthousi-

aste gebruikers. De organisatie raadt
aan ervoor te zorgen dat apparaten
zijn opgeladen en dat geïnteresseerden hun gebruikersnaam en wachtwoord meenemen. Deelname aan
het tabletcafé is gratis.
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‘t Gaolde Paerd voor
Anny en Albert Classens
Het echtpaar Anny en Albert Classens ontvangt dit jaar de hoogste carnavalsonderscheiding van carnavalsvereniging ’t Dartele Veulen. ’t Gaolde Paerd wordt op carnavalsdinsdag 13 februari om 20.11 uur in de Pérdstal
uitgereikt door vorst Twan van ’t Dartele Veulen.
Albert werd geboren in 1959 in
Veulen. Na zijn opleiding werkte
Albert in het varkensbedrijf van zijn
vader en bouwde zijn bedrijf verder
uit. Anny is geboren in 1960 in
Ysselsteyn. Zij ging uiteindelijk aan de
slag bij varkenshandel Van de Eijnden
in Griendtsveen. Na elkaar eerder wel
eens gezien te hebben ontmoetten
Anny en Albert elkaar op 1 januari
1983 in De Steeg in Leunen. De vonk
sloeg over en een jaar daarna trouwden ze in Ysselsteyn. Anny ging bij
Albert in Veulen wonen. Uit het
huwelijk werden drie kinderen geboren, Richard, Patrick en Pascal.
Inmiddels zijn ze de trotse opa en oma
van kleinzoon Javi.
Door de geboorte van de kinderen
werd het jonge stel steeds meer bij de
basisschool van Veulen betrokken en
zijn ze zich intensief bezig gaan houden met het organiseren van allerlei
schoolactiviteiten. Anny werd lid van
de ouderraad en Albert kreeg de functie van timmervader, omdat hij timmerles aan de kinderen gaf. Daarnaast
was hij op school een van de klusjesmannen en werden de peuters en
kleuters in de lente ontvangen op de
boerderij om de dieren te gaan bekijken. Albert was begeleider tijdens
het jaarlijkse volleybaltoernooi voor
basisscholen in Venray, jeugdleider bij
voetbalvereniging Ysselsteyn, hij ging
met de groepen 5, 6, 7 en 8 op kamp
en ook was hij jarenlang coach van
de zeskampploeg Veulensewaterweg

– Lorbaan – Drabbelsweg. Ook zat hij
bij het bestuur van Verenigingsraad
Veulen en was hij coördinator voor
de vrijwilligers bij het bouwen van
het nieuwe multifunctionele centrum. Annie is vanaf haar jeugd al lid
van korfbalvereniging De Peelkorf in
Ysselsteyn. In 1998 werd zij met Albert
de 44e prins en prinses van ’t Dartele
Veulen. Ook waren ze jarenlang actief
als artiest op de bonte avonden.

In die periode werd Albert bestuurslid van het APK en Anny nam zitting
in het boerenbruiloftcomité. Bij de
laatste Veulense Historie was Anny
samen met Toon het boerenbruidspaar. Sinds 2009 is ze bestuurslid van
de voormalige vrouwenbond, nu het
VSS. Door de jaren heen hebben Anny
en Albert zich ingezet voor alle activiteiten in Veulen, waaronder Veulens
Historie Herleeft! en de spooktochten.

Stempelkaarten voor Stichting Leergeld

Piëlhaan: iedereen
mag naar Krumelbal
Carnavalsvereniging De Piëlhaan uit Landweert organiseert op zondag
11 februari van 15.11 tot 19.11 uur het zogenaamde Krumelbal. Dit is een
middag voor jong en oud, waarbij de activiteiten speciaal gericht zijn op
jonge kinderen. Zij wil wel dat iedereen die wil, mee kan doen en heeft
daarom stempelkaarten gedoneerd.
Prins Job Wijnen en zijn adjudanten gaan deze middag voorop
in de polonaise om met de krumels
carnaval te vieren in wijkcentrum
‘t Stekske in Landweert. Omdat cv
De Piëlhaan wil dat iedereen mee
kan doen aan deze gezellige activiteit heeft zij tien stempelkaarten

geschonken aan Stichting Leergeld.
Met deze kaarten kunnen zowel activiteiten als drinken en een versnapering worden bekostigd.
Wie voor deze stempelkaart in
aanmerking wil komen, kan contact
opnemen met Stichting Leergeld
Venray.

