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Theo Nellen
buuttekampioen
Buuttereedner Theo Nellen (55) uit Heide deed dit jaar met zijn buutte Frits Rits opnieuw een gooi doen naar de titel Limburgs Buuttekampioen. Op vrijdag 10 januari werd zijn droom
werkelijkheid. In de Oranjerie in Roermond kreeg Nellen 96 punten van de vijfkoppige jury en mocht hij zich de winnaar noemen van de Limburgse Buuttekampioenschappen.
Nellen eindigde twee jaar geleden
als Sraar Clochard op de derde plek.
Dit jaar betrad hij het podium als
Frits Rits de kleermaker en kreeg
hij de lachers weer op de hand.
“Voordat ik het podium opliep had
ik gezonde spanning en die zenuwen heb je nodig om te kunnen
presteren. Je krijgt 11 minuten
de tijd om je te bewijzen en de
zaal mee te krijgen. En dat laatste gebeurde bij mijn buutte al vrij
snel. Het was een goed publiek.”

Iedereen
kon winnen
Jan Pijenborg uit Ysselsteyn mocht
als derde, net na Nellen, zijn buutte
uitvoeren. “We hadden van te voren
besloten om niet naar de concurrentie te gaan kijken. Nadat Jan klaar

was met zijn buutte, hebben we onze
kleren in de auto gelegd en zijn we
naar een café gelopen. Daar hebben
we 1,5 uur gezeten. Het was gezellig en het zorgde voor ontspanning”,
lacht Nellen.
Niet alleen het publiek was lovend over
de buutte van Nellen, ook de juryleden. Hij ontving 96 punten en liet
daarmee de concurrentie ver achter
zich. De winst kwam als een verrassing
voor Nellen. “Toen Frank Vroomen als
derde en Har Daniëls als tweede naar
voren werden gehaald, stond ik nog
met vijf man te wachten. In mijn ogen
kon iedereen winnen, het was voor mij
een open boek omdat ik de concurrentie niet had gezien. Op het moment
van de bekendmaking ging er van alles
door me heen. Ik kan het niet in woorden omschrijven. Het hele weekend
was het voor mij onwerkelijk dat ik had
gewonnen. Inmiddels is het nieuws
ingedaald en geeft het een fijn gevoel.
Het was een aardige prestatie.”

Druk seizoen
Uiteraard werd er nog gefeest na
afloop van de finale. Het huidige
gemeenschapshuis van Heide werd
geopend en zo’n honderd buurtbewoners vierden samen met Nellen
de overwinning. “We kwamen om
02.00 uur in de nacht aan. De zangers van GoedZat uit Veulen, die
terugkwamen van de opnames
van de halve finale van het LVK,
en Loss uit Oostrum sloten zich ook
aan. Samen hebben we er een aardig feestje van gemaakt. Heide is
een hecht dorp en dat voelt fijn.”
Inmiddels stromen de aanvragen
voor optredens binnen en Nellen
verwacht dat een druk seizoen voor
de deur staat. “Ik ga het meemaken.
Ik vind het alleen maar mooi.”

Tekst: Jeanine Hendriks
Beeld: Harold Schroijen

‘Windmolendorpen’ willen
zich verenigen
De mogelijke komst van een windmolenpark aan de oostkant van
de gemeente Venray heeft veel impact op de leefomgeving van de
dorpen. Dat bleek in de dorpsraadvergadering van Oirlo en
Castenray op woensdag 8 januari. Daar werd het initiatief
besproken om samen met alle betrokken dorpen op te trekken.
In eerste instantie werd geopperd om het windmolenpark op de
agenda te zetten van het dorpsradenoverleg. Dat leek dorpsraadvoorzitter Anita Emonts van Oirlo niet
zo’n goed idee omdat de meeste
dorpen helemaal niet in beeld zijn
voor windmolens. Zij vallen binnen
de zone van de radarverstoring van
het militaire vliegveld in Vredepeel.
“Daarom zal het niet echt leven in
het dorpsradenoverleg. We kun-

nen beter samen optrekken met de
dorpen waar windmolens wel in
beeld zijn”, vond Emonts. De dorpsraad van Geijsteren sluit zich graag
bij Oirlo en Castenray aan, meldde
dorpsraadlid Jac Derikx. “Want de
gemeente zal dit toch moeten
bespreken met de dorpen in dit
gebied.” Oostrum en Wanssum zijn
twee andere dorpen die vallen binnen het zoekgebied voor windmolens.
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Gemeente wacht op nieuw plan Kronos Solar
Het zonnepark van Kronos Solar in
Smakt verschijnt niet op de raadsagenda van dinsdag 11 februari.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) hoopt het plan te kunnen
voorleggen in de raadsvergadering van 31 maart. Kronos Solar
stelt momenteel een aangepast
voorstel op dat wel voldoet aan de
eisen van KODE (Kader voor
Opwekking Duurzame Energie).
Het ingediende plan van Kronos Solar
voor een zonnepark van 25 hectare
tussen de A73 en de spoorlijn in Smakt
past nu niet. De gemeenteraad besloot
bij de vaststelling van KODE op 29
oktober de afstandgrens tot randen
van dorpen en wijken te verruimen
van 150 naar 500 meter. Daardoor
moet de Duitse ontwikkelaar, die de
vergunningsaanvraag in mei 2018
bij de gemeente indiende, het zonnepark een aantal hectares verkleinen. “Ook moet er aandacht komen
voor de participatie van omwonenden. Dat bewoners kunnen meedelen
in de opbrengst. Het belangrijkste is
dat het park nu niet voldoet aan de
afstand”, zegt Martijn van der Putten.
Hij beseft dat er haast geboden is
omdat de boeteteller doorloopt. Iedere
dag uitstel kost de gemeente 100
euro. Kronos Solar stelde vorig jaar in
mei de gemeente in gebreke omdat
een besluit telkens werd uitgesteld.
De gemeenteraad wilde wachten op
het beleidskader KODE. De rechter
bepaalde op 15 juli dat de gemeente
vier maanden de tijd krijgt om een
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besluit te nemen. Omdat dat niet
gebeurde ging op 15 november de
boeteclausule in. De schadeclaim voor
de gemeente is half januari opgelopen
naar 6.000 euro.
“Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid”,
stelt Van der Putten. “We hebben
Kronos op het hart gedrukt om ook in
gesprek te gaan met omwonenden en
belanghebbenden. Ik hoop dat Kronos
in februari met een gewijzigd plan
komt dat wel past. Als het niet lukt
dan kunnen we een weigeringsbesluit
instellen.”
Omdat Kronos Solar al verder is in de
procedure hoeft dit zonnepark niet
mee te dingen in de tender die de
gemeente uitschrijft. Dat zou begin
dit jaar gebeuren, maar Martijn van

der Putten wil wat meer tijd nemen.
Alle initiatiefnemers voor zonneparken
kunnen straks inschrijven waarna het
beste plan wordt uitgekozen. “We zijn
bezig met het voorbereidende werk.
Zoals het verfijnen van de kwaliteitscriteria. Die wil ik eerst voorleggen
aan de raad. We laten ons niet leiden
door het tempo van subsidierondes.
De tender moet goed uitgewerkt zijn
en ik verwacht dit in maart af te ronden.” Uiterlijk voor de zomervakantie
wordt de tender opengesteld. De wethouder sluit niet uit dat er mogelijk
twee plannen voor zonneparken worden uitgekozen. “Als er echt twee heel
goede plannen zijn dan zou dit kunnen.” Naast de grotere zonneparken
in Smakt en Leunen is er in Castenray

een kleiner plan van 9 hectare. Als het
zonnepark van Kronos Solar doorgaat,
dan gaat de deur dicht voor het plan
van Tomorrow Energy dat aan de overzijde van de A73 in Smakt een zonnepark van 19 hectare wil realiseren.
KODE vereist een minimale afstand
van 1.000 meter tussen twee grootschalige zonneparken. De zonneparken worden gescheiden door de A73.
Dat de gemeente begin december
aankondigde energieontwikkelbedrijf
Etriplus in de arm te nemen voor een
onderzoek naar een windmolenpark,
betekent niet er snel drie of vier windmolens verschijnen aan de oostkant
van de gemeente. “Nee, want de
komst van een windmolen ligt heel
gevoelig. Dit moet zorgvuldig gebeu-

ren”, reageert Martijn van der Putten.
“Etriplus is een logische partner omdat
we er een relatie mee hebben via
Greenport Venlo waar het bedrijf al
ervaring heeft met een windpark.
Het is ook een bescherming van onszelf als gemeente. We willen niet met
tien partijen in gesprek zijn. Andere
zitten voorlopig in de wachtkamer.”
Van der Putten verzekert dat Etriplus
slechts een verkenning uitvoert.
“We krijgen ook advies over het proces, wat er allemaal bij komt kijken.”
De planning is dat voor de zomervakantie een procesvoorstel naar de
gemeenteraad gaat. “Concreet is er
dan nog echt niets bekend.”
Tekst: Henk Willemssen

Oirlo alert op komst windmolenpark
Gemeente Venray lijkt vaart te willen zetten in de komst van een windmolenpark. Vlak nadat het nieuwe beleidskader KODE (Kader voor
Opwekking Duurzame Energie) door de gemeenteraad op 29 oktober werd vastgesteld, ging de gemeente in zee met energieontwikkelbedrijf
Etriplus uit Venlo voor een verkennend onderzoek. In de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray op woensdag 8 januari gaf Rob Zanders van
Green Watts Energy Solutions uitleg.
Rob Zanders uit Oirlo is gespecialiseerd
in duurzame energie en adviseert
bedrijven. Hij zocht contact met dorpsraadvoorzitter Anita Emonts nadat de
gemeente het onderzoek door Etriplus
aankondigde. De oostkant van Oirlo is
in KODE een van de zoekgebieden voor
windturbines. “Het is in gang gezet.
Er kan zomaar ineens een versnelling
komen”, voorspelde hij.
Anita Emonts haalde aan dat de komst
van windmolens kan leiden tot weerstand. “Als dorpsraad nemen we geen
standpunt in. Maar we willen informatie delen en bewustwording kweken.
Door de gemeente moeten we ook
tijdig geïnformeerd worden.” Ze vond
het een goed idee om Rob Zanders
uit te nodigen. “Als we onwetend
zijn, lopen we het gevaar de hardste
schreeuwers te volgen. Hoe meer we
weten, hoe beter we als dorp kunnen
nadenken over wat we wensen. Wat is
goed en wat willen we zeker niet?”
Rob Zanders vertelde dat één windmolen, van 3 megawatt, even veel
energie opwekt dan 25.000 zonnepanelen. Het betekent een enorme
ruimtebesparing want 25.000 zonnepanelen nemen zo’n acht hectare
in beslag. Hij meldde dat de windturbines een steeds grote omvang

krijgen. De masthoogte kan oplopen
van 75 naar 130 meter. De wieken
zijn al gauw 100 meter lang. “Grotere
windmolens vangen veel meer wind.
Ook komen er steeds grotere propellerbladen. Kleinere turbines hebben te
veel hinder van obstakels als bebouwing en bomen.”
Zanders toonde de kaart van de
gemeente Venray uit KODE met de
zoekgebieden voor windmolens.
De mogelijkheden zijn beperkt.
Vanwege radarverstoring van het
militaire vliegveld in Vredepeel mag
binnen een straal van 11,5 kilometer
geen windturbine komen die hoger is
dan 25 meter. Daarmee is het grootste deel, het westen en midden, van
het Venrayse grondgebied uitgesloten. Aan de oostkant zijn in een brede
strook langs de Maas geen windturbines toegestaan.
De plukjes zoekgebieden die overblijven bevinden zich in het buitengebied
tussen de dorpen Castenray, Oirlo,
Oostrum, Geijsteren en Wanssum. Rob
Zanders ging op zoek naar mogelijke
locaties. Om alle huizen trok hij een
cirkel. Vanwege de Wet Geluidshinder
moeten windmolens een minimale
afstand van 300 meter bewaren
tot woningen. Daarnaast mogen de

turbines niet te dicht bijeen staan,
omdat ze elkaar kunnen verstoren.
Zanders rekende met een onderlinge
afstand van 500 meter en vond enkele
plekken waar drie of vier windmolens
op rij zouden passen.
Zoals tussen recreatiegebied De
Witte Vennen in Oostrum en de golfbaan in Geijsteren. De zone kruist de
Wanssumseweg (N270) tussen de tbskliniek en de visvijver van ’t Alvertje
en loopt via De Zomp door naar de
golfbaan. Iets meer ten noordwesten, tussen Oostrum en Geijsteren, is
ook een mogelijkheid. Evenals tussen
de Meerloseweg in Oirlo en Helling in
Wanssum en een gebied in Klein Oirlo
vlak bij de weg Hoensel.
Een bezoeker vond dat de afstand
tot de huizen niet groot genoeg is.
“Want tot 1.500 meter kunnen mensen last hebben van laagfrequent
geluid. Dat is medisch bewezen.”
Iemand anders wees op de mogelijk
overlast voor de toeristen op De Witte
Vennen. Rob Zanders reageerde dat er
bij ieder initiatief negatieve gevolgen
zijn. Hij noemde hinder voor vogels
en vleermuizen en slagschaduw voor
omwonenden. “Maar er zijn ook positieve kanten aan.” De gemeente heeft
als uitgangspunt dat minimaal 50

procent van het opgewekte vermogen
ter beschikking komt voor participatie van inwoners en bedrijven. “Dat is
een goede zaak”, vindt Rob Zanders.
“Lokaal eigenaarschap is heel belangrijk. De mensen die in de omgeving
wonen, moeten er beter van worden.
De gemeente zal de bewoners in een
vroeg stadium moeten meenemen in
het plan. Dan kan er veel.”
CDA-raadslid Jac Derikx, ook dorpsraadlid van Geijsteren, zei dat de
gemeente iets moet doen met windenergie. “Maar niemand wil een windmolen in zijn achtertuin. We moeten
zeker goed kijken naar de nadelige
gevolgen. Die moeten we zien te voorkomen en als dat niet lukt compenseren.
Het economisch voordeel moeten
we hier in de regio zien te houden.”
Derikx wees op het belang van een
goede communicatie tussen de initiatiefnemer en de omgeving. Bij het
zonnepark van Kronos Solar in Smakt
liep het mis. “Als de informatie niet
klopt of te laat komt, dan komt het
nooit meer goed. Dat valt niet meer
om te draaien.”

