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De Stek wint Kern met Pit
Residence De Stek uit Castenray heeft op zaterdag 19 januari in Ospel de trofee Kern met Pit gewonnen. De verbouwing van de dorpsschool tot een complex van vijf seniorenwoningen werd als beste buurtproject in Limburg uitgekozen. Bert Arts, kartrekker van het project in Castenray, kreeg de trofee uitgereikt van gouverneur Theo Bovens.
De eerste prijs levert Residence
De Stek 2.500 euro op. Bert Arts
was blij verrast. “Het oordeel van de
vakjury heeft de doorslag gegeven”,
vertelt hij. “We kregen ook veel
stemmen van het publiek, maar niet
de meeste. Onze formule en het uit
dragen ervan, zodat andere dorpen
het initiatief overnemen, heeft ons
de hoofdprijs bezorgd.”

Ik ben zelfs gevraagd
om in Goes een
presentatie te geven

Vier uit Venray
Er namen zaterdag in Ospel vijf
tien projecten uit Limburg deel
waarvan vier uit gemeente Venray.
Naast Residence De Stek waren dat
de Vita Fiets van Oirlo en Castenray,

het speelterrein in Ysselsteyn en
de nieuwe dorpskern in Vredepeel.
Zij ontvingen het predicaat ‘Kern met
Pit’ en 1.000 euro.
Alle deelnemers hielden een presen
tatie. “Het is altijd fijn om over ons
project te vertellen”, zegt Bert Arts.
“Zorgbehoevende inwoners kun
nen in hun eigen dorp blijven wonen.
Daarnaast krijgt het initiatief steeds
meer navolging. Zeker al vijf dorpen
hebben bij mij om informatie gevraagd
en Koningslust neemt het plan al over.
Ik ben zelfs gevraagd om in Goes een
presentatie te geven.”
Er is al een bestemming gevon
den voor de prijs van 2.500 euro.
“Dat bedrag is heel welkom voor de
belevingstuin die we binnenkort naast
het schoolgebouw gaan aanleggen.”
In de belevingstuin komen vitali
teittoestellen voor ouderen en ook
bewegingstoestellen voor jongeren.
“We willen buiten een huiskamer cre
ëren, zodat de bewoners straks voor

activiteiten naar buiten kunnen en dat
geldt ook voor de bezoekers. We gaan
er nu aan beginnen en we hopen dat
de tuin voor de zomer grotendeels klaar
is. Maar het kost veel geld. We zijn nog
bezig om subsidies te werven.”

Landelijke titel
Het voltallige College van B&W van
Venray was zaterdag aanwezig in Ospel.
“Iedereen was er heel blij mee. Je ziet
toch dat dit veel teweegbrengt. Ook de
nieuwe burgemeester Luc Winants was
aangenaam verrast. Hij vond het gewel
dig. Het was ook een heel ontspannen
bijeenkomst. Na afloop kwam iedereen
ons feliciteren. Het was een groot feest.
Echt hartverwarmend.”
Op zaterdag 28 maart neemt Residence
De Stek in de Prodentfabriek in
Amersfoort samen met de andere
twaalf provinciale winnaars deel aan de
strijd om de landelijke titel.
Tekst: Henk Willemssen

Luchtkwaliteit verbeteren

College gaat raad informeren
over Schone Lucht Akkoord
Het college van Venray gaat het Schone Lucht Akkoord van commentaar voorzien en met de gemeenteraad delen. Dat liet wethouder Cor
Vervoort weten tijdens de commissievergadering van commissie
Wonen op dinsdag 21 januari. Aanleiding voor deze afspraak waren
de vragen die Venray Lokaal indiende over het akkoord.
De Rijksoverheid wil de lucht
kwaliteit in Nederland voor alle
inwoners verbeteren. Daarom
heeft de Rijksoverheid begin
2020 het Schone Lucht Akkoord
(SLA) gesloten met gemeenten
en provincies. Het doel van het
SLA is de gezondheidsschade
door luchtvervuiling in 2030 te
verminderen. Voor de delen in