Boerenkoffietafel in Ysselsteyn
In de Smelehof in Ysselsteyn werd op woensdag 24 januari voor de eerste keer een boerenkoffietafel georganiseerd voor alle ouderen uit Ysselsteyn en Vredepeel. De koffietafel werd georganiseerd door twee bestuursleden van de KBO Ysselsteyn-Vredepeel. De muziek werd verzorgd door
‘Wie het die gebeld’ en de meeste bezoekers hadden ouderwetse boerenkleding aan. Omdat er in
Ysselsteyn geen boerenbruiloft meer is met carnaval, werden Harrie en An Claessens-Vollenberg, in
het echt al meer dan 60 jaar getrouwd, uit geroepen tot boerenbruidspaar van 2018.
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Opgericht door pastoor Kemmere

Kemmerekoor Geijsteren bestaat 50 jaar
Het Pastoor Kemmerekoor Geijsteren bestaat vijftig jaar in 2018. Aan de hand van de uitgebreide jaarverslagen blikt het koor terug en kijkt het
vooruit naar de verschillende jubileumactiviteiten.

Vijftig jaar geleden werd het
Pastoor Kemmerekoor Geijsteren
opgericht op 31 oktober 1968.
Initiatiefnemer tot de oprichting
was pastoor Kemmere van de
Willibrordusparochie in Geijsteren.
Hij wilde het culturele leven in
Geijsteren versterken en de bewoners
van het dorp actief laten participeren in een culturele activiteit. Het koor
kreeg de verenigingsvorm en de eerste
repetitie vond plaats op 5 november
1968. Het eerste openbare optreden
was een tijdje later, tijdens de hoogmis
van Kerstmis op 26 december 1968. Het
koor telde toen 42 leden en de eerste
dirigent was Sef Adams.

Smeuïge
jaarverslagen
“Wellicht is er in de wijde omgeving geen vereniging te vinden die
beschikt over een zo prachtig, bloemrijk en inspirerend vastgelegde historie
als het Kemmerekoor. Van meet af aan
is er ieder jaar een geweldig jaarverslag gemaakt, voor iedere secretaris
van het koor in de afgelopen 50 jaar is
het een hoogtepunt om in de algemene ledenvergadering het door hem
of haar opgestelde jaarverslag voor

te mogen lezen aan de leden”, aldus
de vereniging. De standaard voor die
uitgebreide jaarverslagen werd gezet
door Theo Jeuken, de eerste secretaris van het Kemmerekoor. “Hij leverde
jaarverslagen af die zich laten lezen
als boeiende korte verhalen, waarin
het wel en wee van de Geijsterse zangers op een smeuïge manier de revue
passeert”, aldus het koor. De eerste
vijftien jaarverslagen van Jeuken werden in 1984 gebundeld in een boekwerk. Carla Kunen werd de opvolger
van Theo en schreef de volgende dertien jaarverslagen.
Al die jaarverslagen geven een
uitstekend beeld van de vele activiteiten die het koor de afgelopen vijftig jaar heeft georganiseerd, stelt de
vereniging. Zo was er onder andere
de uitvoering van het zangspel Het
Oude Lied bij gelegenheid van het
twintigjarig bestaan en tien jaar later,
bij het dertigjarig bestaan, de musical
Grenzen. Beide voorstellingen werden
door leden uit het koor geschreven
en vormgegeven. Ook het tweejaarlijkse evenement Kei Muzikaal is
een bekende activiteit van het koor.
Daarnaast deed zij mee aan zangconcoursen, luisterde ze vele jubilea in
het dorp op en verzorgt ze nog steeds

jaarlijks de hoogmis van Pasen en de
kerstnachtmis in de Willibrorduskerk.