Tekst: Henk Willemssen

1601 \ nieuws

03

Projectteam Oirlo wil verbouw De Linde
De bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (mfc) op de plek van de pastorie lijkt niet haalbaar in Oirlo.
Het projectteam komt tot de conclusie dat verbouwing van gemeenschapshuis De Linde de beste optie is. “De
combinatie met de pastorie en woningbouw is wellicht iets te hoog gegrepen. Het is financieel niet aantrekkelijk”, zegt De Linde-voorzitter Paul Classens die ook voorzitter is van het projectteam.
Op donderdag 30 januari wordt het
plan besproken met de inwoners
van Oirlo in een openbare bijeenkomst. “Het gemeenschapshuis is
heel belangrijk voor Oirlo. We doen
een investering voor de komende
veertig jaar. Daarbij willen we de
inwoners betrekken. Het is tenslotte
hun gemeenschapshuis”, zegt Paul
Classens. Het College van B&W geeft

ook de voorkeur aan de renovatie van
De Linde. In het kader van het project ‘Schoon door de poort’ heeft de
gemeente een bijdrage van 733.333
euro opzijgezet.
Op vrijdag 10 januari had het projectteam een gesprek met bisdom
Roermond over de overname van de
pastorie. “Het was een goed gesprek
en het bisdom wil wel meewerken”,

vertelt Paul Classens. “We hoopten de
pastorie voor 1 euro te kunnen huren
of kopen. Maar het bisdom wil er een
nieuwe woning voor terughebben.
Het is voor ons geen win-winsituatie.”
Het projectteam is blij met de duidelijkheid die gemeente Venray verschaft. “Wij hebben als projectteam
geen voorkeur voor de pastorie of
renovatie van De Linde. Beide plan-

nen vinden wij goed. Het moet wel
uitvoerbaar zijn. De gemeente wil niet
meewerken aan het traject van de
pastorie. We hebben nu alles in kaart
gebracht. Dat heeft extra tijd gekost
maar alle mogelijkheden zijn onderzocht. We zijn van tien opties naar
twee gegaan. Het was een lange weg.
Dat kwam ook door de veranderingen die we onderweg tegenkwamen.”
Zo kwam de pastorie leeg te staan
door het vertrek van pastoor Te Plate
en de eigenaren van café-cafetaria
D’n Terp gaven aan te willen stoppen.
Door de verplaatsing van het gemeen-

schapshuis naar de pastorie, was het
plan op de locatie van De Linde starterswoningen en zorgappartementen te bouwen. Ook op de plek van
D’n Terp was woningbouw gepland.
Dat lijkt nu van de baan. “We leggen het voor aan de inwoners en het
bestuur van De Linde neemt de beslissing. De onderzoeken zijn gedaan, de
uitkomsten zijn bekend en we kunnen
nu de volgende fase in en het plan
realiseren.”

Tekst: Henk Willemssen

Scholen kampen met verouderde sportzalen
Sportzalen worden ook meegenomen in het nieuwe huisvestingplan
voor het primair onderwijs. In de komende vijf jaar krijgen De KegConinxhof, Focus-Spectrum en De Kruudwis in Venray en De Lier in
Merselo een opknapbeurt. Drie van de vier scholen maken voor het
bewegingsonderwijs gebruik van een verouderde gymzaal die vervangen moet worden.
De Keg-Coninxhof in de wijk Veltum
beschikt over een gymzaal die
gebouwd is in 1972. In het huisvestingsplan wordt rekening gehouden
met de bouw van een nieuwe sportzaal. De normkosten bedragen bijna
1,1 miljoen euro. Volgens adviesbureau HEVO kost een energieneutrale
zaal 20 procent meer: 1,3 miljoen
euro. De gemeente meldt in het huisvestingplan dat bekeken wordt of de
leerlingen van De Keg en Coninxhof
gebruik kunnen maken van sporthal
De Wetteling aan de Zuidsingel. Daar is
overdag nog ruimte in de bezetting.
Ook de gymzaal van Focus-Spectrum
aan het Groenewoltsepad in Venray,
uit 1977, is verouderd. Deze zaal moet
ook vervangen worden. Dat is wel-

licht niet nodig als beide scholen voor
speciaal onderwijs zouden verhuizen
naar het Raayland College. Dan kan
het bewegingsonderwijs plaatsvinden
in de gymzalen van de middelbare
school.
De kinderen van basisschool De Lier in
Merselo maken gebruik van de gymzaal bij St. Odaschool in Ysselsteyn.
Deze sportzaal uit 1976 is te klein en
voldoet niet meer. Een nieuwe grotere
sportzaal is een wens van Ysselsteyn.
Het maakt onderdeel uit van de plannen van de Ysselsteynse werkgroep
RAP (Realisatie Accommodatieplan).
In het huisvestingplan voor scholen is
de aanpak van St. Odaschool gepland
voor de periode over vijf tot tien jaar.
Het plan voor een gymzaal in de

Onveilige situaties

Afspraken over parkeren
bij scholen in Landweert
Ouders en buurtbewoners van De Klimboom en de Montessorischool
in de wijk Landweert in Venray hebben een brief ontvangen met
afspraken over het parkeren. Er ontstonden onveilige situaties in de
buurt omdat ouders bij het halen en brengen van hun kinderen de
auto’s parkeerden op plaatsen waar dit verboden is.
Bernie van Lierop van
Samenwerking Venray kaartte
in de commissievergadering van
9 oktober de parkeerproblemen
aan. Omdat er te weinig parkeergelegenheid is, worden auto’s
gestald op trottoirs, groenstroken,
speeltuinen en taxistandplaatsen.
Gemeente Venray, wijkteam
Landweert, De Klimboom en de
Montessorischool hebben de verkeerssituatie bekeken en samen
afspraken gemaakt. Die staan
vermeld in de brief die alle ouders
en buurtbewoners hebben ontvangen.
Om meer parkeerruimte bij de
scholen te creëren is afgesproken
dat het personeel van de scholen
geen gebruik meer maakt van de
parkeerhavens aan Boterbloem
en Duizendblad. Ouders worden

gevraagd niet op verboden plaatsen de parkeren. De gemeente zet
handhavingsacties in en er worden
boetes uitgeschreven. De politie
zal de verkeersveiligheid controleren.
De ouders krijgen het advies
hun auto wat verder weg te zetten en de kinderen het laatste
stukje van en naar de school te
laten lopen. De Klimboom en de
Montessorischool stimuleren het
dat de leerlingen zo veel mogelijk
te voet of met de fiets naar school
komen. Voor de Montessorischool
is dat wat lastiger omdat het een
bovenwijkse school is die leerlingen trekt uit alle wijken van
Venray. Vanwege de grotere
afstand worden de kinderen vaker
met de auto gebracht en gehaald.

nieuwe multifunctionele accommodatie op het sportpark in Merselo, waar
De Lier naartoe verhuist, is vanwege de
bezuinigingen geschrapt. De leerlingen
van De Kruudwis in de wijk Landweert
sporten in de nabijgelegen sporthal De

Weert. De sporthal dateert uit 1995 en
is nog niet aan vervanging toe.
De kosten en realisatie van een sportzaal worden meegenomen in het uitvoeringsprogramma. Dat moet worden
afgestemd met het nieuwe accom-

modatiebeleid van de gemeente. Het
huisvestingsplan voor scholen wordt
besproken in de commissie Leven op
donderdag 23 januari.
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Werkgroep Smakt in
gesprek met gemeente
Werkgroep zonnepark Smakt zit op donderdag 23 januari aan tafel
met wethouder Martijn van der Putten. Het gesprek ging op 5
december niet door omdat gemeente Venray de antwoorden op de
gestelde vragen niet tijdig had aangeleverd.
Ook bij de dorpsraad leven nog
veel vragen waarop nog geen
antwoord is gekomen. Zoals over
het zonnepark van Kronos Solar en
de inbreng van de dorpsraden in
het beleidskader KODE. Dat bleek
in de dorpsraadvergadering van
Smakt-Holthees van maandag
13 januari. In het voorstel van de
gemeente kwam ter sprake dat de
dorpsraad op 23 januari kan aanschuiven bij het gesprek van de
werkgroep op het gemeentehuis.
Daarover ontstond maandagavond
een discussie. Een deel vindt dat de
dorpsraad altijd moet openstaan
voor een gesprek. “Met de hakken in het zand zetten, bereiken
we niet veel“, stelde Joke Janssen.

Secretaris Sjaak Koopmans is het
daarmee eens, maar hij vindt wel
dat eerst antwoorden moeten
komen op de openstaande vragen.
“Ik wil van tevoren de antwoorden
zien. Anders heeft praten geen zin”,
stelde Koopmans. Voorzitter Peter
Coppus zegde toe contact op te
nemen met de gemeente ‘om een
oplossing te zoeken’.
Werkgroep zonnepark Smakt is
opgericht door verontruste bewoners nadat Kronos Solar de plannen
presenteerde voor een zonnepark
van 25 hectare tussen A73 en spoorlijn. De werkgroep heeft nauw contact met de dorpsraad maar staat er
los van. Dorpsraadleden hebben ook
geen zitting in de werkgroep.

Rector Cremersstraat Smakt

‘Bezwaren bouwplan bespreken’
Het nieuwbouwplan voor zes woningen aan de Rector Cremersstraat in Smakt stuit op bezwaren van direct
omwonenden. Dorpsraad Smakt-Holthees dringt aan op een gesprek tussen aannemer Rob Claassen,
gemeente en omwonenden.
“We moeten goed kijken naar de
klachten van de buurt”, zei voorzitter
Peter Coppus tijdens de dorpsraadvergadering van maandag 13 januari in
’t Pelgrimshuis in Smakt. “We mogen
hiermee niet te lang wachten. Er moet
zo snel mogelijk een gesprek komen
om tot overeenstemming te komen.
Zodat iedereen tevreden kan zijn.”

Huishoudelijk
medewerker

(5 uur)

voorstel de woningen te draaien naar
de kant van de straat. Rob Claassen
reageerde toen dat al veel scenario’s
zijn bekeken en dat het gepresenteerde bouwplan de beste oplossing
is. Minder dan zes woningen zou niet
rendabel zijn. Na de zomer gaan de
procedures voor het bestemmingsplan
van start.

Oplossing waarbij iedereen tevreden kan zijn

Wijziging bouwplan Castenray
nog niet rond

De aanpassing van het bouwplan aan de Rietweg in Castenray is nog niet rond. Op verzoek van de dorpsraad
wil de gemeente meewerken aan het vervangen van vier grote langwerpige kavels door zes kleinere, meer
rechthoekige percelen. Deze wijziging leidde weer tot bezwaren van enkele bewoners.
De dorpsraadleden John Albers
en Ties Dinghs hadden hierover
vorige week een gesprek op het
gemeentehuis. John Albers is een van
de omwonenden die niet blij is met de
nieuwe indeling. “Wij krijgen daardoor
blokken beton voor onze deur”, zei hij
in de dorpsraadvergadering van Oirlo

Voor onze locatie ’t Zwingelke in Melderslo ontstaat
op korte termijn een vacature voor de functie van:

Het bouwplan bestaat uit zes koopwoningen, drie tweekappers, die in
een U-vorm rond een hofje worden
gebouwd op een perceel gemeentegrond. De buurman van de bouwlocatie raakt zijn vrije uitzicht kwijt
en vreest verlies aan woongenot en
privacy. Tijdens de presentatie van het
bouwplan op 11 november kwam het

en Castenray op woensdag 8 januari in
café D’n Terp in Oirlo.
Afgesproken is dat de gemeente
opnieuw naar het bouwplan kijkt.
“De gemeente gaat er nog aan
tekenen. We willen een oplossing
waarbij iedereen tevreden kan zijn”,
aldus Albers. Voor de vier grote kavels

voor vrijstaande woningen, variërend
van 409 tot 576 vierkante meter,
was weinig interesse vanwege de
smalle en langwerpige vorm. In plaats
hiervan is het plan veranderd in twee
tweekappers en twee vrijstaande
woningen op kleinere percelen
rondom een openbaar terrein.

Bisdom Roermond wil het plein niet verkopen

‘Verenigingsplein in Smakt behouden’
Aan de achterzijde van café-restaurant ’t Pelgrimshuis in Smakt bevindt zich een plein dat vaak door verenigingen voor activiteiten wordt gebruikt. “Deze functie voor de verenigingen moeten we behouden”, zei voorzitter Peter Coppus in de dorpsraadvergadering van maandag 13 januari.

Dit ga je doen
Als huishoudelijk medewerker ben je verantwoordelijk voor de schoonmaak van de locatie ’t Zwingelke (alleen de ruimtes van ’t Nest) Je weet van
aanpakken en houdt van schoonmaken. Je kan zelfstandig werken en pakt
op eigen initiatief werkzaamheden op. Je draait je hand niet om voor taken
zoals: stoffen, vloeren dweilen, sanitair schoonmaken etc.