Nederland waar de lucht het
meest vervuild is, komen er extra
maatregelen. Dat gaat om gebie
den rond grote steden en in de
buurt van intensieve veehoude
rijen. Nederweert was de enige
Limburgse gemeente die het
akkoord ondertekende.
Lees verder op pagina 03
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Wel of geen subsidie voor tennisclubs in Venray?
In het nieuwe accommodatiebeleid,
dat momenteel wordt opgesteld
door Hospitality Group uit
Amersfoort, valt de beslissing of
gemeente Venray de tennissport
gaat subsidiëren. Die vraag werd
nog niet concreet beantwoord
tijdens de bijeenkomst voor raadsleden op donderdag 16 januari in het
gemeentehuis. De komende maanden komt er duidelijkheid, want in
april is het eindrapport klaar.
Dick Leijen van Hospitality Group
vertelde dat in Nederland de menin
gen zijn verdeeld. “Vijftig procent
van de gemeenten geeft geen geld
aan tennis, de andere vijftig procent
levert wel een bijdrage aan reno
vatie van tennisparken.” Hij ver
klaarde dat dit historisch zo gegroeid
is. “Tennis werd lang gezien als een
elitesport. Dat geldt nu niet meer.”
Venrayse tennisverenigingen voe
ren een lobby om in aanmerking te
komen voor subsidie. Ze eisen een
gelijke behandeling als alle andere
sportverenigingen. Daar valt volgens
Leijen wel iets van te zeggen. Tijdens
de gespreksrondes met verenigingen
in oktober lieten de tennisclubs ook
duidelijk van zich horen. “Ze kwamen
goed beslagen ten ijs.”
Gemeente Venray is nu jaarlijks
552.000 euro kwijt aan de buiten
sport. Er zijn acht tennisverenigingen
in de gemeente die samen goed zijn
voor ruim duizend leden. Het pro
bleem is volgens Hospitality Group
de overcapaciteit. “Er liggen 39 ten
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nisbanen terwijl er behoefte is aan
26. Er zijn dertien banen teveel ter
wijl het ledenaantal al jaren krimpt.
Het is dus een stevige overcapaciteit.
Er moet iets gebeuren. Meer samen
werking of bundeling”, stelde Dick
Leijen.
Als de tennisclubs worden opgeno
men in het accommodatiebeleid dan
gaat de gemeente uit van de basis
voorziening en dat is 26 tennisbanen.
Bij de toepassing van de bestaande
regel dat twee derde deel van de
investering wordt betaald door de
gemeente, en een derde deel door
de vereniging zelf, zou de tennissport
jaarlijks 60.000 euro kosten. Bij deze
berekening is uitgegaan van een ver
vangingstermijn van tien jaar voor

een tennisbaan.
Tennisbanen zijn geen gemeentelijke
accommodaties, ze zijn in bezit van
de verenigingen. Dat hoeft volgens
enkele raadsleden geen belemme
ring te zijn. Harrie van Oosterhout
(VVD) vroeg zich af waarom ten
nis een andere behandeling krijgt
dan andere sporten. Volgens Dick
Leijen zijn hier inhoudelijk geen
argumenten voor. Hij merkte op dat
de meeste tennisverenigingen zich
prima redden, ondanks het gemis
aan overheidssteun. De extra kosten
van 60.000 euro kunnen volgens hem
worden bespaard door drie voet
balvelden af te stoten of het aantal
gymzalen te verkleinen. Wethouder
Anne Thielen (CDA) meldde dat het

nieuwe accommodatiebeleid geen
bezuinigingsoperatie is. “We willen
het budgetneutraal uitvoeren.”
De raadsleden raakten in discussie
over de overcapaciteit en toekomst
bestendigheid van de tennispar
ken. VVD vindt dat de gemeente
zich er niet druk om moet maken.
“We mogen er geen sterfhuiscon
structie op loslaten”, vond raads
lid Bas Künen. “We moeten het
aan de verenigingen overlaten om
overtollige banen af te stoten.”
CDA-commissielid Martin Wijnhoven
is voorzitter van TC Oostrum.
Hij pleitte ervoor een nulmeting
te houden van alle tennisbanen.
“Dan krijgt de gemeente duidelijk in
beeld wanneer de banen aan vervan

ging toe zijn.” Wijnhoven zei dat in
het voorzittersoverleg van de tennis
verenigingen een betere capaciteit
benutting onderwerp van gesprek is.
“We zoeken naar een goede match
om het banengebruik te optimalise
ren.” Dick Leijen merkte op dat de
trend dat tennisclubs overstappen
naar duurdere kunststofbanen weer
aan het keren is. “Je ziet tegenwoor
dig dat er weer meer banen van een
verbeterde soort gravel komen.”
Hij concludeerde dat de raadsleden
nog geen standpunt innemen over
mogelijke tennissubsidie. “Het is nog
te vroeg om ja of nee te zeggen.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen

Bewoners van de Timmermannsweg zoeken steun bij GLV
Bewoners van de Timmermannsweg zijn zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad die vorig jaar instemde met de geplande mestverwerking op
nummer 110. Met een minimale meerderheid gaf de raad goedkeuring voor het afgeven van een verklaring van geen bedenking. Nu zoeken de
omwonenden steun bij Gezond Leefmilieu Venray en hopen ze samen met de stichting in gesprek te komen met de gemeente.
“Als de gemeenteraad op 17 decem
ber voltallig was geweest, dan was de
stemming zeer waarschijnlijk in het
nadeel van de initiatiefnemer uitge
vallen,” aldus de omwonenden. Het
CDA nam het standpunt in dat er aan
de Timmermannsweg uitsluitend mest
uit de eigen regio zal worden ver
werkt. De omwonenden vinden dit “een
lachertje” gezien de beperkte controle
op de mestsector. Mestverwerking op
de Timmermannsweg pakt volgens
het CDA positief uit omdat de uitstoot
door mesttransport dan vermindert.
Buurtbewoner Elly de Wit vindt dat maar
een vreemd argument. Ze somt op:
“de grondstoffen voor het varkensvoer
komen grotendeels uit Amerika, het var

kensvlees gaat grotendeels naar China
en de brandstof voor de palletkachel
ten behoeve van de mestverwerking is
afkomstig van een ander continent.”
Bij de buurtbewoners is het vertrouwen
ernstig geschaad. De Wit: “Geen van
de omwonenden wist in de zomer van
2018 dat er al vergunningen waren
afgegeven voor een verdubbeling van
de varkensstapel en het verwerken
van 5.000 kubieke meter eigen mest.
We hadden altijd zo’n goede en gezel
lige sfeer in onze buurt.” De omwo
nenden willen er alles aandoen om
te voorkomen dat er mestverwerking
in de buurt komt. Zij vinden dat die
ergens moeten komen waar meer
afstand is naar de omwonenden.