Zelfgebakken wafels
Ook maatschappelijk gezien heeft
het koor haar steentje bijgedragen
in Geijsteren, stelt zij. Tegenwoordig
worden er bijvoorbeeld geen asperges

Het koor in 1984

GEZOCHT:

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.

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

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

www.timmermansagriservice.nl

meer gestoken om de kas te spekken
zoals vroeger, maar levert het koor al
vele jaren potgrond huis-aan-huis en
worden de Geijsterse huishoudens in
december voorzien van zelfgebakken
wafels. Ook draagt het koor eraan bij
dat de wijnvoorraad in de Geijsterse
huizen op niveau blijft.

Tegenwoordig telt het koor nog
42 leden, evenveel als het aantal
leden in het oprichtingsjaar 1968 en
staat het nu al weer enkele jaren
onder leiding van dirigent Geert
Verhallen. Het koor gaat uitdagingen niet uit de weg en blijft kiezen
voor een breed en gevarieerd repertoire, zodat ieder koorlid zijn muzikale voorkeur wel eens voorbij ziet
komen”, stelt zij. Bij gelegenheid van
haar vijftigjarig bestaan heeft het
koor een jubileumprogramma opgesteld. Haydn, Mozart, The Beatles en
Ramses Shaffy of Boudewijn de Groot:
ze krijgen allemaal een plek in dat programma. Op zondag 22 april wordt het
programma geopend met een optreden in de Willibrorduskerk in Geijsteren
tijdens de hoogmis om 10.00 uur,
waarna aansluitend een receptie
plaatsvindt in De Kei. Een week later,
op zondag 29 april treedt het koor ook
op tijdens de hoogmis in de Grote Kerk
van Venray. Woensdag 23 juni maakt
het koor een boottocht over de Maas,
waarbij korte muzikale optredens met
liedjes uit de jaren 60 verzorgd worden in Wanssum, Blitterswijck, Arcen
en Geijsteren. Het jubileumprogramma
wordt afgesloten met het muzikaal
opluisteren van een dinnershow in
Hoeve de Bogaard in Geijsteren.
Voor meer informatie, kijk op
www.kemmerekoor.nl

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
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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Lokale voorronde

Sjoerd en Beau
winnaars
voorleeswedstrijd
Sjoerd Liebrand van basisschool De Meent uit Leunen en Beau Joosten
van basisschool Eigenwijs uit Oirlo zijn de winnaars van de lokale
voorleeswedstrijd van de Bibliotheek Venray. Zij deden op vrijdag 26 en
maandag 29 januari mee aan de lokale rondes van de Nationale
Voorleeswedstrijd in het Raayland College in Venray.

Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in
Horst aan de Maas. Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en productiemedewerkers
samen aan totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een communicatiemedewerker.

Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

Veertien schoolkampioenen uit
de groepen 7 en 8 van basisscholen
uit de gemeente Venray namen deel
aan de lokale voorronde. De winnaars
gaan, samen met de winnaars van
De Bibliotheek Horst aan de Maas,
BiblioNu vertegenwoordigen tijdens
de regionale finale van Noord-Limburg
op 13 maart in Venray, waar zij strijden om een plaats in de provinciale
finale in Roermond. De winnaar wordt
Limburgs Voorleeskampioen en vertegenwoordigt in mei onze provincie.
In totaal deden 33 schoolkampioenen mee uit de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas.
De voorlezers werden, aangemoedigd door hun supporters, om de

beurt door de presentator naar voren
gehaald en lazen voor uit een door
henzelf gekozen boek. Sjoerd las
voor uit Dummie de mummie en de
Tombe van Achnetoet en Beau las voor
uit De superdikke meester Jaap van
Jacques Vriens.

Dummie de mummie
en meester Jaap
De Nationale Voorleeswedstrijd
is een initiatief van Stichting Lezen in
samenwerking met het Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken (SIOB).
De Nationale Voorleeswedstrijd wordt
financieel mogelijk gemaakt door
Stichting Lezen.