Wat kunnen wij jou bieden
Het betreft een vacature voor 5 uur per week. De werkzaamheden worden
uitgevoerd na 18.00 uur en in het weekend.
De werkdagen en de verdeling van de uren wordt in overleg bepaald.

Geïnteresseerd?
Ben jij de collega die wij zoeken?
Stuur dan uiterlijk 1 februari je cv naar info@kinderopvanghetnest.nl
o.v.v. “sollicitatie huishoudelijk medewerker”.

Het verenigingsplein is eigendom
van de kerk. Er moet een nieuw
vijfjarig contract worden opgesteld.
’t Pelgrimshuis kan bij festiviteiten
het plein tegen een vergoeding
gebruiken. Voor verenigingen is
het gratis. Er heeft een gesprek
plaatsgevonden met deken Smeets
en het kerkbestuur. “Het plein is
bedoeld voor de verenigingen.
Stel dat ’t Pelgrimshuis een keer
wordt verkocht, dan willen we dat
de verenigingsfunctie behouden

blijft. Het plein blijft eigendom van
de kerk”, vertelde Peter Coppus.
’t Pelgrimshuis heeft tevergeefs
geprobeerd het plein over te nemen.
“Bisdom Roermond beslist erover en
wil het plein niet verkopen”, aldus
Coppus.
Het speelterrein aan Rector
Cremersstraat in Smakt is aan
vervanging toe. Gemeente Venray
heeft laten weten dat volgend
jaar alle speeltoestellen moeten
worden vervangen. Er is een budget

van 32.000 euro beschikbaar
voor de aanschaf van zes nieuwe
toestellen. De dorpsraad wil de
inwoners van Smakt op een avond
uitnodigen om mee te denken
over de nieuwe invulling van het
speelterrein. Gemeente Venray heeft
ook gemeld dat alle gemeentelijke
bomen langs de wegen in Smakt
een grote snoeibeurt krijgen.
De werkzaamheden gaan half mei dit
jaar van start.

Vragen?
Mail naar loes.vandersterren@kinderopvanghetnest.nl of bel 06-47199950.
Voor meer informatie over deze vacature kijk op:

www.kinderopvanghetnest.nl

Klikgebit en Kunstgebit
U kunt bij ons terecht voor:
> Kunstgebit, Klikgebit of Frameprothese
> Plaatsen van Implantaten in onze praktijk
tititi
ti> Reparatie
titi op afspraak klaar terwijl u wacht
> Kostenloze controle van de prothese
W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

Beepower steunt energieprojecten
Beepower wil stimuleren dat in Venray energieprojecten van de grond komen. De lokale energiecoöperatie
gaat op bedrijventerrein De Hulst in Oostrum een postcoderoos opzetten. Daarnaast ondersteunt Beepower
de zonneparken van Naga Solar aan Blakterweg in Oirlo en van LC Energy in Wüsterveld in Castenray.
Penningmeester Jac Derikx vertelde
in de dorpsraadvergadering van Oirlo
en Castenray op woensdag 8 januari dat Beepower ook een bemiddelende rol speelt bij een conflict met
de buurt. Zo is de energiecoöperatie
in gesprek met omwonenden van
het zonnepark van 4,4 hectare aan
Blakterweg in Oirlo. De buurtbewoners verzetten zich tegen de komst
van de zonneweide. “We zijn in overleg om de bewoners te kunnen compenseren. We weten nog niet of ze
het bod accepteren”, zei Derikx.
In Oostrum wordt een coöperatie
opgezet om collectief zonne-energie
op te wekken door middel van een

postcoderoos. Dat gebeurt op het
dak van Hermo Plastic aan De Voorde
26 waar 700 zonnepanelen worden
geplaatst. Bewoners die zelf geen
zonnepanelen op hun dak willen of
kunnen plaatsen, krijgen de mogelijkheid om toch zelf stroom op te
wekken door een of meerdere panelen te kopen. Het gaat om de postcodegetallen 5801, 5802, 5803, 5804,
5807 en 5809. Derikx meldde dat ook
bij het zonnepark aan Blakterweg in
Oirlo wordt bekeken of een postcoderoos mogelijk is.
Bij het zonnepark van 9 hectare in
Wüsterveld wil Beepower ook een
rol spelen bij het opzetten van een

lokaal fonds voor plaatselijke duurzaamheid- of andere initiatieven.
Beepower is een burgerbeweging
die in 2017 is opgericht met als doel
draagvlak te creëren voor de energietransitie in Venray. De energiecoöperatie wil dit bereiken door het
stimuleren van duurzaamheidprojecten en het vergroten van de lokale
betrokkenheid. Beepower organiseert
op woensdag 5 februari om 20.15 uur
een informatieavond in De Kemphaan
aan het Kennedyplein in Venray.
Naast de postcoderoos komen ook
windturbines en het duurzaamheidbeleid van de gemeente aan bod.
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Veehouderij-discussie

Locatiedirecteur Cisca Zweers
vertrekt bij Raayland College

De nieuwe burgemeester Luc Winants nam het in praatprogramma Schijt
draait doorrr! op voor de Venrayse landbouwsector, omdat de sector veel
kritiek krijgt. Dat is echter in het verkeerde keelgat geschoten bij Gezond
Leefmilieu Venray. Secretaris Mia Wegh vindt dat Winants zich beter
moet inlezen en inleven in de Venrayse situatie. Volgens Wegh sluit de burgemeester zijn ogen voor de problemen die intensieve veehouderij oplevert. Burgemeester Winants laat nu weten begrip te hebben voor andere
meningen en open te staan voor een dialoog over veehouderij.

Met ingang van 1 maart neemt locatiedirecteur Cisca Zweers na vijf jaar afscheid van het Raayland College.
Ze is benoemd tot rector van het Theresialyceum in Tilburg met 1.500 havo-vwo leerlingen. Haar werkzaamheden zijn in grote mate vergelijkbaar met de huidige werkzaamheden.

Burgemeester staat open
voor dialoog

“Juist in deze regio is de landbouw
met al zijn innovaties van wereldniveau. De sector moet zich niet de
put laten inpraten”, zei Winants zondag 29 december in de schouwburg
van Venray. Luc Winants haalde de
Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling die in de regio Venlo in 2012
werd gehouden, als voorbeeld aan.
“Ik zou het liefst weer een Floriade
willen organiseren. Om te laten zien
hoe de agrarische sector ervoor staat.
Want het lijkt er nu op dat heel veel
niet deugt. Dat klopt niet. De boeren
moeten veel meer trots uitstralen.”
Vanuit Gezond Leefmilieu Venray
kreeg de kersverse burgemeester kritiek. Volgens de stichting sluit
Winants zijn ogen voor de overlast die
omwonenden ervaren en de aantasting van de leefomgeving door de
intensieve veehouderij. De stichting
adviseerde de burgemeester zich
in te leven in de situatie in Venray.
Ook Tino Zandbergen, fractievoorzitter van Venray Lokaal, wil de burgemeester voor enthousiasme behoeden
vanwege een aantal liggende en
actuele politiek gevoelige dossiers.
“Fantastisch dat je de voor de burgemeester geschreven profielschets
met opgestroopte mouwen gestalte
wilt geven. Ons dringend advies is om
eerst je bevindingen met onze raad te

bespreken alvorens ze via de media,
zoals tijdens Schijt draait doorrr! in de
Schouwburg publiekelijk uit te dragen.
Het is verstandiger om jouw enthousiasme rondom een tweede Floriade
eerst te peilen met de raadsfracties.”
Ook haalt hij de stikstofproblematiek
aan waarmee Venray, als één van de
meest veedichte gemeenten, mee
worstelt. “Ons advies is dus om voorzichtig te zijn met het steken van de
loftrompet over de manier waarop de
landbouw en de intensieve veeteelt
zich in Venray manifesteert.”
Als reactie hierop zegt burgemeester Winants in de kracht van innovatie te geloven, positief ingesteld te
zijn en dat hij ook zijn opmerkingen
over de veehouderij zo heeft bedoeld.
“Met mijn opmerkingen heb ik niet
willen beweren dat er geen problemen zijn in de sector en deze allerminst heb willen bagatelliseren. In
mijn kennismaking met de regio wil ik
alle ins en outs van de landbouw leren
kennen. Daarbij heb ik heb begrip
voor de standpunten van anderen en
sta open voor een dialoog over dit
dossier.” Gezond Leefwijze Venray
laat weten altijd bereid te zijn om in
gesprek te gaan met de burgemeester
en zijn uitnodiging af te wachten.
Tekst: Jeanine Hendriks

Rob Poels nieuwe voorzitter
dorpsraad
Rob Poels uit Smakt is de nieuwe voorzitter van dorpsraad SmaktHolthees. Hij is de opvolger van Peter Coppus die eind vorig jaar
afscheid heeft genomen.
De nieuwe dorpsraad is uitgebreid
van zeven naar negen leden. Van
de oude dorpsraad blijven alleen
Jeanne Jansen en Pieter Jeuken in
functie. De andere vijf dorpsraadleden stoppen maar ondersteunen het komende halfjaar nog de
vernieuwde dorpsraad die zeven

nieuwe gezichten telt. De functie
van de stoppende secretaris-penningmeester Sjaak Koopmans wordt
gesplitst. Pascal van Opbergen is
de nieuwe secretaris en Larry Heijl
neemt het penningmeesterschap
onder zijn hoede. De andere taken
moeten nog verdeeld worden.

Cisca Zweers speelde een rol bij
verschillende ontwikkelingen op de
Venrayse school, zoals het maatwerkonderwijs, passend onderwijs
en de verdere ontwikkeling van
techniekonderwijs. Daarnaast heeft
zij samen met de onderwijscollega’s
van onder andere SPOV, het speciaal onderwijs, vervolgonderwijs,
de gemeente, het bedrijfsleven en
diverse instanties toekomstgerichte
mogelijkheden verkend voor het
onderwijs in Venray en omgeving.
Zweers ziet haar vertrek als een kans
voor de school. “Net zoals iedere
verandering een kans is. De school
staat sterk in de schoenen: we hebben de afgelopen vijf jaar met elkaar
hard gewerkt aan ons onderwijs.
De bijeenkomsten waarop ouders,
leerlingen, docenten, schoolleiding
en externe partners aan elkaar vertelden hoe zij vonden dat het onderwijs op het Raayland eruit moest
gaan zien, liggen mij nog vers in
het geheugen. Het is een mooi uitgangspunt voor eigentijds onderwijs.
Nieuwe ontwikkelingen vragen om

geduld om te ontdekken wat wel en
niet werkt en om fouten te durven
maken en er beter van te worden.
Het was niet altijd even gemakkelijk,
we zijn er nog niet, maar we komen
er wel.”

Ik dank iedereen, waar
ik de afgelopen jaren
mee heb gewerkt,
voor hun inzet en
betrokkenheid bij het
onderwijs
Ze zegt terug te kijken op een mooie
tijd op een school waar mensen
werken met het onderwijshart op
de goede plaats. “Maar ook naar
momenten die minder leuk waren
en waardoor je leerde wat je aan
elkaar hebt. En naar momenten
waar we bijvoorbeeld schouder aan
schouder stonden voor onze school,
trots op wat we bereikt hebben,

Over ARCO

ARCO is een internationale speler op het gebied
van procesoptimalisatie. We ontwikkelen,
bouwen en installeren machines en installaties
om productieprocessen te verbeteren. Ons doel
is om installaties betrouwbaarder, efficiënter
en effectiever te maken. We zijn in staat om
hoogwaardige, klantspecifieke totaaloplossingen te
realiseren.
ARCO is actief in verschillende branches
Agri & Food, Supply Chain & Internal Logistics en
Industry, Recycling & Bulk. We bieden de kleinere

trots op onze leerlingen en trots
op elkaar. En waar ik samen mocht
werken met betrokken ouders en
leerlingen in de oudercontactgroep,
de MR en de leerlingenraad aan
ons onderwijs. Samen hebben we
mooie ontwikkelingen doorgemaakt.
Ook naar momenten waar ik met
de verschillende onderwijspartners,
het bedrijfsleven en diverse ander
instanties mogelijkheden voor toekomstgericht onderwijs in Venray
en omgeving verkenden en plannen
voor maakten.”
Zweers kijkt ernaar uit om een bijdrage te mogen leveren op een
nieuwe school met nieuwe mensen en nieuwe leerlingen. “Ik dank
iedereen, waar ik de afgelopen jaren
mee heb gewerkt, voor hun inzet
en betrokkenheid bij het onderwijs.
Het is fantastisch als je met elkaar
kunt werken aan een mooie school
en mooi onderwijs.” Het bestuur
van Stichting LVO zet in overleg met
de schoolleiding van het Raayland
College het proces van opvolging
in gang.

standaardoplossingen, maar verzorgen ook grote
turnkey projecten die geheel op maat gemaakt
worden naar behoefte van de klant. Het bedrijf is
onderdeel van de ACB Group. De ACB Group telt
120 medewerkers.

ARCO groeit!

Door groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen en de toegenomen schaalgrote
van projecten groeit ARCO exponentieel.
Om de productiecapaciteit uit te breiden nam
ARCO twee jaar geleden een nieuw pand met
extra productieruimte in gebruik.