“Binnen onze buurt is het nog geen
200 meter. En er staan in onze buurt
twaalf woningen binnen 550 meter.
Dit is een te dicht bevolkte buurt om
mestverwerking te realiseren. Het
geeft te veel geuroverlast en gezond
heidsrisico’s”, aldus De Wit.
Nu de gemeenteraad in hun nadeel
heeft gestemd hebben de bewo
ners steun gezocht bij de stichting
Gezond Leefmilieu Venray. Het GLV
neemt het standpunt in dat het eco
nomisch belang van een ondernemer
niet boven de gezondheidsbelangen
van de omwonenden mag komen.
Daarom vindt het GLV de locatie aan
de Timmermannsweg ongeschikt.
“Het zou beter zijn als de mestverwer

king van Merensteyn aan de Steegse
Peelweg zo nodig wordt uitgebreid,”
aldus Mia Wegh van het GLV. “Met de
huidige ontwikkelingen in de landbouw
is het trouwens de vraag of het zinnig
is om de capaciteit voor mestverwer
king te vergroten.”
Mia Wegh zou in een gesprek met de
gemeente ook aandacht willen vra
gen voor het gevaar van polarisatie.
De omwonenden Timmermannsweg
110 staan als buurt open voor een goed
dialoog. “We hopen daarom op een
goed gesprek met GLV en de wethou
ders Martijn van der Putten en Jan
Loonen.” Desgevraagd liet Frans Arts,
initiatiefnemer van de mestfabriek,
weten niet te willen reageren.

Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden g
 emeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische versie van HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten aanzien van de
inhoud van deze uitgave zowel het auteursrecht voor
conform artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet als het
databankrecht.

Toon Kerkhoff blijft bij Venray Lokaal
Toon Kerkhoff blijft tot de verkiezingen van maart 2022 voor Venray Lokaal in de gemeenteraad. Voor de
volgende verkiezingen maakt het raadslid uit Merselo de keuze of hij mogelijk overstapt naar GroenLinks
waarvan hij lid is.
In Venray is een afdeling van
GroenLinks in oprichting. André van
Maarschalkerwaard, voormalig com
missielid van Venray Lokaal, is een
van de initiatiefnemers. Toon Kerkhoff
is al twintig jaar lid van GroenLinks.

In maart 2019 stond hij nog op de lijst
van de provinciale verkiezingen. Een
overstap zou niet onlogisch zijn. “Ik
ben in de raad gekozen voor Venray
Lokaal. Daarom blijf ik tot de verkie
zingen over twee jaar raadslid voor

deze partij”, zegt Toon Kerkhoff die
meldt niet betrokken te zijn bij de
oprichting van de Venrayse afdeling.
“Ik was bij de eerste bijeenkomst
en wil graag op de hoogte blijven.
Maar ik ben er verder niet actief mee

bezig. GroenLinks is erop gericht mee
te doen bij de volgende raadsverkie
zingen.” Toon Kerkhoff zegt dat hij
niet onder druk is gezet door Venray
Lokaal dat mogelijk leden kwijt
raakt door de komst van GroenLinks.
“Nee, het is mijn besluit om bij Venray
Lokaal te blijven. Maar ik zal een keer
een keuze moeten maken. Welke het
is, dat weet ik nu nog echt niet.”
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‘Gemeente moet strikt omgaan met normen
sportbonden’
Gemeente Venray krijgt het advies de normen van sportbonden strikt te hanteren bij de beoordeling van
sportaccommodaties voor subsidies. Verenigingen dringen er juist op aan flexibel om te gaan met de regels.
“Niet doen. Die normen zijn er niet voor niets. Pas ze zo rechtlijnig mogelijk toe”, adviseerde Dick Leijen van
Hospitality Group op donderdag 16 januari tijdens een bijeenkomst over het accommodatiebeleid voor raadsleden in het gemeentehuis.
Hospitality Group is door de gemeente
ingeschakeld voor het nieuwe accom
modatiebeleid. Een van de conclusies
is dat er een overschot is aan sportza
len en tennisbanen. Ook zitten enkele
voetbalclubs te ruim in hun jasje.
De eerste uitgangspuntennotitie werd
in oktober besproken met de vereni
gingen en stichtingen. In die bijeen
komsten kwam ook de overcapaciteit
ter sprake. Er klonk het pleidooi om
flexibel met de term ‘basisvoorziening’
om te gaan. De basisvoorziening speelt
in het nieuwe beleid een belangrijke
rol. Het zijn de speelvelden en kleed
lokalen waarop een vereniging recht
heeft op basis van het aantal leden
en teams. “Flexibele toepassing van
de normen zou niet verstandig zijn.
Dan is het einde zoek. De toetsing
moet juist streng zijn”, vond Dick Leijen
die tevreden was over het verloop
van de gespreksrondes. “De opkomst
was hoog en de gesprekken verlie

pen in een goede sfeer. Dat hebben
we wel eens anders meegemaakt.
Verenigingen stellen wel het eigen
belang voorop. Dat is niet onlogisch.
Ze kijken meer naar het hier en nu dan
naar de toekomst.”