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing
van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pré;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied communicatie
op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pré.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers
uit diverse branches met nadruk
op industrie, onderwijs, zakelijke
dienstverlening en de agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen
in het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande vacature
en ben je net zo enthousiast over communicatie als wij dat zijn? Dan ontvangen we
graag je cv en motivatiebrief voor
vrijdag 9 februari via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Kijk voor meer informatie op
www.kempencommunicatie.nl of neem
voor vragen over deze functie contact op
met Wouter Hermans via 077 396 13 50.

werkt direct
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Daan I jeugdprins in Oostrum
Het jeugdprinsenbal van cv De Karklingers in Oostrum vond plaats op zondagmiddag 22 januari. In zaal
D’n Oesterham werd het nieuwe jeugdtrio gepresenteerd, bestaande uit jeugdprins Daan Janssen, jeugdvorst
Stijn Holtackers en jeugdnar Daan Willems.

Oostrum was op zoek naar een
nieuw Oostrums talent. Het oude
jeugdtrio onder leiding van jeugdprins Steef I wilde nog een gokje
wagen en zong het liedje ‘Supervet!’
voor de jury. De jury vond dit maar
niks, zij waren opzoek naar nieuw
talent. Toen oud-jeugdprins Steef I
oud-jeugdvorst Paul en oud-jeugdnar

Michiel afgetreden waren, kon de
echte zoektocht beginnen. Er vonden verschillende act plaats waaronder een optreden van Hit-it, Bjorn en
Mieke en Hans Klok met zijn assistente. Toen was het moment daar:
Hans Klok toverde uit een groot
cadeau de nieuwe jeugdprins van
2018 tevoorschijn. Het trio gaat de

komende carnaval voorop tijdens
de jeugdcarnaval met het motto:
‘Vastelaovend mit os, weej gaon
helemol los. Hop hop hop, gas d’r
op’. Na het uitkomen van het nieuwe
jeugdtrio werd de nieuwe jeugdraad
gepresenteerd. De jeugdraad bestaat
vanaf dit jaar uit meiden en jongens.
(Foto: Ben Kamphuis)

Jeugdvastelaovend
De Zagewetters uit
Merselo
De Jeugdvastelaovend van carnavalsvereniging De
Zagewetters uit Merselo presenteerde onlangs haar jeugdtrio.
Stacey Poels is de nieuwe jeugdprinses, die wordt bijgestaan door
jeugdnarrineke Daniek van Ass en jeugdvorst Dion Nellen.
Hun leus luidt: ‘Vur ut urst as trio vurop, wej zette dizze vastelaovend op zien kop’. De jeugdprinsenreceptie vindt plaats op
vrijdagavond 9 februari om 19.20 uur.

Kwekerij Hermans-Walter BV gevestigd te Sevenum is een modern glastuinbouwbedrijf
dat gespecialiseerd is in het telen en verpakken van oranje paprika’s. Ter versterking van
ons team zijn wij op zoek naar een:
PRODUCTIEMEDEWERKER / LOGISTIEKMEDEWERKER
Functie inhoud:
Als logistiekmedewerker zorg je er voor dat iedereen in de kas en in de verpakkingshal zijn of
haar werk kan doen. Jij zorgt dat oogstkarren en oogstcontainers klaar staan en brengt volle
oogstkarren naar de verpakkingshal. Het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan het
oogstmateriaal behoort tot je werkzaamheden. In de verpakkingshal is het jou taak om te zorgen
dat het juiste fust gereed staat voor onze sorteermedewerkers. Pallets met gereed product maak
je klaar voor transport en zet je in de koelcel. Jij bent de persoon die de schakel is tussen de
voorman in de kas en de verpakkingshal waarmee zaken zoals kwaliteit, kwantiteit en voortgang
gecommuniceerd dienen te worden.
Buiten het oogstseizoen dienen overige werkzaamheden ook uitgevoerd te worden. Ook dan zorg jij
er voor dat alle medewerkers zijn of haar werk kunnen doen, dat karren en materialen en dergelijke
klaar staan en gereed zijn voor gebruik.
Jouw profiel:
• Je weet van aanpakken en bent in staat om efficiënt te werken
• Je kunt goed met collega’s overweg
• Je hebt de drive om te komen tot de beste resultaten
• Enige ervaring in de glastuinbouw of logistieke sector is een pre maar geen must
Wij bieden jou:
• Een uitdagende een gevarieerde baan in een modern glastuinbouwbedrijf met
toekomstperspectief en ontwikkelmogelijkheden
• Marktconform salaris met passende arbeidsvoorwaarden conform cao glastuinbouw
• Een fulltime dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan je brief met cv per mail naar info@hermanswalterbv.nl.
Voor meer informatie kun je bellen met Frank Bakker (06-49332392).