Mechanical Engineer

m/v

Als Mechanical Engineer bij ARCO ben je bezig met het engineeren van op maat gemaakte en innovatieve
oplossingen. Jouw werk is afwisselend omdat je voor verschillende branches, verschillende producten
maakt. Met jouw senioriteit ben je het natuurlijke aanspreekpunt voor collega’s en houd je je ook bezig met
innovatieve oplossingen. In deze functie werk je nauw samen met de projectleiders, werkvoorbereiding en
Software & Electro engineering afdeling. Samen komen jullie tot een totaaloplossing, die je enkele weken
later zelf in het echt kunt bekijken in onze werkplaats.
ARCO biedt mogelijkheden voor scholing en cursussen waarmee jij jezelf optimaal kunt ontwikkelen.
We kijken naar een goede balans tussen werk en privé met 38 vrije dagen, gebaseerd op een 40-urige
werkweek. Je hebt bij ons flexibele werkuren waarbij je kunt starten tussen 07.00 en 9.00 uur en je hebt
een gezellig, gedreven en vakkundig team om je heen.
Meer informatie over deze en andere vacatures staat op: www.arco-solutions.nl/nl/vacatures

ARCO Solutions BV
Venrayseweg 141, Horst
T +31 (0) 88-006 5300
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Direct solliciteren?

Stuur dan een sollicitatiebrief met cv ter attentie van
Mariska Wilmink naar e-mailadres hrm@arco-solutions.nl
Voor meer informatie over deze vacatures
bezoek onze website www.arco-solutions.nl
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15-vragen aan

Lucas Hermans Venray
Wat zou je later willen worden?
Ik heb het erg naar de zin op mijn
stageplek, daar wil ik straks graag
gaan werken als houtbewerker.
Werken met hout heeft mijn voorkeur, ik vind het leuk om dingen
van hout te maken. Als ik een
ander beroep moet kiezen, dan
kies ik ervoor om schilder te worden.

Wat is je leukste herinnering?
Dat ik in Moviepark Spongebob en
Patrick van Nickelodeon zag. Ik ben
een groot fan van Spongebobseries en heb alle series op dvd
verzameld. Een paar jaar geleden
ging op schoolreis naar Moviepark
Duitsland en mocht toen met
Spongebob en Patrick op de foto,
dat was heel leuk.

Welk land vind je leuk?
De Verenigde Staten. Maar we gaan
vaak naar Italië, Frankrijk en Spanje
op vakantie. Dit jaar ging ik voor de
eerste keer naar het eiland Sicilië in
Italië. Daar maakten we een rondreis over het hele eiland. Dat was
heel mooi om te doen. Ze hebben
daar ook lekker eten. Ik zou graag
nog een keer daarheen terug gaan.

Wie zou je graag nog een keer
willen ontmoeten?
De Franse zanger Julien Clerc.
Ik hou van zijn muziek en heb hem
gezien tijdens een concert
in Luik. Als ik nog een keer naar
zijn concert ga, zou ik hem graag
willen ontmoeten en een hand
geven.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Lucas Hermans
16 jaar
Venray
VSO De Velddijk

Op welke school zit je? (En wat
houd deze precies in?)
Ik zit op VSO De Velddijk in Tegelen
dit is een voortgezet speciaal
onderwijs school voor
kinderen die extra begeleiding of
een rustige omgeving nodig hebben om goed te kunnen leren. Ik zit
in het vijfde leerjaar en volg de
techniek-route.

Wat vind je het leukste aan je
school?
Ik heb leuke vrienden op school en
ik ga graag naar de technieklessen
waar we hout bewerken
en schilderen. Verder hebben we
fijne leraren.

Houd je van dieren?
Ja, ik hou erg van dieren. Vroeger

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

wilde ik altijd dolfijnenverzorger
worden. Mijn lievelingsdier is een
geit. Ik vind geiten leuke beesten.
Bij ons in de buurt staan geiten,
daar ga ik graag heen om
ze te aaien en te voeren. Thuis hebben we een super lieve kat, ze heet
Mila. Eigenlijk is zij is ook mijn lievelingsdier.

Je loopt een stage, waar en wat
moet je daar doen?
Ik loop stage bij LJ Woodsproducts
in Venray daar maak ik houten
kratten voor bierbrouwerijen. Mijn
werkzaamheden daar bestaan uit
hout zagen, kratten in elkaar zetten en kratten dompelen (in een
waterverfbad doen). Ik werk daar
nu zes maanden en in 2020 mag ik
stage blijven lopen.

Wat vind je zo leuk aan stage?
Er werken leuke collega’s, iedereen
is aardig en het is erg gezellig op het
werk. Het allerleukste vind ik om de

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.
Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl
Cursus porselein Baarlo 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen bekers/
vazen/kommen van a tot z. Geen
basiskennis nodig. Info: atelierrb.nl

kratten te dompelen. Ook is het fijn
dat de stage dichtbij mijn huis is.

Wat doe je graag in je vrije tijd?

Met wie zou je voor een dagje
van leven willen ruilen?

Wat is WAUW?

Rowan Atkinson (Mr. Bean). Ik vind
alle films van Rowan Atkinson
zo ontzettend grappig. Vooral de
Mr. Bean films vind ik erg leuk.
Het lijkt me leuk om een dag zoals
Mr. Bean te kunnen zijn en vooral
de dingen die hij meemaakt te
kunnen doen.

Wauw Speciaal voor Jou is vrijetijdsbegeleiding voor kinderen met
een beperking.

Wat is je favoriete vak op
school?

In mijn vrije tijd spreek ik graag af
met vrienden. Ook vind ik het leuk
om te gamen op de PlayStation of
Nintendo en tv kijken vind ik ook fijn
om te doen. Ook ga ik naar WAUW.

Wat betekent WAUW voor jou?
Ik ga er graag heen, vooral het
logeerweekend vind ik gezellig
samen met mijn vrienden.

Techniek is mijn favoriete vak. Dat
doe ik het liefste. Ik vind de theorievakken niet zo leuk, maar die
horen er ook bij.

Wat vind je het leukste aan
WAUW?
De kinderen die er komen, de
begeleiders zijn leuk en de activiteiten die we doen vind ik heel
leuk.

Tekst: Noa Hermans

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

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

Uw bestaande tafel als nieuw.
Schuren/lakken, halen/brengen of
een nieuwe. Elke maat mogelijk. Div.
houtsoorten. Ook schuren van stoelen/
veranderen van kasten. Jan Derikx,
Hoek 10, Meijel. Tel. 077 466 22 83 of
06 10 95 42 20.

Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Leren mediteren? Cursus bij Guus
Verheijen, huisarts. info@het-frame.nl.
Niet vergoed door verzekering.

Hoi

Column

Toetsweek
Het is weer toetsweek bij ons op
school en dat betekent dat ik
weer flink aan het leren ben.
Van economie tot aan welke
vulkanen er zijn. En ik moet
formules omzetten voor wiskunde en weten hoe het menselijk lichaam werkt voor biologie.
De toetsweek is één van de
belangrijkste weken in het jaar.
Deze toetsen tellen wel 20 tot 30
procent mee voor mijn eindcijfer.
Dus als ik een onvoldoende haal
is de kans om te slagen dit jaar
ook veel kleiner. Gelukkig gaan
alle toetsen wel goed en ben
ik bijna klaar met leren voor de
toetsen die er nog aan zitten te
komen. Nu kan ik niet 350 woorden gaan schrijven over de
toetsweek. Dan zou ik niet eens
weten waar ik over zou moeten
schrijven, maar waar moet ik dan
over schrijven? De bosbranden
in Australië misschien. Daar gaat
het al stukken beter, aangezien
het er heeft geregend.

Disneyfilms zijn een
soort ontsnapping
aan de volwassen
wereld

Misschien kan ik wel iets schrijven over de Verenigde Staten en
Iran of over Nikki de Jager die
afgelopen maandag uit de kast
kwam als transgender. Soms
is schrijven erg lastig en heb ik
totaal geen inspiratie en soms
heb ik wel inspiratie, maar maak
ik net als vandaag niet genoeg
woorden. Dus waar schrijf ik dan
over. Ik zit denk ik al minstens
10 minuten te bedenken waar
over te schrijven en waar heb ik
nu eigenlijk over geschreven heb?
De toetsweek, daar heb ik over
geschreven. Nu ben ik dit aan
het schrijven en tegelijk Disney
aan het kijken. Disneyfilms zijn
een soort ontsnapping aan de
volwassen wereld waar we in
leven. Disneyfilms brengen me
terug naar je kindertijd en dat is
soms eigenlijk best wel fijn. Even
ontsnappen aan alles en daarna
weer helemaal klaar zijn voor wat
er komen gaat die week. Nu ga ik
maar weer eens verder kijken en
leren voor geschiedenis.
Jacky

1601 \ winkel & bedrijf
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Training op
vliegbasis de
Peel

Gefeliciteerd! Lamberdina’s Hoeve Castenray

Lamberdina’s Hoeve winnaar
Ondernemersprijs 2020
Eric Thielen, eigenaar van Lamberdina’s Hoeve, ging op donderdagavond 9 januari de strijd aan met vijf bedrijven voor de twee prijzen van de
Venrayse Ondernemersprijs 2020: de Loek Nelissenprijs en de Rabobank Publieksprijs. De avond eindigde in een apotheose voor Lamberdina’s
Hoeve: Eric Thielen ging er met beide prijzen vandoor.

Helikopters van het Defensie
Helikoper Commando trainen donderdagavond
16 januari samen met de
Luchtmobiele Brigade tijdens
oefening Joint Falcon Niveau
4 op vliesbasis de Peel in
Vredepeel. Het doel van de
oefening is om de samenwerking tussen lucht- en grondeenheden te trainen zowel op
het gebied van commandovoering als inzet.
Met de oefening Joint Falcon
wordt het gezamenlijk optreden van het Defensie Helikopter
Commando en de Luchtmobiele
Brigade getraind. Chinook transporthelikopters zetten grondtroepen af en halen de troepen
weer op. Apache gevechtshelikopters bewaken gedurende de
hele oefening het luchtruim.
Defensie spreidt vliegbewegingen zoveel mogelijk over
de diverse oefengebieden in
Nederland. Daarnaast neemt
defensie deel aan oefeningen in
het buitenland om het geluid en
de belasting voor leefomgevingen te spreiden. Operationele
omstandigheden maar ook het
weer kan ervoor zorgen dat
oefeningen anders verlopen dan
vooraf aangekondigd.

In 4 minuten tijd presenteerden de zes genomineerden Pit voor jouw administratie, Lamberdina’s
Hoeve, Expert Venray-Deurne-Horst, Kusters 2.0,
Gastrobar TOF en De Mulder Keukens op Maat zich
aan het publiek. Daarna volgde een interview met
Frank Claessens, de presentator van de avond.
De afgelopen maanden bezocht de jury alle bedrijven om naar aanleiding van presentaties en interviews te beoordelen wie de winnaar voor de Loek
Nelissenprijs 2020 zou worden. Daarnaast stemden ter plekke 650 mensen in het publiek voor de
publieksprijs.
De jury vond Lamberdina’s Hoeve toonaangevend
en grensverleggend binnen de sector omdat het
bedrijfseconomische belang is nevengeschikt aan
milieu en dierenwelzijn door wetenschap en tech-

niek in te zetten. Burgemeester Winants haalde
tijdens de uitreiking een quote van Thielens presentatie aan: “De vijand van vroeger is mijn vriend van
vandaag” en voegde er citaten uit het juryrapport
aan toe: “Grensverleggender kun je niet zijn. Eric is
een visionair die niet denkt in problemen maar in
uitdagingen en in oplossingen. Hij is een verbinder
en een ondernemer die grenzen verlegt.”

Erkenning en waardering
Thielen blikt terug op een mooie avond waarin
hij erkenning en waardering kreeg voor zijn werk.
“Van te voren was ik best zenuwachtig, ik voelde
de adrenaline door mijn lijf. De dag na de uitreiking heb ik wel hoofdpijn gehad, niet alleen door
de drank maar ook vanwege alle spanning die eruit

kwam. Het is een hele eer om beide prijzen te winnen. De nominatie zag ik al als een overwinning,
maar het daadwerkelijk winnen van de prijzen voelt
als slagroom op de taart.” Volgens Thielen was de
concurrentie sterk. “Het was een hele uitdaging om
te strijden tegen het top segment. Je gaat ervoor en
hoopt dat het gaat lukken. Dat de jury unaniem koos
voor de Lamberdina’s Hoeve was super om mee te
maken.”
Volgens Thielen staat er een rooskleurige toekomst
voor de Lamberdina’s Hoeve te wachten. “Er staan
nieuwe avonturen te wachten, maar daar kan ik nog
weinig over zeggen. We zitten nog in een onderzoekende fase.”
Beeld: Marcel Hakvoort

Van harte gefeliciteerd
Innovatief, creatief en grensverleggend.

Wij feliciteren de Lamberdina’s Hoeve als
winnaar van de Venrayse Ondernemersprijs 2020

#kempencreëert

Lamberdina’s Hoeve,
GEFELICITEERD MET
VEEL
SUCCES!
JULLIE OVERWINNING!

SCH OU W BU RG V E N R AY
F E L I CI T E E RT D E W I N N A A R
L A M B E R D I N A’S H O E V E

w47

‘Stelen verkeersborden
is sport’
Steeds vaker worden verkeersborden ontvreemd in de
gemeente Venray. Vooral de
blauwe bordjes die de landbouwroute aangeven blijken
populair. Hiervan zijn er al
48 verdwenen. Het betekent
een strop van 9.600 euro voor
de gemeente.
Dat meldde projectmedewerker
Stefan Rongen van gemeente
Venray in de dorpsraadvergadering van Oirlo en Castenray
op woensdag 8 januari in café
D’n Terp in Oirlo.
Volgens dorpsraadvoorzitter
Anita Emonts is het een sport bij
jongeren om zo veel mogelijk
verkeersborden te verzamelen.
De dorpsraad van Oirlo heeft
een jongerengroep in het vizier
die mogelijk de daders zijn.
“We hebben ze hierop aangesproken. Ze krijgen de kans de
borden terug te bezorgen bij
de dorpsraad.” Stefan Rongen
vertelde dat de bordjes van de
landbouwroute een collector’s
item zijn bij de jeugd. “Ze kosten
wel 200 euro per stuk. Het gaat
om veel geld en de daders kunnen bezoek van de gemeente
verwachten.” Anita Emonts verwacht dat het zo ver niet komt
dat de jongeren de rekening
gepresenteerd krijgen. “Ik hoop
dat ze zich bedenken en de borden inleveren.”