Wensen van verenigingen
Verenigingen uitten ook hun wensen
tijdens de gespreksrondes. Ze vin
den dat er te weinig aandacht is voor
duurzaamheid. “Omdat de energie
kosten vaak hoog zijn. Die willen ze
graag terugdringen.” Ook vragen de
clubs om een vast aanspreekpunt in
het gemeentehuis. “Het is nu vaak ver
deeld over diverse ambtenaren. Er zou
één medewerker moeten zijn voor
alle verenigingszaken.” Het voorstel is
dat in het nieuwe beleid verenigingen
worden beoordeeld op drie thema’s:
maatschappelijke functie, accommoda
tie en beheer en financiën. Dick Leijen
noemde het kortweg ‘inhoud, stenen

en geld’. De maatschappelijke functie
gaat zwaarder tellen. Daarbij gaat het
ook om het sociaal bereik, inhoudelijke
samenwerking en innovatie. Bij accom
modaties gaat de voorkeur uit naar
clustering met bijvoorbeeld scholen of
culturele instellingen. “Zo’n combinatie
heeft een streepje voor. Meer samen
werking heeft ook voordelen bij het
beheer”, vertelde Leijen die erop aan
drong de jaarlijkse subsidie af te stem
men op de basisvoorziening. “Er mag
geen geld naar overcapaciteit gaan.”
Hij pleitte voor een overgangstermijn
van drie jaar om de subsidie af te bou
wen of te stoppen. Bij nieuwe inves
teringen in accommodaties vergoedt
de gemeente twee derde deel van de
kosten. Wethouder Anne Thielen (CDA)
wilde weten of deze vuistregel nog
voldoet. Dick Leijen merkte op dat het
geen onderwerp van discussie was
bij de verenigingen. Henk Bisschops
(PvdA) wil de regeling in stand hou

Ondertekening Ben Bizzie
Op acht scholen en diverse kinderopvangcentra wordt vanaf 1 februari extra aandacht besteed aan sport,
bewegen en gezondheid. Hiervoor introduceert de gemeente Ben Bizzie, hét beweegmaatje voor kinderen.
Samen met alle kinderen zorgt hij voor nog meer beweging. Woensdag 22 januari ondertekenden wethouder
Anne Thielen, Marcel Reulen (bestuurder SPOV), Gerryan Huijs (bestuurder kinderopvang ’t Nest),
Petra Janssen (directeur Montessori Venray), Ton Paulusse (directeur de Peddepoel) en Roy Simons (eigenaar
bureau Negen) de samenwerkingsovereenkomst ‘Ben Bizzie Venray’.
Vanaf februari zal de pilot Ben
Bizzie starten op acht basisscholen
(Kruudwis, Krokodaris, Klimboom,
Eigenwijs, Meent, Meulebeek,
Peddepoel, Montessori Venray) en zes
kinderopvangcentra van kinderopvang
het Nest. In 2020 ontvangen de scho
len ondersteuning bij de onderdelen
waar zij graag extra mee aan de slag
willen. Zo worden de kinderen van
basisschool Eigenwijs gescreend op
motoriek, gaat basisschool de Meent
aan de slag met bewegend leren en

krijgt Montessori Venray ondersteu
ning bij de gymles. De kinderopvang
gaat aan de slag met meer bewegen
en een gezonde leefstijl voor de aller
kleinsten.
“We willen kinderen al vroeg laten
kennismaken met bewegen en
gezondheid”, aldus wethouder Anne
Thielen. “Jong geleerd is immers oud
gedaan. Dat doen we op en rond
school. Door te bewegen, stimuleren
we kinderen met elkaar uitdagingen
aan te gaan en grenzen te verleg

gen. Ieder kind kan daarmee zijn/haar
talent ontdekken.” Ben Bizzie en de
leefstijlconsulenten helpen de kin
deren daarbij op en rondom school.
Via de kinderen op school bereikt
Ben Bizzie ook de omgeving van het
kind zoals ouders, opa’s en oma’s,
vriendjes, vriendinnetjes en buren.
Ben Bizzie en de leefstijlconsulenten
zorgen samen voor meer aandacht
op het gebied van sport, bewegen en
gezondheid.

Vervolg voorpagina

College gaat raad informeren over
Schone Lucht Akkoord
In de commissievergadering van dins
dag 21 januari liet Cees de Vocht van
Venray Lokaal weten dat de partij niet
op de hoogte was van het akkoord.
De Vocht: “We hebben via de pers
vernomen dat een dergelijk akkoord
bestaat. Het was ons niet bekend.”
De partij vroeg zich af of het college
wel op de hoogte was van het akkoord
en wat zij in de toekomst met het SLA
gaat doen. “Als je je als gemeente
bij het akkoord aansluit, kun je je er
mee profileren. Je kunt in Nederland
laten zien dat je iets van plan bent
en je in deze regio een streven hebt
om tot gezondere lucht te komen en
tot minder gezondheidsschade. Het is
niet alleen een kwestie van geld bin
nen halen, maar ook je profileren als

gemeente die op dit opzicht vooruit
wil.”
Volgens wethouder Cor Vervoort zijn
in de voorbereiding van het SLA grote
gemeenten en gemeenten met spe
cifieke problematiek, bijvoorbeeld
vanwege verkeersknooppunten,
betrokken. “Gemeente Nederweert
is bij de voorbereiding betrokken
geweest vanwege de problemen
met fijnstof bij pluimveehouderijen.
Venray was niet betrokken en is pas in
november geattendeerd op de voorbe
reidingen.” Gemeente Venray conclu
deerde dat de voorbereidingstijd te
kort was om het college en de raad te
informeren over het akkoord. “Op 16
november kregen we weet van de
ontwikkelingen en op 18 november