Carnavalskwartet
De Meent uitgekomen
Op basisschool De Meent in Leunen is vrijdag 26 januari het
nieuwe schoolkwartet voor carnaval uitgekomen. Prins Bart
Willems, prinses Noa Jacobs, vorst Stijn Puts en nar Maud
Spreeuwenberg gaan de komende weken met de Leunse
Knöllekes, de Heidse Hedsbuülen en de Veulense Veulekes carnaval vieren op De Meent.
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Boerenbruidspaar Geijsteren
Tijdens het Aldwieverbal van carnavalsvereniging De Keieschieters uit Geijsteren op zaterdag 27 januari is
het boerenbruidspaar uitgekomen. Tijdens een Miljoenenjacht-quiz werden Peter Janssen (33) en Laura Jacobs
(30) uit de Tobberbuurt voorgesteld.

Peter is de zoon van Peter en
Carolien Janssen van De Keieschieters
uit Geijsteren. Laura is de dochter van Jos en Dienie Jacobs van
De Knöllekes uit Leunen. Samen

hebben ze een zoon, Cas. In het
dagelijks leven werkt Peter bij
Fermacell. Laura is werkzaam bij Oro.
Hun getuigen zijn Bas Vennekens en
Hilde Loonen, ook afkomstig uit de

Tobberbuurt van De Keieschieters.
Op carnavalsdinsdag, 13 februari, worden ze in zaal De Kei in de
onecht verbonden.
(Foto: cv De Keieschieters)

Prinseninstallatie en sleuteloverdracht
De installatie van de prins en de sleuteloverdracht carnavalszaterdag is traditioneel het begin van de
Venrayse vastelaovend. Op zaterdag 10 februari zijn het gemeentebestuur en alle prinsen, vorsten en raden van
elf van Venray en de kerkdorpen aanwezig.
Dit jaar heeft het college extra
kaarten beschikbaar gesteld aan de
kerkdorpen om het evenement mee
te maken. Vanwege het grote aantal
gasten dat wordt verwacht, vindt
de installatie en sleuteloverdracht
dan ook plaats in de theaterzaal van
de schouwburg. Het programma
rond de machtsoverdracht van

burgemeester en Opperpiëlhaas
Hans Gilissen aan de doorluchtige
hoogheden van Venray begint om
12.45 uur.
Het evenement is alleen voor
genodigden toegankelijk. De installatie en de sleuteloverdracht zijn
live te volgen via tv en internet. Omroep Venray doet net als

vorig jaar rechtstreeks verslag
van de ludieke machtsoverdracht.
De omroep stelt de beelden ook
ter beschikking aan Peel en Maas
TV, die het op een later tijdstip kan
uitzenden. Omgekeerd gebeurt
hetzelfde met de beelden van de
Vastelaovesroetsj, die Peel en Maas
TV live uitzendt.