08
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Venray Lokaal

Beste burgemeester,
Dinsdag 6 januari was het dan zover. Je hebt de eed gezworen als
nieuwe burgemeester van Venray en kreeg de blinkende ambtsketen
omgehangen. Jouw enthousiasme om voor Venray aan de slag te
gaan kan via de (sociale) media in de aanloop naar de installatie
niemand zijn ontgaan. In de vaart der volkeren wil je Venray
omhoog stuwen.
Fantastisch dat je de voor de burgemeester geschreven profielschets
met opgestroopte mouwen gestalte
wilt geven. Toch willen we je wegens
een aantal liggende en actuele politiek gevoelige dossiers voor enthou-

VVD Venray

siasme behoeden. Ons dringend
advies is dan ook om eerst je bevindingen met onze raad te bespreken alvorens ze via de media, zoals
tijdens “Schijt draait doorrr!’ in de
Schouwburg publiekelijk uit te dra-

zich in Venray manifesteert. Om nog
maar niet te spreken over de mestproblematiek. Dat vergt een zuivere,
innovatieve aanpak waar nog veel
valt te leren.
Beste burgemeester, beste Luc, de
lokale politieke partij VENRAY Lokaal
kijkt er naar uit om samen met jou
aan de slag te gaan!

innovatief, economisch en duurzaam
ontwikkeld kunnen worden. Nunhems
Netherlands (in de volksmond beter
bekend als Nunhems Zaden) is een van
de grootste bedrijven ter wereld in de
ontwikkeling en productie van groentezaden om mensen te laten genieten van gezonde groenten. Ik heb bij
Nunhems wereldwijd diverse functies
vervuld, waaronder die van commercieel directeur. Dat heeft een koffer vol
ervaringen opgeleverd en dat helpt om
de Nederlandse en Venrayse situatie

vanuit een breder perspectief te bekijken. Ik zal ook namens VVD Venray
in de raadscommissie deelnemen.
Zo hoop ik een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren met liberale
uitgangspunten opdat de maatschappij en onze leefomgeving er beter van
worden. De eerste indruk is positief:
bij VVD Venray waait een verfrissende
wind dankzij een club van bevlogen
mensen waar de energie vanaf spat.

discussie staat, naar zekerheden en
blijven we vasthouden aan wat we
hebben. Er zullen genoeg psychologen op dit onderwerp afgestudeerd
zijn, het antwoord lijkt mij toch niet
eenvoudig.
Waar ik wel in geloof is dat nut en
noodzaak altijd uitgelegd moet
worden, maar dat het scheppen
van duidelijkheid en het maken
van keuzes daarbij onontbeerlijk is.
Niet weglopen voor verantwoordelijkheden maar helder zijn in waar

je voor staat en waar je naar toe
wil. Goed overleg daaraan voorafgaand tussen betrokken partijen is
een vereiste om onzekerheden weg
te nemen en houvast te bieden.
Laat dat het goede voornemen zijn
voor het komende jaar.

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Even voorstellen
De steunfractie van VVD Venray doet het goed: Onlangs heeft ook
John Willems (53) zich aangesloten. In dit stukje stelt het kersverse lid
zich voor.
Geboren en opgegroeid in Oirlo ben
ik daar op allerlei manieren actief
geweest in het verenigingsleven.
Sinds twintig jaar woon ik in Venray
met mijn vrouw Miriam en onze
dochters Lisa (19) en Sanne (17).
Sanne heeft het Raayland College
bijna doorlopen, Lisa studeert inmiddels in Maastricht. Ik heb een pas-

CDA Venray

gen. Het is verstandiger om jouw
enthousiasme rondom een tweede
Floriade eerst te peilen met de raadsfracties. De eerste Floriade heeft
lokaal namelijk nogal wat stof doen
opwaaien, wat nog steeds in de lucht
hangt. Over stof gesproken: Als één
van de meest veedichte gemeenten
worstelen we met de stikstofproblematiek. Ons advies is dus om voorzichtig te zijn met het steken van de
loftrompet over de manier waarop de
landbouw en de intensieve veeteelt

sie voor Food en Agri, met name de
tuinbouw, waarin ik na mijn bedrijfskundige opleiding altijd heb gewerkt.
Ondanks alle discussies over wat wel
of geen gezonde voeding is, staat als
een paal boven water dat het eten van
groenten gezond is. De Nederlandse
tuinbouw heeft een wereldwijde
voorbeeldfunctie over hoe groenten

John Willems

Dialoog

De eerste weken van januari zijn, naast het goede wensen aan elkaar, ook de weken van goede voornemens. Meestal in de persoonlijke- of privésfeer, maar soms ook zakelijk. Deze voornemens gaan, voor
zover ik kan nagaan, bijna altijd uit van het positieve of het streven om iets beter te doen. Dat mag ook
wel want er gebeurt genoeg in de wereld maar ook in onze eigen omgeving dat verbetering behoeft.
Helaas zijn er genoeg zaken die
spelen waarvan we met z’n allen
vinden dat het anders en beter
moet, maar als het directe persoonlijke gevolgen heeft, wordt er toch
anders over gedacht. Dat kan voor
elk onderwerp gelden. Vaak als het
om een verandering gaat die de

dagelijkse levenssfeer beïnvloedt
maakt dat iets al bij voorbaat
omstreden is. Voorbeelden zijn er te
over, ook in Venray.
Wat is dat toch dat verandering
zoveel discussie teweegbrengt?
In de moderne tijd waarin we van
alles op de hoogte zijn en alle infor-

matie beschikbaar is, brengt verandering blijkbaar toch onzekerheid
met zich mee. Ondanks dat deze
noodzakelijk kunnen zijn en zelfs
meestal aantoonbaar verbeteringen
opleveren. Maken we elkaar gek
met allerlei doembeelden of zoeken
we, in een wereld waar alles ter

Jan Loonen

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.

Meten = weten

TE KOOP

De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
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 resultaat.
Lorbaan 23a, America, 077 - 464 1999, www.timmermansagriservice.nl

Vrijstaand huis in Swolgen

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

Molenzijweg 1, 5866 BS. TUHMAN
Energielabel A; 6 slaapkamers; met duurzame
DAKBEDEKKINGEN
materialen gebouwd. Zeer veel opties.
T 0478 533702 • M 06 54366249
Voor al uw dakwerkzaamheden
Vraagprijs: € 389.000,WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.N
T 0478 533702 • M 06 54366249
Tel. 0478 - 20 26 69 of 06 - 19 33 85 67
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/hallohorstaandemaas

Gemeente ontzegt inwoners
frisse lucht
Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging negen maanden korter en jaarlijks overlijden circa 11.000 mensen vroegtijdig als
gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging. Daarom hebben 35 gemeentes en 9 provincies samen met de minister voor Milieu en Wonen
het Schone Lucht Akkoord ondertekend. De provincie Limburg alsook de gemeente Venray houden zich nadrukkelijk afzijdig. Vreemd dat juist
gemeenten in Noord-Limburg achterblijven terwijl ze zich willen profileren als Gezondste Regio 2025.
Misschien is het akkoord vooral een economisch
obstakel. Het bedrijfsleven waaronder vooral de
sterk aanwezige veehouderij in deze omgeving,
zou opnieuw moeten inboeten. De extra kosten
die de slechte gezondheid van de inwoners
in de gemeente met zich meebrengt, komen
voor rekening van nationale voorzieningen en

zorgverzekeringen.
Van Urgenda hebben we echter geleerd dat
een overheid niet zomaar een akkoord kan
tekenen zonder zich er aan te houden. Met het
ondertekenen van dit akkoord dient de
gemeente toe te werken naar de advieswaarden
van de Wereldgezondheidsorganisatie

(WHO) voor luchtkwaliteit in 2030 voor
fijnstof en stikstofdioxide. En naar 50 procent
gezondheidswinst ten opzichte van 2016.
Misschien zijn dit gewoon onhaalbare doelen.
Om straks geen zaak te verliezen bij de Hoge Raad
doet de gemeente er verstandig aan om geen
akkoord te tekenen.

Bespreking poll week 02

Ik shop liever online dan in de winkelstraten van Venray
Modewinkels en schoenenzaken zitten in zwaar weer; steeds meer mensen doen online hun aankopen. De winkelketens Promiss, Stepps en Didi
moesten daardoor hun deuren sluiten. Ondertussen klagen inwoners van Venray dat er veel panden leeg komen te staan. De stelling luidde:
Ik shop liever online dan in de winkelstraten van Venray.
Venraynaren geven de voorkeur aan winkelen
in het centrum van Venray. Ze zien winkelen
als een uitje. 79 procent van de respondenten
was het oneens met de stelling. Piet Peeters
steunt de lokale ondernemers. “Dat heeft het
voordeel, dat je inkopen ook ‘tastbaar’ zijn.
Scheelt ook in het ‘rondcrossen van bezorgers.’ Voordeel: geen extra CO2-uitstoot.
En sowieso wordt het winkelen afgesloten
met een lokale cappuccino. Lekker!”
Robbert Vlendré gaat ook naar de winkel
in plaats van dat hij online aankopen doet.

“Als ik nieuwe schoenen nodig heb, ga ik gewoon
naar de schoenwinkel waar ik ze kan passen en
daar ook kopen. Passen en dan online kopen vind
ik erg flauw.”
Wim van Bracht reageerde: “Als iets verkrijgbaar is in winkels wat ik wil kopen dan doe ik dat
meestal in fysieke winkels. Uiteraard koop ik ook
online als het via fysieke winkels niet verkrijgbaar of te duur is. Advies aan gemeente Venray
om snel maatregelen te nemen om winkelcentrum te verkleinen. Kom met concrete plannen en
voer ze uit. Het ontbreekt aan daadkracht bij poli-

tiek. Sluit winkelcentrum de Bleek voor het grootste gedeelte met uitzondering van het noordelijk
deel, en creëer woningen in vrijgekomen ruimtes. Horeca in midden Grotestraat maakt centrum
ook meer levendig.”
21 procent stemde tegen de stelling. De huidige maatschappij vindt het makkelijk om online
aankopen te doen, omdat dit minder tijd kost en
vanuit thuis kan worden gedaan. In de toekomst
moet blijken wat dit betekent voor het centrum
van Venray.

Oh, zit dat zo!

De mythe van de dienstfiets
Het zal u niet zijn ontgaan dat de nieuwe bijtellingsregeling voor de fiets van de zaak er is. Deze is door de overheid en de fietsenbranche
met gejuich ontmoet. Is dat wel terecht? Naar mijn mening is er niets nieuws onder de zon en kan het zelfs goed mogelijk zijn dat u meer
belasting gaat betalen.
een kerstpakket. Ook als uw baas
eigenaar blijft maar u mag er privé
gebruik van maken, dan wordt u
bevoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan
de auto van de zaak.
Om discussies over de hoogte van
de belasting bij dit soort zaken te
voorkomen zijn er allerlei regels en
vrijstellingen, waardoor u meestal
niets ziet van deze belasting. Alleen
voor de fiets van de zaak, of beter
gezegd, de dienstfiets, was er nog
geen regeling en in de praktijk werd
er meestal ook geen belasting afgedragen.
Loon is al hetgeen uit dienstbetrekking wordt genoten. Of in gewoon
Nederlands: alles wat u van uw
baas krijgt is belast. Uiteraard geldt
dat voor een beloning in geld, zoals
salaris of bonus. Maar ook werkkleding, een telefoon of computer die
u van uw baas krijgt, of bijvoorbeeld

Bij de dienstfiets gaat het over een
fiets die eigendom is en blijft van uw
baas, maar waar u ook privé gebruik
van kunt maken. U heeft hierdoor
dus een voordeel (u hoeft zelf geen
fiets te kopen) en dat moet worden
belast. De waarde van dit voordeel

is natuurlijk lastig vast te stellen.
Dat hangt er vanaf hoeveel u de fiets
voor privédoeleinden gebruikt.
Om het de inspecteur gemakkelijker
te maken is er nu voor de dienstfiets
een bijtellingsregeling bedacht, vergelijkbaar met de auto van de zaak.
Dat privégebruik wordt vastgesteld
op 7 procent van de consumentenadviesprijs van de fiets. Dit bedrag
wordt bij uw inkomen geteld en
daarover betaalt u belasting. Of u
de fiets nu veel of weinig gebruikt,
maakt daarbij niet uit.
Maakt u geen gebruik van de fiets
voor privédoeleinden (u rijdt er
alleen mee naar uw werkplek), dan
is er geen bevoordeling en is er geen
belasting verschuldigd. Bij de auto
van de zaak kennen we hiervoor
een aparte tegenbewijsregeling:
de (gesloten) kilometeradministratie.