kregen we de concepttekst tot onze
beschikking. Dat heeft geleid tot een
verkenning met ambtenaren en aan
het eind van de maand tot de con
clusie dat 13 januari geen redelijke
termijn was om het akkoord te onder
tekenen. Daarvoor is het akkoord te
veel omvattend naar onze mening.
Het college is wel bereid het SLA van
commentaar te voorzien en te delen
met de gemeenteraad. Op 13 janu
ari is het akkoord ondertekend, maar
het is nog geen gepasseerd station,
we kunnen nog aansluiten”, legde
Vervoort uit.

Tekst: Jeanine Hendriks

den. “Want het werkt prima. De ver
enigingen moeten voor een derde
deel zelf aan de slag terwijl ze genoeg
steun krijgen van de gemeente.”
Harrie van Oosterhout (VVD): “Als de
ervaringen goed zijn, dan moeten we
ermee doorgaan.”

Onderhoud
Hospitality Group vindt dat de sportac
commodaties goed onderhouden zijn
in de gemeente Venray. “Het toont aan
dat de verenigingen met de vergoe
ding van de gemeente alles keurig
netjes op orde kunnen houden. Dat is
in andere gemeenten niet overal het
geval.” Gemeente Venray trekt jaarlijks
552.000 euro uit voor de buitensport.
De voetbalclubs krijgen, in vergelijking
met andere gemeenten, een normale
vergoeding. “Met de hockeyvereni
ging gaat de gemeente ruimhartiger
om dan elders in Nederland”, aldus
Dick Leijen. Ook over de binnensport
toonde hij zich positief. “Normale tarie
ven, mooie accommodaties en ruimte
genoeg.” Hij merkte op dat de kosten
per lid veel hoger zijn dan bij buiten
sport. Dit komt vooral door de zaalhuur
en het gemis aan eigen inkomsten uit

de kantine. “Met de zaalsporten gaat
het daarom niet zo goed in Nederland.
Sporten als volleybal, handbal en zaal
voetbal verliezen jaarlijks twee tot
drie procent van hun leden.” Enkele
gemeenten willen de kostenverhou
ding tussen binnen- en buitensport
meer in balans brengen. Door de zaal
huur van bijvoorbeeld 40 euro per uur
te verlagen naar 15 of 20 euro. Met
tegelijkertijd een verlaging van de ver
goeding voor de buitensport waardoor
verenigingen de contributies moeten
verhogen, vertelde Leijen. “Doe dat
niet in één keer. Want dat komt er
niets van terecht, is mijn ervaring.
Doe het in stapjes en trek er tien jaar
voor uit.” Hospitality Group werkt de
komende weken het accommodatie
beleid verder uit. Half februari ontvan
gen de verenigingen de conceptversie.
Begin maart volgt een terugkoppeling
met de gemeenteraad en eind maart
komen de verenigingen tijdens een
inloopsessie nog een keer aan bod.
In april is het eindrapport klaar en naar
verwachting neemt de gemeenteraad
in juni een besluit.
Tekst: Henk Willemssen

Bas Künen stopt
bij dorpsraad Oostrum
Bas Künen neemt in maart afscheid als voorzitter van dorpsraad
Oostrum. Hij was vijf jaar geleden de opvolger van Ben Ruhl die
binnen een halfjaar vertrok. Künen kan het werk voor de dorpsraad niet meer combineren met zijn andere activiteiten.
“Jammer genoeg moet ik stop
pen. Ik heb het dorpsraadwerk
voor Oostrum altijd heel graag
gedaan. Maar ik heb een drukke
baan, een jong gezin dat ook aan
dacht verdient en ik ben sinds
twee jaar gemeenteraadslid voor
de VVD. Dat alles bij elkaar wordt
me wel erg veel. Want de dingen
die ik doe, wil ik graag goed doen.
Vandaar het besluit om het voorzit
terschap neer te leggen.”
Toen hij in maart 2018 werd geko
zen in de Venrayse gemeenteraad
was hij van plan dorpsraadvoor
zitter te blijven. “Daar sta ik nog
steeds achter. Ik vind dat die
functies elkaar juist versterken.
Door het werk binnen de dorpsraad
weet je hoe dingen in de prak
tijk lopen. Daar heb ik als raadslid
alleen maar voordeel van gehad.
Door die combinatie ben ik ook
nooit in conflict gekomen.”
Even dreigde er begin 2019 een