Boerenbruiloft in Veulen
Roy Smets en Moniek van ’t Groenewolt zijn het boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
Ut Dartele Veulen geworden. Zij worden op carnavalszondag 11 februari met elkaar in de onecht
verbonden door prins Twan II. De trouwerij begint om 18.00 uur. Daarna wordt er boerenmoes met
worst gegeten door de gasten. Om 20.00 uur begint de receptie met aansluitend een groot
boerenbal.

cultuur 25

26

cultuur

01
02

Agenda t/m 8 februari 2018
do
01
02

vr
02
02

Uitreiking krant en Häöltere
Pölleke 2018

Carnavalsmis

Ouderenavond

Wandeling in de Leunse Paes

Breicafé

Tijd: 19.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: start toegangspoortje Baggerweg Leunen

Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Science Symposium

Carnavalsreceptie

Tijd: 12.30-16.00 uur
Locatie: Raayland College Venray

Tijd: 11.11-14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Carnavalsbal met uitreiking
Orde van de Hazekeutel

Thuisconcert Rangel Silaev

wo
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Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Venray

Traay Out
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Raayland College
Locatie: Schouwburg Venray

Celebrating the music of Paul
McCartney – Macca

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Dr. Kortmannweg 21 Venray

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Boonten aovend

Uitreiking Reuzekluut

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: zaal De Pèrdstal Veulen

Tijd: 13.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Vastelaovesconcert

De vrienden van Piëlhazekeutels
live

Openbare jaarvergadering
dorpsraad

Tijd: 14.00-17.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: kleine zaal Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Oirlo
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 20.11-23.00 uur
Organisatie: Koninklijke Harmonie Euterpe
Locatie: Schouwburg Venray

Aldwieverbal

Geeks en Games – Back to the
Classics

Tijd: 20.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De
Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 14.00-21.00 uur
Locatie: The B Venray

Openbare jaarvergadering
dorpsraad
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Castenray
Locatie: café De Köster Castenray
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Traay Out
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Raayland College
Locatie: Schouwburg Venray

Carnavalsknutselen

Jeugdboerebruiloft

Aftrap Hazinneaovend 2018

Tijd: 13.00-15.00 uur
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Tijd: 19.49 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Vurvorstebal – Het Zoepneus
Telebier Ring Gala

Receptie jeugdprins Lou I

Dorpsraadvergadering

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: jongerencentrum OJC Jera Ysselsteyn

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Boonten aovend

Receptie jeugdprinsenpaar

Traay Out Afterparty

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: cv Ut Dartele Veulen
Locatie: zaal De Pèrdstal Veulen

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 22.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray

Huiskamerconcert van Tennyson
King

Nakse Dakrame Festival 2018

Tijd: 17.11-23.11 uur
Organisatie: Vastelaovesvereniging De Zoepneus
Locatie: gastrobar TOF Venray

Tijd: 15.30-22.00 uur
Locatie: Café Hulsman Venray

Tijd: 20.30-23.30 uur
Organisatie: Wim Baltussen
Locatie: Matthiasstraat 19 Castenray

Verklèdbal – Laot ow lekker gaon
Tijd: 20.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn
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Eurotoernooi Jeu de Boules

Tijd: 19.30-23.11 uur
Organisatie: Vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Café Het Moment Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Jong Nederland en jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: de Hazehut, Henseniusplein Venray
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Tijd: 09.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef
Vredepeel

Zwarte Markt
Tijd: 09.00-16.30 uur
Organisatie: Vlooienmarkt Eindhoven
Locatie: Evenementenhal Venray
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Tabletcafé
Tijd: 14.30-17.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Thema-avond Alzheimer en
Balans
Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Café Venray
Locatie: De Kemphaan 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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55 jaar jeugdcarnaval Ysselsteyn

‘Carnaval in Ysselsteyn bloeit omdat
iedereen de kans krijgt’
Het jeugdcarnaval in Ysselsteyn viert dit seizoen haar 55-jarig jubileum. Dat carnaval in Ysselsteyn een zekere toekomst heeft, daar twijfelt niemand aan, stelt het jeugdcomité. Aan aanwas geen gebrek: “Ze staan nog elk jaar in de rij. We hebben het geluk dat er in ons dorp rijkelijk veel jeugd
is en we mogen in onze handen knijpen dat er zoveel man vol voor willen gaan.”

laten zien. Heel het dorp zingt het al
echt mee. Het is dé kraker van 2018
in Ysselsteyn.” In de bijpassende clip
komt een aantal jeugdprinsen van de
afgelopen jaren voor.