Bij de fiets is die er (nog) niet en zult
u op andere wijze aannemelijk moeten maken dat u de fiets niet privé
gebruikt.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 - 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 - 49 46 28
www.innovista.nu

Moment voor jezelf

Column

Voornemens
Afgelopen week wenste ik
collega’s nog een goed nieuw
jaar. Ik was net terug van mijn
kerstvakantie. Maar nu nog
met de beste wensen komen,
voelde ook een beetje raar.
De jaarwisseling leek al zo
lang geleden. Iedereen was
weer druk. En binnen een dag
zat ook ik in het bekende
ritme van mails en afspraken.
En toch lukt het me het vakantiegevoel wat vast te houden.
Heb ik plezier in wat ik doe.
Simpelweg omdat ik me heb
voorgenomen iedere werkdag
rustig te beginnen. Vijf minuten eerder opstaan om even stil
te staan bij wat echt belangrijk
is. Ik kijk in mijn agenda of dat
ook de aandacht kan krijgen die
het verdient of dat er nog wat
geschoven moet worden. En of er
voldoende ruimte is voor ontspanning. Binnen vijf minuten
weet ik waar ik me op ga richten die dag. Daarna ontbijten
en van start. Grote kans dat ik
zo ‘s avonds tevreden op de dag
terugkijk. Omdat ik probeer te
doen wat van waarde is.
Doen wat ertoe doet, geeft focus.
Wel zo fijn in een wereld vol keuzes en mogelijkheden. Burn-out
is op dit moment een groot probleem. Je hoort of leest er wekelijks wel wat over. Opgebrand
zijn kan ontstaan als je te lang
meer moet dan je aankunt en er
onvoldoende ruimte is voor ontspanning en bijtanken. Misschien
weet je wel uit ervaring hoeveel
energie reorganisaties kunnen
kosten of het langdurig zorgen
voor een zieke naaste. Maar je
kunt ook uitgeput raken als de
balans te lang de andere kant op
doorslaat. Als je meer kunt dan je
moet. Bijvoorbeeld als je je erg
verveelt terwijl je je juist graag
wilt ontwikkelen.
Dus een tip: sta eens even stil
bij wat echt belangrijk is in jouw
leven of in de dag die voor je
ligt. Wat moet er echt, waar tank
jij van bij? Meer ontspannen of
bewegen? Eens koffiedrinken
met je buren of iets doen voor
een ander? Maak een klein voornemen. Zo klein, dat het zeker
lukt en om herhaling vraagt.
Het nieuwe jaar kan ook vandaag
beginnen. Toch?

Karin Janssen
Lifestyle coach
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Competitieronde

Voetballers starten met inhaalduels
De eerste volledige competitieronde in het nieuwe jaar staat gepland op
zondag 26 januari. Door de vele afgelastingen in december heeft de
KNVB voor zondag 19 januari een inhaalronde ingelast waarin bijna alle
Venrayse voetbalclubs in actie komen.
Venray begint al op donderdag
16 januari in de eerste klasse D.
Op sportpark De Wieën worden om
20.00 uur de laatste twintig minuten uitgespeeld van de thuiswedstrijd tegen Wilhelmina’08 uit Weert.
Dat duel werd op 3 november gestaakt
bij een 4-3 stand in het voordeel van
Venray. Leidsman De Loos beëindigde
de wedstrijd voortijdig nadat er oerwoudgeluiden klonken uit het publiek.
Voor Venray, dat voorlaatste staat op
de ranglijst, is het van belang de drie
punten vast te houden in het restant tegen Wilhelmina’08. Er breken
drukke weken aan want op zondag
19 januari speelt de ploeg van trainer Frans Koenen de uitwedstrijd
tegen SC Susteren. Dit duel werd op
15 december afgelast. Voor de districtsbeker treedt Venray in de vierde

ronde aan tegen derdeklasser Nooit
Gedacht in Geffen op donderdag
23 januari.
Ysselsteyn begint het nieuwe
jaar thuis op 19 januari met de
derby tegen het Brabantse Liessel.
Ysselsteyn kwam op 1 december,
thuis tegen Sparta’18 (0-1 verlies),
voor het laatst in actie. In de winterstop was er goed nieuws te melden,
ondanks de bescheiden twaalfde
positie. Trainer Ruud Jenneskens
heeft zijn contract met een jaar verlengd. De Venraynaar begint na de
zomer al aan zijn achtste seizoen bij
de Ysselsteyners. Hij is daarmee de
langstzittende hoofdtrainer in het
Noord-Limburgse amateurvoetbal.
Voormalig trainer Peter Groenen uit
Wellerlooi keert medio 2020 terug bij
de Ysselsteynse club. Hij is aangesteld

Taco Agro BV is een bedrijf dat
zich bezighoudt met de teelt
van akkerbouw- en tuinbouwgewassen, contractteelten
voor de groente verwerkende
industrie, opslag van agrarische
producten en loonwerk.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega
die ons team komt versterken in de functie van:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)
Het werk bestaat uit diverse voorkomende werkzaamheden
van grondbewerking, zaaien, gewasverzorging tot oogsten in de
akkerbouw en teelt van vollegrondgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een gemotiveerd team.
Taco Agro BV is een bedrijf dat zich bezighoudt met de teelt van akkerbouw- en

tuinbouwgewassen, contrac>eelten voor de groente verwerkende industrie,
Ben
jij:
opslag van agrarische producten en loonwerk.
• zelfstandig, maar ook graag met collega’s werkzaam in een team;
Wij zijn op zoek naar een
die ons team komt versterken in de func8e van:
• flenthousiaste
exibelcollega
inzetbaar;
• in het bezit van rijbewijs B en T?

Het w

Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?

Dan ben jij wellicht degene die wij zoeken.
ZZP’ers ook mogelijk. Ben jij toe aan een (nieuwe) uitdaging,
aarzel dan niet en bel/mail naar:

Taco Agro BV Donkstraat 6a | 5964 AJ Meterik
Tel: 077 - 397 66 66 | info@tacobedrijven.nl
www.tacobedrijven.nl

koop nu een
halve seizoen
kaart!

43% KORTING T.O.V. LOSSE TICKETS
TOEGANG TOT #VVVPSV & #VVVFOR
VASTE PLEK IN HET STADION

vs

als nieuwe hoofdjeugdopleiding.
BVV’27 en Oostrum moeten zondag 19 januari beide inhalen in de
vierde klasse G. De Blitterswijckers
gaan op bezoek bij Stormvogels in
Siebengewald. Oostrum speelt thuis
tegen EWC’46 uit Well. De aftrap in
Oostrum is een halfuur vervroegd
naar 14.00 uur. Oostrum maakte eind
december een trainerswissel bekend.
Ron Spruit uit Venray gaat de club
na vier seizoenen verlaten. Hij wordt
straks opgevolgd door René Peters
uit Venlo die nu nog GFC’33 onder

zijn hoede heeft. Koploper SV United,
dat begin januari op trainingskamp
was in Valencia, hervat de competitie een week later op 26 januari met
de topper thuis tegen titelconcurrent
Hegelsom.
De Venrayse clubs in de vijfde klasse
F hebben een verkorte winterpauze.
De wedstrijden die op 15 december door het slechte weer werden
afgelast, staan op zondag 19 januari
opnieuw op de rol. Koploper Merselo
opent met de derby tegen laagvlieger
SVOC’01 in Oirlo. Leunen krijgt SVS uit

Stevensbeek op bezoek en HoltheesSmakt treedt in Afferden aan tegen
HRC’27. Bij Holthees-Smakt is trainer
John Klaassens begonnen aan zijn
laatste halfjaar. Na drie seizoenen
vertrekt Klaassens na de zomer naar
Sambeek. Zijn opvolger bij HoltheesSmakt is Patrick Wijnen die de club
als oud-keeper door en door kent.
Foto onderschrift: Voor Venray en
captain Stijn Brinkman breken drukke
voetbalweken aan
Tekst: Henk Willemssen

Winst voor Svoc’01
De eerste wedstrijd van het nieuwe jaar stond voor korfbalvereniging Svoc’01 uit Oirlo-Castenray zondag
12 januari weer op de planning. Svoc’01 ging goed van start tegen Klick ‘15 uit Wilbertoord en bracht
uiteindelijk de punten thuis.
Ondanks dat Klick ook een aantal keer
de korf wist te raken, maakte Svoc’01
het verschil groter. Svoc’01 ging met
een 5-11 voorsprong de rust in. In de
rust kreeg het team te horen dat ze
meer power moest geven. De meiden korfbalden in de vierde versnelling waardoor ze niet het uiterste uit

henzelf haalden. Het team wist dat ze
in de tweede helft meer gedrevenheid
moest laten zien. Svoc’01 bouwde de
voorsprong in de tweede helft voort
naar 6-14. Helaas kregen ze daarna
door niet clean te verdedigen een aantal strafworpen om de oren. Maar het
was voor Svoc’01 met deze voorstand

geen dreiging meer. Dit bracht de
stand op 10-20 en dit was tevens ook
de eindstand. Svoc nam de punten
mee naar huis.

Tekst: korfbalvereniging Svoc’01

Jumpers begint goed aan 2020
In plaats van training stond er vrijdag 10 januari om 21.30 uur in Eindhoven een wedstrijd op het programma
voor basketbalvereniging Jumpers uit Venray tegen Tantalus 3. Het was voor Jumpers een belangrijke wedstrijd om te winnen om zo nog enige hoop te hebben om op de ranglijst te stijgen.
Ondanks het late tijdstip begon
Jumpers ijzersterk aan de wedstrijd.
Binnen een paar minuten stonden de
mannen uit Venray al met 2-10 voor.
De thuisploeg had veel moeite met de
felle verdediging van Jumpers waar
Kelvin Lammerts van Bueren het initiatief in nam. Het waren Dirk Laurense
en Jorik Wulterkens zorgden dat de
voorsprong nog verder werd uitgebreid (6-24).
Ook het tweede kwart was Jumpers
veel sterker en met onder andere
scores van Maarten Steffers en Ralf
Claessens werd de voorsprong zelfs

uitgebreid tot 30 punten (8-38).
Het was pas aan het einde van
tweede kwart dat Tantalus begon te
scoren, maar het verschil bleef nog
steeds groot tussen beiden ploegen.
Ruststand: 18-42.
Jumpers wist dat het na rust scherp
moest blijven want het zou niet de
eerste keer zijn dat ze een voorsprong
zouden weggeven. Tantalus bleef
moeite houden met de verdediging
van Jumpers en bij elke score maakten de mannen uit Venray er weer een
terug, waardoor de voorsprong nooit
in gevaar kwam. De score van jeugd-

speler Sam Zacherl in dit kwart zorgde
ervoor dat de hele ploeg op het scorebord kwam te staand deze wedstrijd
(28-64).
In het laatste kwart was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Aan de
kant van Jumpers was het Wouter
Oosterbeek die met twee raken driepunters achter elkaar nog wat moois
liet zien. Daarna speelde Jumpers de
wedstrijd simpel uit en zijn de eerste
2 belangrijke punten binnen van 2020.
Eindstand: 40-83.
Tekst: Basketbalvereniging Jumpers
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Geplukt

Piet Smits Leunen
Hij kreeg onlangs een onderscheiding van de carnavalsvereniging uit Leunen voor zijn verdiensten in het dorp. Volgens Piet is achter de geraniums zitten, het begin van het einde. Daarom zet hij zich al jaren in voor het verenigingsleven in Leunen. Deze week wordt Piet Smits (69) uit
Leunen geplukt.

Piet groeide op in een boerengezin
met tien kinderen. Zijn vader Harry
(Aolve Harry), die werd geboren
op boerderij Aolvenhof, was een
bekend persoon in Leunen vanwege het vrijwilligerswerk dat hij
verrichtte. “Dankzij mijn vader,
die onder andere bestuurslid was
bij de plaatselijke fanfare, rolde ik
al op jonge leeftijd in het verenigingsleven. Ik werd nooit door hem
gedwongen om me aan te sluiten bij
de fanfare. Ik vond muziek maken
wel interessant. Bovendien had je in
die tijd ook minder keuze in verenigingen.” Piet leerde bij de fanfare in
Leunen bariton spelen. “De plaatselijke molenaar was onze leraar. In
die tijd zaten bij hem in het pakhuis
op een zak meel en speelden we
op een slecht instrument. Ik had

het geluk dat ik in het korps naast een
goede muzikant zat, waar ik veel van
heb geleerd. Ik was geen topmuzikant,
maar speelde toch wel verdienstelijk.”
Piet kijkt terug op een fantastische tijd
bij de fanfare. Hij was dertig jaar spelend lid, vijf jaar secretaris en werd in
1996 benoemd tot ere-lid van de vereniging. Momenteel is hij alweer zo’n
twintig jaar penningmeester van de
Vriendenclub van de harmonie.
Na de middelbare school kreeg Piet als
15-jarige jongen via het hoofd van de
school een baantje bij de gemeente.
“Ik moest die kans pakken, zei mijn
vader. Er moest brood op de plank
komen. Het geld dat ik verdiende ging
de pot in voor het gezin. Het was in
die tijd niet vanzelfsprekend om verder te studeren. Ik kwam op de financiële afdeling terecht van de gemeente