lastige situatie door de huisves
ting van 240 arbeidsmigranten op
het Mobile Home Parc op bedrij
venterrein De Hulst in Oostrum.
“Als VVD-raadslid was ik voor
stander. Het dorp had tegen kun
nen zijn, maar dat gebeurde niet.”
Zijn voorganger Ben Ruhl stopte in
2014 juist op vanwege de moge
lijke komst van arbeidsmigranten in
klooster Paschalis. Een actiecomité
uit Oostrum verzette zich fel en
Ruhl vertrok omdat hij zich stoorde
aan de ongenuanceerde discussies.
De dorpsraad zoekt nog naar een
opvolger. Zou het logisch zijn als
vicevoorzitter Jan-Willem Bruijsten
doorschuift? “Jan-Willem verblijft
vanwege zijn werk vaak in het bui
tenland. Daarom kan hij deze taak
niet op zich nemen. We zoeken
naar iemand van buiten de dorps
raad”, aldus Bas Künen.
Tekst: Henk Willemssen
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Venray Lokaal
niet blij met
outdoorterrein
Venray Lokaal verzet zich tegen
de komst van een recreatieterrein
in de Ballonzuilbossen aan
Loonsedijk in Merselo. NiKa-Actief
wil de activiteiten uitbreiden door
het plaatsen van een klimwand en
picknicktafels en het bestaande
paintballterrein legaliseren.
Daardoor moet het bestemmingsplan
van het bosperceel van 1,7 hectare
worden gewijzigd van verblijfsrecre
atie in dagrecreatie. Cees de Vocht
(Venray Lokaal) stelde dinsdag 21
januari in de commissie Wonen dat er
te weinig onderzoek is gedaan naar de
natuurwaarden. “Dit is een plek waar
de natuur zich moet kunnen ontwik
kelen. Er is te weinig bekend over de
effecten op de omgeving”, meende
hij. De Vocht haalde aan dat deze
vorm van recreatie veel mensen trekt.
“Lawaai en onrust hebben gevolgen
voor een veel groter gebied. Elke ver
storing is funest voor dieren. Het is
ook een verkeerd signaal om dit toe te
laten. Dit soort ontwikkelingen moeten
we zien te voorkomen.”
Venray Lokaal had er ook moeite mee
dat het al bestaande paintballveld
achteraf gelegaliseerd wordt door de
gemeente. “Dit is maatschappelijk
gezien niet de juiste weg”, vond Cees
de Vocht. Ook PvdA en Samenwerking
Venray maakten er opmerkingen over.
“Het komt vaker voor dat we iets moe
ten legaliseren. In plaats van dat we
het vooraf goedkeuren”, zei Jens van
Oers (Samenwerking Venray).

Ervaringsverhalen hoogwater 1995

Met de voeten in het water
In 1993 en 1995 werd Limburg ruw opgeschrikt door hoogwater van de Maas. Extreme regenval in het grondgebied viel samen met een bevroren
bodem en snel smeltende sneeuw in de Belgische Ardennen. Het hoogwater van december 1993 richtte grote schade aan in Geijsteren, Wanssum
en Blitterswijck. In januari 1995, toen de Maas wederom over zijn oevers trad, waren inwoners beter voorbereid omdat de overstroming van
1993 nog vers in het geheugen zat. Ondanks dat het water in 1995 hoger kwam te staan, liepen de inboedels minder schade op. Nu, 25 jaar later,
kijkt HALLO met enkele betrokkenen terug op deze roerige periode.

Sint Willibrordusgilde zet hulpverlening op touw

‘Het was een grote
gemeenschappelijke happening’
Toen de Maas in 1993 en 1995 buiten haar oevers trad, stond Geijsteren op z’n kop. Het gilde probeerde orde te scheppen en coördineerde welke
inwoners geëvacueerd moesten worden en welke boerderijen bewaakt diende te worden. Bijna alle inwoners van Geijsteren stonden paraat om
het dorp weer te herstellen.

Tekst: Henk Willemssen

Gommans kan
bedrijfsloods
bouwen
Electro Gommans wil op de
bedrijfslocatie aan Hoofdstraat in
Oirlo een loods bouwen. Die is
bestemd voor de opslag van voertuigen, aanhangers, hoogwerkers en
bedrijfsmaterialen. De wijziging van
het bestemmingsplan kon rekenen
op instemming van de commissie
Wonen op dinsdag 21 januari.
De bedrijfsauto’s, aanhangers en hoog
werkers staan nu nog in de buiten
lucht gestald aan de zuidkant van het
bedrijfsperceel. Electro Gommans wil
aan de andere zijde een overdekte stal
ling realiseren om de voertuigen en
andere materialen beter te beschermen
tegen inbraak, diefstal en weersinvloe
den. Om de loods te kunnen bouwen is
naast het bestaande bedrijfspand een
woonkavel gekocht waarvan de woon
bestemming moet worden gewijzigd in
bedrijfsdoeleinden.
Het familiebedrijf, opgericht in 1961
en met 25 medewerkers in dienst, wil
de nieuwe loods ook gebruiken voor
klein onderhoud aan de hoogwerkers.
De nieuwbouw is geen uitbreiding
maar zorgt voor een optimalisatie van
de bedrijfsactiviteiten. De bestaande
buitenstalling krijgt een agrarische
bestemming om een landschappelijke
inpassing met groen, bomen en erfbe
planting mogelijk te maken.

In 1993 begon voor Kerstmis het
Maaswater sterk op te komen en
waarschuwde de gemeente de inwo
ners dat het water voor problemen
kon zorgen. Op woensdag 22 decem
ber 1993 hielden de leden van het
Koninklijk Sint Willibrordusgilde in
Geijsteren vergadering om de hulp
verlening te organiseren. Tot de taken
van het gilde behoorde bescherming
van altaar en haard. “Het gildehuis
werd omgedoopt tot crisiscentrum”,
vertelt Jan Peters, bestuurslid van
het gilde. “Onze taak was om lijs
ten bij te houden van inwoners die
geëvacueerd moesten worden, van
inwoners die beschikbaar waren om
te helpen en van welke boerderijen
en dijken bewaakt dienden te wor
den.” De bewoners van ongeveer tien
huizen zijn geëvacueerd. De meubels
in die huizen stonden opgeslagen
bij de firma Jacobs. “We hoefden het
bedrijf maar te vragen en de eigena
ren stonden klaar voor de mensen in
Geijsteren. Bij de overige huizen heeft
iedereen geholpen om de meubels
omhoog te zetten.” De werkzaamhe
den in 1995 zagen er voor het gilde
hetzelfde uit als in 1993. De gildele

den konden het draaiboek van 1993
er weer bij pakken.