Je moet wel carna
valsbloed hebben

“Al jaren hebben we elk jaar een
nieuwe jeugdraad”, vertelt Frans van
Soest van het jeugdcomité, of kortweg ‘Ut Comité’. “In oktober kunnen
jongens en meiden van 14 of 15 jaar
zich aanmelden. Iedereen die zich
aanmeldt, mag meedoen.” Zij vormen
dat jaar de jeugdraad, bestaande uit
een jeugdvorst, een nar, de jeugdraad en de jeugdgarde en de jeugdprins of –prinses. “Vorig jaar hadden
we een jeugdraad en –garde van

32 jongeren, dit jaar hebben we er
28. Iedereen mag meedoen, want we
vinden het belangrijk dat iedereen
eraan proeft. We hebben wel maar
dertien mantels, maar die rouleren
we gewoon. Iedereen gaat wel overal
mee naar toe. Zo kunnen ze allemaal een keer ervaren hoe het is om
voorop te lopen.” Het jeugdcarnaval in
Ysselsteyn is daarmee ook meteen een
goede kweekvijver voor de volwassen tak van de carnavalsvereniging.

Veel prinsen, raadsleden en deelnemers aan de bonte avonden hebben
dan ook kennisgemaakt met het feest
door deelname aan de jeugdraad of
–garde. “Carnaval in het dorp bloeit,
omdat we iedereen de kans geven er
aan te proeven. Dat is onze kracht.”
Een grote groep vergt ook wel wat creativiteit, geeft Van Soest aan. “We willen iedereen de kans gunnen om het
mee te maken, dus tijdens de optocht
in Venray is er voor iedereen plaats op

de wagen. Sommige meiden van het
jeugdgarde staan bij de grote prins,
maar iedereen gaat mee.”

De kraker van 2018
Op vrijdag 12 januari kwam jubileumprins Lou I uit in thuishonk jongerencentrum Jera. De avond daarna
werd het jubileum tijdens een feestavond met oud-prinsen, oud-vorsten
en oud-comitéleden en zusterverenigingen gevierd. “Die avond met
optredens van Pruuf Mar en Bjorn en
Mieke was drukbezocht”, kijkt Frans
van Soest niet zonder trots terug. De
grote raad en het bestuur maakten
een lied voor de jubilerende jeugdtak
van carnavalsvereniging De Piëlreus.
“Dat lied hebben ze de 12e al laten
horen”, vertelt Van Soest. “En we
hebben het tijdens de bonte avond

Juist doordat elk jaar nieuwe
enthousiaste jongeren klaarstaan,
is het voor het jeugdcomité ook
makkelijk om iedereen enthousiast te houden, stelt Van Soest.
“Elk jaar is alles weer nieuw voor
de nieuwe lichting. Dan is het toch
weer spannend.” Het jeugdcomité
bestaat doorgaans uit zes man, op
dit moment zelfs zeven. “René van
de Pas zit er al elf jaar bij, ik inmiddels zes jaar. Wij stoppen er na dit
seizoen mee, maar een opvolger
draait nu alweer mee. Het mooie
van een groep van zes man is dat
je niet alles volledig mee hoeft te
doen. Je kunt zelf ook nog even wat
doen. Al is het heel mooi werk en
hebben we het onderling ook heel
gezellig.” Het comité is vanaf oktober zo’n twee avonden per week
bezig met het bij elkaar krijgen van
de jongeren, de financiële middelen (onder andere met een jaarlijkse inzameling van lege flessen)
en bijvoorbeeld het schrijven van
de sketches van de bonte avonden.
“Je moet wel echt carnavalsbloed
hebben, dan hou je dat wel vol”,
lacht Frans.
Naast de feestavond passen
extra jubileumactiviteiten eigenlijk
niet in het korte seizoen. “Maar het
jubileum wordt wel bij elke gelegenheid benoemd”, zegt Frans.
Ook op de prinsenreceptie wordt er
even bij stilgestaan. Jubileumprins
Lou I houdt op zondag 4 februari
om 15.11 uur receptie in jongerencentrum Jera ’70 in Ysselsteyn.