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Venray en in de avonduren volgde ik
nog boekhoudcursussen.” Het werk
bij de gemeente werd abrupt afgebroken toen Piet in 1971 in militaire dienst
ging. Ook daar speelde muziek maken
een grote rol. Hij meldde zich namelijk aan bij het Trompettercorps van de
Cavalerie in Amersfoort. “Niet geschoten is altijd mis, dacht ik. Een baritonspeler hadden ze niet nodig, dus toen
ben ik de Es-bas gaan spelen. We traden op bij alle beëdigingen van de
Cavalerie en zodoende gingen we het
hele land door. Het hoogtepunt vond
ik de taptoe in Delft. We gaven een
show met formaties op de fiets terwijl
we muziek maakten. Laatst kwam er
een filmpje voorbij in het programma
Max Geheugentrainer. Ik zei tegen mijn
vrouw: ‘Kijk daar fiets ik voorbij’. Het is
leuk om te zien dat daar nog beelden
van zijn. De militaire dienst was een
leuke tijd die ik niet had willen missen.”
Na zijn militaire diensttijd veranderde Piet van baan bij de gemeente
en groeide door naar de functie van
financieel beleidsmedewerker van de
gemeentepolitie van Venray. “Dat was
een fantastische, mooie tijd. We zaten
met zo’n vijftig man op kantoor en

bobsleekampioenschappen hebben
gespeeld, maar vooral de aankomst van
de Tour de France in 1992 was onvergetelijk. En nog steeds is het een hechte
club; we komen nog elke week samen
in de bakkerij de Smaaksmederij voor
een bakje koffie en wat ouwehoeren.
Na mijn vrouw is deze club het mooiste
wat me is overkomen.”
Piet leerde zijn vrouw Rika, die in
Tegelen werd geboren maar later naar
Leunen verhuisde, kennen in De Brink,
het voormalige ontmoetingscentrum
van het dorp. Samen hebben ze twee
kinderen Wendy en Barry en vier klein
kinderen. “Ik vind het prachtig dat de
kleinkinderen ook met muziek bezig zijn.
Ik stimuleer ze ook om bij verenigingen
te gaan. Daar leer je met verantwoordelijkheid om te gaan, omdat je aanwezig
moet zijn voor de anderen. Af en toe
pak ik de schuiftrombone erbij om met
de kleinkinderen te spelen. Ik mis het
muziek maken wel, maar ik ben huiverig
voor de verplichtingen van een vereniging. Ik wil mijn vrijheid hebben.”
Toch verveelt Piet zich niet sinds hij met
pensioen is gegaan. Zijn vader was erg
geïnteresseerd in historie en die interesse heeft Piet van hem overgenomen.
Op eigen initiatief maakt hij voor het
honderdjarig bestaan van de harmonie
in Leunen een boekje over de geschiedenis van de vereniging. “Ik vind het
prachtig om hiervoor alle benodigde
kenden elkaar goed.” Een paar jaar
informatie te verzamelen, ook al ben
daarna volgde de reorganisatie naar de ik er dagen mee bezig. De komende
regionale politie, waardoor zijn werkmaanden ben ik nog onder de panplek verhuisde naar Venlo. “In die tijd
nen.” Ook is Piet al vier jaar lid bij de
is er veel veranderd. Overal moest het
werkgroep Historie Leunen. “Ik wilde
wiel weer opnieuw worden uitgevonwat omhanden hebben toen ik stopte
met werken.” Het laatste project waar
den, dat maakte het een lastig proces.
Piet zich mee bezig hield, was de vieVoor mij was het een cultuuromslag.”
Toen in 2012 de grote reorganisatie
ring van 75 jaar bevrijding van Leunen.
naar de nationale politie voor de deur
“Via de dorpsraad ben ik daar ingerold.
stond, besloot Piet na 46 dienstjaren op Toen ze me vroegen dacht ik: ‘dat doe
61-jarige leeftijd met vervroegd pensiik wel weer’. Het koste veel tijd, maar
oen te gaan. “Ik ben nooit met tegenzin het was hartstikke leuk om te doen.”
En voor al deze verdiensten kreeg Piet
naar mijn werk gegaan.”
een Gouden Knol van carnavalsvereniIn 1988 werd Piet gevraagd zich aan
te sluiten bij joekskapel Noeët Tuus uit
ging ‘t Knölleke in Leunen. Zijn vader
Leunen. De bassist werd uitgeroepen
en en broer Theo gingen hem al voor.
tot prins en ze zochten een vervanger.
“Ik had het niet verwacht en had er
“Dat vond ik wel leuk, het was toen
geen moment bij stil gestaan. Ik stond
puur voor de gein. Het gevolg daarer dan ook van te kijken hoe druk het
was tijdens de uitreiking. Veel mensen
van was wel dat ik ben gestopt bij de
zeiden tegen me dat ze niet wisten dat
harmonie. Beide repetities waren op
dezelfde dag en daardoor kwam ik in de ik zo veel vrijwilligerswerk deed, maar
dat komt omdat ik niet van belangstelavond helemaal gesloopt thuis.” Na 25
jaar besloot de joekskapel te stoppen
ling hou. Ik ben liever achter de schervanwege te weinig aanwas. “We hebmen bezig. Toch vond ik het leuk om
de onderscheiding te krijgen. Het doet
ben samen veel meegemaakt, want in
die tijd traden we veel, maar ook inter- je goed.”
nationaal op. Ik kan me nog herinneren
dat we in Winterberg bij de Europese
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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IVN Geijsteren-Venray

Gezocht

Loodsmedewerkers Lezing ‘t wel en wee van weidevogels

voor de zaterdagochtend (8 tot 12 uur) en de schoolvakanties.
De loods is gevestigd in Ysselsteyn.
De werkzaamheden omvatten het controleren, schoonmaken van
verhuurmaterialen. Salariëring conform wettelijke norm.
Voor inlichtingen bellen naar 06 - 30 73 17 33
of mailen naar info@vamuda.com

IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 20 januari een lezing over weidevogels. De lezing start om
20.00 uur in zaal de Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Marco Renes.
Marco Renes, veldmedewerker
soortenbescherming bij het Brabants
Landschap, praat het publiek
bij over het wel en wee van de
weidevogels in onze omgeving

en hoe deze beschermd kunnen
worden. Onder weidevogels vallen
onder andere de kievit, grutto en
scholekster. Renes betrekt er ook
de kwetsbare akkervogels zoals de

patrijs bij. Weidevogels en akkervogels
vormen samen de ‘boerenlandvogels’
en daar gaat het niet goed mee.
Renes is begaan met alle soorten
dieren die het moeilijk hebben.

Op zoek naar een

leuke baan?
Lees dan verder wat wij je kunnen bieden.

Voor het komende kampeerseizoen, dat eind maart weer gaat beginnen,
zoeken wij gemotiveerde collega’s. We kunnen op verschillende
afdelingen nieuwe talenten plaatsen. Of je het beste op je plek zit aan
de receptie, bij het zwembad, de huishoudelijke dienst of in de horeca
in de bediening, keuken of bij de afwas, er is voor ieder wat wils.
Wat wij van je vragen is enthousiasme en de bereidheid om te werken
als andere mensen vrij zijn, zoals weekenden en schoolvakanties.
Daar tegenover staat onder andere een gezellige werksfeer, mensen
rondom je heen die plezier hebben, het hele seizoen gratis gebruik
maken van het zwembad.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de openstaande vacatures. Wil je graag
telefonisch wat meer informatie, dan kun je bellen naar 077 - 307 29 66.

Ben jij diegene die we zoeken? Reageer dan nu!

Reageren op de vacatures kan tot en met donderdag 6 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl of per post naar
De Heldense Bossen B.V. , t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6,
5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke vacature je solliciteert.
Sollicitaties voor de horeca worden doorgestuurd naar ’t Praothoes.

Prins Sjak den urste
In een vol Klutehuus is zaterdag 11 januari Sjak Arts uitgeroepen als nieuwe prins van de Klute-trappers
uit Vredepeel. Hij zal dit jaar samen met zijn prinses Lily en nar Sraar Pouwels voorop gaan in het
Kluteland. Prins Sjak is 50 jaar, getrouwd met Lily en samen hebben ze drie kinderen. In het dagelijks leven
verzorgt hij de koeien op zijn eigen melkveebedrijf. Zijn motto deze carnaval is: ‘Mit carnaval gen
geouwehoer, #trots op de boer’.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray centrum € 10,00
Venray Veltum € 10,00
Castenray € 10,00
Oirlo rondom Past. Gerardsstraat € 10,00
bedrag per week
WERKZAAMHEDEN Elke donderdag, vrijdag of zaterdagochtend het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Jubilaris Confetti
Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsborrel van Close Harmony Group Confetti uit Venray werd de jubilaris
Bart van Dijk in het zonnetje gezet. Hij is al jaren een zanger bij de bassen en zorgt daarnaast de afgelopen
25 jaar voor het vervoer van de piano naar alle concerten en optredens. Op dit moment heeft hij ook zitting
in de muziekcommissie.

1601 \ verenigingen
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The Lions Sings Tonight staat in de
startblokken
The Lion Sings Tonight deel vier, een podium voor lokale talenten uit Venray, staat op zondag 8 maart
weer op het programma. The Lion Sings Tonight met het thema vrijheid vindt net als vorig jaar plaats in
de zaal van Bij Roel Linssen aan de Hoenderstraat in Venray van 14.00 uur tot 18.00 uur.
De opzet van aflevering vier is
hetzelfde als voorgaande jaren.
Elke band, duo of solist speelt een
set van ongeveer vijf nummers,
waarvan één set een relatie moet
hebben met het centrale thema 75
jaar vrijheid. Een andere ‘opdracht’

is om samenwerking te zoeken met
één van de andere deelnemers
of met een andere gastmuzikant.
Die opzet biedt een afwisselend programma en een uitdaging voor de
optredende acts. De samenwerking
zorgde eerder voor muzikale ver-

rassingen. “En dat is ook de insteek
van The Lion Sings Tonight. We willen wat meer zijn dan een verzameling coverbandjes”, zegt Sander
Brugmans, die samen met Bert
Albers het minifestival organiseert.

Prins 2020 CV de Ruuk
Prins Ralf (Hendrix) d’n Urste is tijdens het prinsenbal op zaterdag
11 januari van carnavalsvereniging de Ruuk uit Blitterswijck uitgekomen en zal deze carnaval de heerser zijn van het Roekenland. Ralf is
37 jaar en getrouwd met Annet en vader van Gijs, Fleur en Koen. Hij is
al 13 jaar bestuurslid van de carnavalsvereniging en de tweelingbroer van vorst Niels. Hij zal de Ruuk en Ruukinne dit jaar voorgaan
met zijn motto: ‘Blief de vastenaovend an ow kiender liere, dan zulle
weej dit prachtige fiëst hier nog jaore viere!’ De receptie van prins
Ralf d’n Urste vindt plaats op zaterdag 22 februari van 20.11 uur tot
21.11 uur in de Roekenburcht, Plein 4 in Blitterswijck.

Jeugdtrio Zagewetters
In het Baggehuus in Merselo is zondag 12 januari het nieuwe jeugdtrio 2020 van carnavalsvereniging de
Zagewetters bekendgeworden. Het jeugdtrio bestaat uit jeugdprinses Marte (Aarts), jeugdnarrinneke
Romee (van Ass) en jeugdvorstin Lieke (Ewalts). Ze hebben als leus: ‘Weej gaon same mit ôwlie alles gaeve,
want dit werd de Vastlaovend van ôs laeve!!’ / Beeld: Femstudio

De Knöllekes begroeten
prins Frank
Tijdens het prinsenbal is zaterdag 11 januari prins Frank d’n Urste
(Frank Jenneskens) uitgeroepen tot prins van de Knöllekes uit
Leunen. Hij is de opvolger van Prins Rob d’n Twedde (Rob Pijpers) die
opgenomen is bij de APK van ’t Knölleke. De leus van hem luidt: ‘Blaos
’t dák d’r áf!’ Op carnavalszaterdag 22 februari van 19.11 tot 21.11 uur
houdt hij zijn receptie in De Baank waar de mogelijkheid is om hem te
feliciteren met deze uitverkiezing.

Jeugdtrio ‘t Knolleke
Tijdens het prinsenbal is zaterdag 11 januari het jeugdtrio van jeugdvereniging ‘t Knölleke uit Leunen
bekendgemaakt. Jeugdprins Wesley d’n Urste (Cornelissen) en jeugdvorst Mees (Scholten) en jeugdnar Sem
(Holtackers) Wesley, alle drie 13 jaar en leerlingen van het Raayland College, vieren carnaval met de leus:
‘Mit dit trio van maote, hoefde dizze carnaval niks te laote. Alaaf.’ Het trio houdt op vrijdag 31 januari om
19.00 uur hun receptie in MFC De Baank in Leunen.
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Agenda t/m 23 januari 2020

vr
17
01
za
18
01

zo
19
01

Kienen
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Wijkcentrum den Hoender Venray

Prijsuitreiking Raadselige Roos

Charov City opera en ballet

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.15-23.00 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

Filmavond

Bands op Zondagmiddag

Tijd: 18.15 uur
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 14.30-18.00 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Stekske Venray

do
23
01

over joodse onderduikers
ma Lezing
Tijd: 19.30-21.30 uur
20 Locatie: Venrays Museum Venray
01

Opening Jersualem
Tijd: 13.00-16.00 uur
Locatie: Jerusalem Venray

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Filmmiddag AVOS Venray
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Brukske aovend

Night for the stars voor ALS

Nienke van der Plas

Tijd: 20.00-01.00 uur
Locatie: MFC Brukske Venray

Tijd: 19.30-23.15 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

De toekomst van de bibliotheek

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

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

wo
22
01

Prinsenproclamatie
Tijd: 20.11 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

LVK op groot scherm in Schouwburg Venray
De grote LVK-finale is op 7 februari in Echt, maar Schouwburg Venray zendt de finale live uit op een groot
scherm in de Bolzaal. De deuren openen om 19.30 uur en de finale start om 20.00 uur. De toegang is gratis.
De Bolzaal van het Venrayse theater is
deze avond al geheel in de carnavalsstemming vanwege de afterparty’s

van Circus Mök. Circus Mök is een vastelaoveszitting die vijf avonden speelt
in Schouwburg Venray. Iedere avond

wordt afgesloten met een afterparty
in de Bolzaal. De finaleavond van het
LVK is de vierde avond van Circus Mök.