Nachtdiensten
Veel dorpelingen sloten zich bij het
gilde aan om enkele duizenden zand
zakken te vullen en uit te zetten.
Om de dijken en boerderijen te bewa
ken werden er dag- en nachtdiensten
gedraaid. Peter Jacobs was een van
mensen die nachtdiensten draaiden.
“24 uur stonden mensen stand-by om
controles uit te voeren. Het was een
spannend gebeuren. Overdag was
er licht, maar ‘s nachts zag je niks,
waardoor we ons steeds afvroegen
of de dijken het wel zouden houden.
We hebben er veel werk aan gehad
en het was een grote gemeenschap
pelijke happening. Zelf had ik geen
last van water in mijn woning en dat
was reden te meer om te helpen bij
andere mensen. Ik werkte destijds bij
het Rijk en kon makkelijk vrij pakken.
Daar werd niet moeilijk overgedaan.”
Volgens Peter stond het hele dorp ook
klaar om te helpen met het poet
sen van de huizen die onder water
hadden gestaan. “In 1995 is er zelfs
een poetsploeg in het leven geroe

pen. Een aantal Geijsterse vrou
wen deden de grote schoonmaak.”
Jan: “De saamhorigheid was groot,
zowel in 1993 als in 1995.”

In 1995 stond het
water in Geijsteren
wel 10 centimeter
hoger dan in 1993
Worsten
In tegenstelling tot 1993 kwam het
water in 1995 volgens Jan meer als
een verrassing. “We hebben onze
teeravond, waarbij er worsten wer
den gebakken, moeten afbreken
omdat het hoogwater onze aandacht
weer vroeg. Uiteindelijk zorgden de
dijken die Harry Maessen in Wanssum
had gebouwd dat in 1995 het water
maar tot ‘t Trefpunt in Geijsteren
heeft gestaan. Een dik jaar eerder liep
het water tot aan het begin van het
dorp.” Peter: “In 1995 stond het water
in Geijsteren wel 10 centimeter hoger
dan in 1993.” “Daardoor was het een

hele opluchting toen het water stabiel
bleef. Uiteindelijk zijn we wel lichte
lijk kwaad geweest toen de dijk die
Harry Maessen had gebouwd te vroeg
werd doorgestoten. Daardoor liep
Geijsteren weer onder water”, ver
telt Jan.

Ramptoeristen
Ook had het dorp in 1995 last van
ramptoeristen. Er werden zelfs bewij
zen gemaakt zodat de inwoners van
Geijsteren hun dorp in mochten. “Al het
andere volk werd door militairen tegen
gehouden. Het was van de gekken.”
Peter: Met alle gevolgen van dien.
Er zijn veel wegen kapot gereden.”
Nadat de inwoners van Geijsteren
weer op adem kwamen, doordat het
water zakte, was het tijd voor een
borrel. Jan: “We kregen een uitnodi
ging om in Maastricht een borrel te
gaan drinken vanwege de werkzaam
heden die we hadden verricht tegen
het hoogwater. Ik kan me nog herin
neren dat we met een delegatie uit
Geijsteren met de bus daar naartoe
zijn gegaan.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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Bewoners Wanssum vertellen over hun ervaringen met het hoogwater

‘Ik dacht: Als het water nu niet zakt,
zijn we de hannes’
In tegenstelling tot de inwoners van Blitterswijck en Geijsteren hielden de meeste inwoners van Wanssum
het droog in 1995. Twee jaar eerder werd het dorp wel opgeschrikt door de overstroming van de Maas.
Huub en Toos Rambags vertellen hoe zij met het water omgingen en hoe zij het huis droog hielden.

Volgens Huub Rambags had niemand
in 1993 verwacht dat het water zo
hard zou stijgen. De familie Rambags
kreeg via vrienden uit Zuid-Limburg te
horen dat het water van de Maas voor

problemen kon zorgen. “We waren
wel wat gewend; in 1982 stond onze
straat ook blank. Toch kwam de over
stroming in 1993 als een verrassing.
Niemand had dit ooit meegemaakt.”