Rock-’n-Roll

Huiskamerconcert
met Tennyson King
in Castenray
Wim Baltussen organiseert op zaterdagavond 3 februari een huiskamerconcert. Tennyson King komt die avond optreden bij Wim thuis op
Matthiasstraat 19 in Castenray om 20.30 uur.

Bjorn & Mieke weer tweede
op LVK
Het Venrayse carnavalsduo Bjorn en Mieke is tweede geworden op de 42e editie van het LVK, dat
dit jaar op vrijdag 26 januari werd gehouden in Kessel. De andere Venrayse finalist, Pruuf Mar, eindigde als zestiende. Het Susterse duo Spik en Span ging er dit jaar voor de derde keer met de winst
vandoor, met het nummer ‘Blieve’. Bjorn & Mieke eindigde net als vorig jaar op de tweede plek.
Zij zongen dit keer het nummer ‘Droeëme mit de oeëge oop’. Pruuf Mar, de groep van broer en zus
Tamara en Stef Koonings zong het nummer ‘Op weg nòr Maerge!’. (Foto: Fred Janssen)

Tennyson King komt uit
Canada en heeft net een tour door
Australië en Nieuw-Zeeland achter
de rug. Baltussen: “Hij heeft me
benaderd met de vraag of hij een
huiskameroptreden in Castenray
mocht komen doen. Hier zeg
ik natuurlijk geen ‘nee’ tegen.”
Tennyson King beschrijft zijn
muziek als rock-‘n-roll met invloeden uit de roots- en bluesmuziek.
Hierover legt hij, volgens eigen

zeggen, een psychedelisch sausje
over heen. Zijn belangrijkste
invloeden haalde hij uit het luisteren naar The Velvet Underground,
Bon Iver en Tim Buckley. Hij begeleidt zichzelf op akoestische gitaar,
afgewisseld met zijn elektrische
gitaar. “Hij geeft aan het liefst op
kleine, intieme podia te willen spelen, alwaar hij zijn positieve energie ten volle tot uiting kan laten
komen”, aldus Wim.
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€
€ 7999,7999,-

Sorrento Plus
Sorrento
252 + 186Plus
cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet
oven,
kookplaat,
keramiek
252 + 186met
cm:koelkast,
kastwand
186
cm, eiland
252 xwerkblad
97 cm
afzuigkap, met
vaatwasser
5 jaarkookplaat,
apparatuurgarantie.
Compleet
koelkast,enoven,
keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.
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In deze greeploze keuken
In deze greeploze keuken

HORST

Witveldweg
HORST100
(Gevestigd
binnen Interchalet)
Witveldweg
100
T. 077-3982234
(Gevestigd
binnen Interchalet)
T. 077-3982234

ROERMOND
Burghoffweg 13
ROERMOND

(Gevestigd
tegenover Retailpark)
Burghoffweg
13

T. 0475-691548
(Gevestigd
tegenover Retailpark)
T. 0475-691548

HEERLEN

InHEERLEN
de Cramer 148
(Gevestigd
de Woonboulevard)
In deopCramer
148
T. 045-5751230
(Gevestigd
op de Woonboulevard)
T. 045-5751230

Versterk
Versterk ons
ons Superteam!
Superteam!
Kom
Kom werken
werken bij
bij Superkeukens.
Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
GEZOCHT:
(VESTIGINGERVAREN
HORST) VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
GEZOCHT:
(VESTIGINGLEERLING
HORST) VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
GEZOCHT:
(VESTIGINGBACKOFFICE
ROERMOND)MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Geïnteresseerd?
voor meer informatie.
Stuur je motivatieBezoek
incl. cvwww.superkeukens.nl
naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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