De vastelaoveszitting is rond 22.30 uur
afgelopen, waarna de gasten zich kunnen aansluiten bij de live uitzending
van de LVK-finale. De LVK-finale wordt
vervolgd door een afterparty.
De halve finalisten uit gemeente

Venray zijn Bjorn en Mieke, Maik en
Kyra, GoedZat en Pruuf Mar. De finalisten worden op zaterdag 1 februari
bekendgemaakt.

Maak je je zorgen over verward gedrag?
Bel Meldpunt Signaal
Ben je ongerust over het gedrag van iemand in je omgeving? Denk je:
volgens mij kan diegene niet meer zo goed voor zichzelf zorgen, als dat
maar goed gaat? Of misschien voel je jezelf in de war en weet je niet goed
waar je terecht kunt? Signalen om serieus te nemen. Daarom is er nu het
telefonische Meldpunt Signaal.

Gratis platform
voor online zelfhulp

Wanneer bellen?

Werkwijze

Meldpunt Signaal is er voor iedereen

Iedereen kan het meldpunt bellen.

Voor alle inwoners van de gemeente Venray is het mogelijk om via

die zich zorgen maakt om zichzelf

Naasten, hulpverleners en ook mensen

www.evie.nl zelf, gratis en anoniem, aan de slag te gaan met lichte psychische

of om anderen. Dat kan zijn omdat

die zich zorgen maken om hun eigen

klachten. Piekert u bijvoorbeeld veel? Lukt het u niet om te ontspannen?

mensen in de war lijken, zichzelf

gedrag. Meldpunt Signaal is 24 uur per

Of wilt u graag beter slapen? Evie kan mogelijk een uitkomst bieden!

verwaarlozen, erg vergeetachtig zijn of

dag bereikbaar, zeven dagen per week.

andere problemen hebben. Misschien

Het wordt bemand door deskundige

Op uw eigen manier

herken je jezelf hierin. Of ben je

medewerkers die speciaal getraind zijn

Aan de slag gaan met de online zelfhulp van Evie kan op uw eigen manier:

ongerust over een demente buurman

om in te schatten wat er aan de hand

waar, wanneer en met wie u dat wilt. Met het grote aanbod aan e-health-

die z’n huis niet goed schoonmaakt,

is en wat er nodig is om de situatie te

modules geeft Evie u meer kennis over een speciﬁek onderwerp en daagt u

je kennis die vereenzaamt en de

verbeteren.

uit hier iets mee te doen. Bovendien biedt Evie ook oefeningen om de nieuwe

gordijnen dicht houdt of heb je een

kennis in de praktijk te brengen en uw vaardigheden te versterken.

vriend die wel heel verstrooid lijkt. Er
moet iets gebeuren, denk je, maar

Ook via de app beschikbaar

wat? Misschien heb je al geprobeerd

Zowel via de website als via de app kunt u met Evie gratis en anoniem

om zelf te helpen of erover te praten

zonder hulpverlener aan de slag. Komt u er alleen niet uit en heeft u meer

maar lukte dat niet zo goed. Bel

hulp nodig? Weet dan dat Evie ook gebruikt wordt door de huisarts,

dan met het Meldpunt Signaal, ook

POH-GGZ, gemeente en GGZ-organisaties in uw regio.

als je twijfelt of er wel echt iets aan

www.evie.nl

de hand is. Misschien kunnen zij je
geruststellen. En anders is je signaal bij
hen aan het juiste adres.

Evie staat voor ‘e-health voor iedereen’. Het platform wordt ondersteund
vanuit regionale samenwerkingen tussen huisartsen, POH-GGZ, gemeenten,
GGZ-organisaties en e-healthleveranciers.

Venray, focus op mensen
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Het St. Antonius-Abt Gilde viert feest
Het St. Antonius-Abt Gilde van Blitterswijck viert maandag 20 januari traditiegetrouw Koppermaandag met
onder andere een tentoonstelling in het thema ‘Wilbert in memoriam’. Deze viering vindt plaats om 19.00 uur in
café de Zwart in Blitterswijck. Een dag later bestaat het gilde 535 jaar en wordt er een feestavond gehouden
in De Zaal.
Hay Gooren stelde voor
Koppermaandag alle hoogtepunten van het 32 jaar lidmaatschap van
het St. Antonius-Abt Gilde samen.

Ook zijn 17 jaar van de eerste gildemeester te zien in de tentoonstelling.
Tevens wordt het jaarboek van 2019,
dat is samengesteld door Chér Gooren,

gepresenteerd met foto’s van afgelopen jaar.
Op dinsdag 21 januari bestaat het
St. Antonius-Abt Gilde 535 jaar.

Om 09.00 uur vindt er een mis plaats
met gilde-eer voor de levende en
overleden leden van het gilde. Na de
mis bezoekt het gilde het St. Antonius
kapelletje waar tevens de traditionele
borrel wordt geschonken door
Wim Janssen. Aansluitend vertrekken
de leden gezamenlijk terug naar het
plein waar de ontbinding plaatsvindt.

Om 11.15 begint de jaarvergadering
en na afloop worden café Tante Jet en
café De Zwart bezocht. De feestdag
wordt om 19.00 uur met een
feestavond in De Zaal afgesloten.

activiteit georganiseerd in het kader
van de Nationale Voorleesdagen.
Op woensdag 29 januari zijn alle
peuters en kleuters van 2 tot en met
4 jaar welkom in de bibliotheek van

Venray. Vanaf 15.00 uur is er een
interactieve voorleesactiviteit waarbij Moppereend, het prentenboek van
2020, centraal staat.

hij geschiedenis aan de UvA in
Amsterdam. Hij rondde zijn masterfase af in 2009 met de scriptie
‘Progrom of genocide’ over de massamoorden tijdens de eerste maanden
van de Spaanse Burgeroorlog. In 2013
promoveerde hij in Amsterdam op
het proefschrift ‘Vervolgd in Limburg’,
Joden en Sinti in Nederlands-Limburg

tijdens de Tweede Wereldoorlog.
In 2017 ontving Herman van Rens de
Rachel Borzykowski-penning van de
Stichting Sobibor voor zijn bijdrage
aan de vermeerdering van de kennis
over de deportatie van Nederlandse
Joden naar Sobibor.

Nationale Voorleesdagen bij BiblioNu
De Nationale Voorleesdagen vinden plaats van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari. Ook in de
bibliotheek in Venray is er deze dagen extra aandacht voor voorlezen.
Het doel van de jaarlijkse campagne is
het stimuleren van voorlezen aan kin-

deren die zelf nog niet kunnen lezen.
Voorlezen heeft een positief effect op

woordenschat, spelling en tekstbegrip. Daarom wordt ook in Venray een

Herman van Rens in het Venrays Museum

Lezing over Joodse onderduikers
Herman van Rens verzorgt op maandag 20 januari een lezing over de hulp die aan Joodse onderduikers in
Limburg werd geboden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De lezing in het Venrays Museum begint om 19.30 uur
en duurt tot 21.30 uur.
Het aantal overlevende Joden en
Joden die een onderduikadres
vonden verschilt per gemeente.
In Limburg waren kleine gemeenschappen. Zoals gereformeerden in

de mijnstreken en in de Maasdorpen,
en in Sevenum gemeenschappen van
katholieke signatuur, die méér dan
andere gericht waren op hulp aan
Joden dan anderen. In deze lezing

gaat Herman van Rens kort in op de
situatie in Venray en omstreken.
Herman van Rens (1946) werkte
dertig jaar als huisarts in Beek.
Tijdens zijn pensioen studeerde

Duizendste televisiereportage
van Omroep Venray
Comé bv verwerkt champignons tot half conserven
in grootverpakking voor de verwerkende industrie.
Comé bv behoort tot de Scelta Mushrooms groep.
Door de groei van ons bedrijf zijn wij op zoek naar:

Voorman
Productie/kwaliteit (m/v)

(fulltime)

Het doel van de functie
Het aansturen van de productie op de werkvloer, het verhelpen van kleine storingen en het klaarmaken van orders voor verzending. Het onderhouden van
Product-registratie/handboek HACCP-IFS. Klant contacten en audits.
Het proﬁel
Je beschikt over mbo-/hbo-opleiding en denkniveau. Na een inwerkperiode zul
je zelfstandig kunnen werken en beslissingen kunnen nemen. Je beheerst Duits
en Engels in woord en geschrift. Je bent ﬂexibel in werktijden (geen 9-5 mentaliteit). De werkzaamheden kunnen in de toekomst plaatsvinden in 2 ploegendienst. Je beschikt over aﬃniteit en/of ervaring met champignons is een pre.

Heftruckchauﬀeur (m/v)
(fulltime)

Het doel van de functie
Het laden en lossen van vrachtwagens met champignons. Het bevoorraden
van de productielijn middels het digitale robot invoerstation.
Het proﬁel

Je hebt reeds enkele jaren ervaring als heftruck chauﬀeur, en je bent in het
bezit van het benodigde heftruck certiﬁcaat. Ervaring in de het verwerken
van champignons is een pré. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in 2 ploegendienst van maandag t/m vrijdag.
Geïnteresseerd in deze functie?
Stuur dan een korte motivatiebrief of e-mail met je cv aan Comé bv
Transportstraat 8, 5961 PW Horst, t.a.v. Marc Spreuwenberg of mail
naar administratie@comebv.nl Je kunt ook telefonisch contact opnemen
via 06 - 55 93 17 17 (Marc).

Onlangs werd de duizendste televisiereportage uitgezonden. Een mijlpaal die in een
relatief korte periode verwezenlijkt is. In 2009 startte Omroep Venray een proef
met televisie via internet waarbij actieve vrijwilligers in het najaar van start ging met
WebTV, in 2012 gevolgd door Tekst-TV.
In 2013 kwamen er wekelijks bewegende beelden. Vanaf die beginperiode wist de omroep
al goede kwaliteit te leveren wat in 2014 een landelijke hoofdprijs opleverde. Met ‘Passie
voor de Toren’ ontving de Omroep de OLON AWARD 2014 voor het beste tv-programma
van alle lokale omroepen in Nederland. Een ongekend succes met uitsluitend vrijwilligers
die tekenden voor deze indrukwekkende vier beeldverhalen van de toren van de Grote
Kerk.
Sinds die tijd heeft de omroep zich sterk ingezet voor de televisie. In 2017 werd opnieuw
een belangrijke stap vooruit genomen op het gebied van volwassen televisie. Van 17.00
uur tot 24.00 uur werden uitsluitend bewegende beelden uitgezonden. Voor de uitbreiding
van deze zendtijd kwamen er nieuwe vaste programmaonderdelen zoals Straotpraot,
Cultuurtje, Verborgen Verlangens, Koor van de Maand en Rondje Regio. Het team ging
meer uitdagingen aan met grotere producties zoals de uitzending van het concert van de
Koninklijke Luchtmacht, Prinseninstallatie en een uitzending met VieCurie. Ook werd
er samenwerking voor producties gezocht met collega lokale omroepen. Zo kwam er
een gezamenlijke rechtstreekse verkiezingsuitzending van de Provinciale Staten in
samenwerking met Omroep P&M.
Door verschillende oorzaken hebben een aantal leden van het tv-team moeten
afhaken en is het team dringend aan uitbreiding toe. De frequentie van dagelijkse
nieuws- en actualiteitsuitzendingen is noodgedwongen teruggebracht naar de
weekenden. Omroep Venray hoopt zo snel mogelijk de nieuwsvoorzieningen
weer dagelijks uit te kunnen zenden en is daarom op zoek naar uitbreiding. Er
is ruimte voor verslaggevers, cameramensen en video editors. Interesse of
meer informatie? Mail naar redactie@omroepvenray.nl

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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549,-

649,-

399,1400
T/PM

399,-

8

RVS
NO FROST

KG

Wasmachine WW80K5400WW/EN

Koel-vriescombinatie WDNF 82D IX H

• AddWash • Eco Bubble technologie • 8 kg • 1400 tpm • A+++

• Supreme NoFrost • 234 liter koelen, 97 liter vriezen • A++

81 32
cm’’

10 43
8 ’’
cm

649,-

499,-

-33%

-23%

299,-

199,LED TV 32LM550BPLB
• 32 inch (81 cm) • LED TV • Quad Core Processor • Dynamic Color Enhancer

4K

ULTRA HD

SMART

4K TV KD43XG7096BAEP
• 43 inch (108 cm) • 4K Ultra HD • TRILUMINOS display • Motionflow XR 400 Hz

95,-

-25%

69,-

-30%
79,-

79,-

59,Blu-ray speler BDP-S1700
• Geniet van al uw films in Full HD-kwaliteit
• USB Plug and Play • Dolby TrueHD

Printer XP-5105
• All-in-one printer • Mobiel afdrukken
• Dubbelzijdig afdrukken • LCD-scherm

-27%

55,Senseo HD6561/50
• SENSEO-koffieboosttechnologie
• Crema Plus-technologie

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

Schaarbroekerweg 28
6042 EJ Roermond
Tel. +31 (0)475 425262

Moesdijk 2
6004 AX Weert
Tel. +31 (0)495 534164

Markt 121
5981 AA Panningen
Tel. +31 (0)77 3071300

Engerstraat 2
5931 EL Tegelen
Tel. +31 (0)77 3738511

Zuiderpoort 68
6101 KA Echt
Tel. +31 (0)475 319595

Dorpstraat 82
6093 ED Heythuysen
Tel. +31 (0)475 440353

Hoofdstraat 25
5961 EX Horst
Tel. +31 (0)77 3983021