Met man en macht bouwde fami
lie Rambags een dam voor het huis.
Met behulp van pompen probeerden
ze het water uit de voortuin te krij
gen. “Ik heb ook de stootvoegen dicht

gespoten met schuim. En dat is onze
redding geweest. De buurman dacht
dat de situatie wel meeviel, waardoor
zijn kelder wel is ondergelopen”, ver
telt Huub. Toos: “Wij waren er serieus
mee bezig. Ook onze kinderen losten
elkaar af om de wacht te houden bij
de dam. Het water stond op het hoog
tepunt 30 centimeter hoog tegen de
gevel. Ik dacht: Als het nu niet zakt,
zijn we de hannes.”
Uiteindelijk hield het gezin het droog
in huis. “Uit voorzorg hadden we alle
binnendeuren uit het huis gehaald,
onze voorraad uit de kelder naar de
bovenverdieping gebracht en alle
meubels omhoog gezet met schuim
blokken en houtblokken. Het was een
hele operatie. Ik had niet eens in de
gaten hoe het met andere inwoners
van Wanssum ging. Het ging langs me
heen. Maar het water zorgde voor veel
schade en enkele bewoners hebben
alles achter moeten laten. Een hoop
spullen zijn verloren gegaan”, vertelt
Huub geëmotioneerd.
Toen in 1995 hetzelfde gebeurde,
werd er volgens Huub en Toos ade
quaat gereageerd door de gemeente.
Harry Maessen uit Venray sprong in
de bres voor het dorp en bouwde dij
ken van 1,5 meter hoog, waardoor de
meeste bewoners de voeten droog
konden houden. Huub: “Omdat we
1993 nog vers in het geheugen had
den, wisten we waar het water

vandaan kwam. Het bouwen van de
dijken was een enorme organisatie
waarbij het hele dorp heeft geholpen
om zandzakken te vullen en te ver
plaatsen. Die saamhorigheid vond ik
mooi. Ik kan me nog herinneren dat
ik de shovel van Geelen Beton, waar
ik destijds werkte, heb gebruikt om
zandzakken te vervoeren. Het was in
die tijd wel spannend of de dijken het
zouden houden.”
Inmiddels is Huub al heel wat jaren
hoofd dijkwacht in Wanssum en komt
hij in actie wanneer het water van de
Maas stijgt. Volgens hem is er tegen
woordig veel meer kennis op het
gebied van hoogwater. “Nu zien we
sneller hoe de waterstanden veran
deren. Daarnaast is er een betere
communicatie bij het Waterschap.
Nu uitvoerder Mooder Maas bezig is
met de gebiedsontwikkeling OoijenWanssum, mogen de dijkwachten niet
op het bouwterrein komen. Dat wil
zeggen dat Mooder Maas nu verant
woordelijk is. Huub en Toos hopen
dat het nooit meer gebeurd dat de
straat blank komt te staan. Maar door
het project Ooijen-Wanssum heb
ben ze daar vertrouwen in gekregen.
“We hebben hinder van de werk
zaamheden, maar je hoort niemand
erover klagen. Het is voor een goed
doel”, zegt Toos.
Tekst: Jeanine Hendriks

Inwoner Blitterswijck vertelt over hoogwater 25 jaar geleden

‘Op derde kerstdag stond ons huis een
halve meter onder water’
Sjef de Vries, die tijdens de overstromingen in 1993 en 1995 in
Blitterswijck woonde, kan beamen dat het hoogwater van de Maas als
een verrassing kwam. Zijn huis aan de Veerweg liep al snel onder water
in 1993, waardoor Sjef en zijn vrouw moesten evacueren. Toen in
januari 1995 het water weer binnenliep stonden buurtbewoners voor
hen klaar om het water weg te pompen.
Sjef en zijn vrouw moesten hun
vakantie in 1993 afbreken om terug te
keren naar hun huis aan de Veerweg.
De Maas die vlak langs het huis
stroomde, stond zo hoog dat het
huis dreigde onder water te lopen.
“Een dag voor kerst hebben we onze
spullen ingepakt en zijn we naar
familie gegaan. Daar hebben we de
kerstdagen doorgebracht. Op derde
kerstdag stond het voorste gedeelte
van ons huis een halve meter onder
water. De wc was tot aan de bril
gevuld met water.”

Veel schade
Volgens Sjef heeft het een jaar
geduurd voordat het huis weer opge
knapt was. Het huis had veel schade
opgelopen. “Ik heb in november de
houten vloeren in het kantoor geres
taureerd en in het huis nieuwe vloer
bedekking gelegd. Maar een paar
maanden later kon de vloerbedek

king weer naar de sloop.” In januari
1995 kwam het water van de Maas
nog hoger binnen te staan. Dit keer
besloten Sjef en zijn vrouw om in hun
woning te blijven. “We hebben een
week op zolder geleefd. Via buurtbe
woners hebben we elf pompen kun
nen gebruiken om het water uit het
huis te pompen. Ook kregen we veel
hulp van familie. Zo hebben we een
groot deel van het water uit het huis
gekregen. Maar het kostte veel tijd
om alles schoon te houden. De over
stromingen hebben een gigantische
impact gehad.”

Noodzakelijk
Ondanks dat Sjef de Veerweg de
mooiste plek van Blitterswijck vindt,
moesten hij en zijn vrouw twee
jaar geleden het huis verlaten en in
Wanssum gaan wonen. “We woon
den in gebiedsontwikkeling OoijenWanssum en zijn weggekocht.

Wij vinden het een prachtig project
en begrijpen dat het noodzakelijk is.
We willen die overstromingen niet

meer meemaken. En we begrijpen dat klein mogelijk te houden.”
Mooder Maas haar best doet om de
overlast van de werkzaamheden zo
Tekst: Jeanine Hendriks
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Stallensloop aan Zandhoek in Oirlo
Veel stallen gaan verdwijnen in het buurtschap Zandhoek aan de westkant van Oirlo. Op vier locaties wordt
het agrarisch gebruik van boerderijen omgezet in wonen. Op twee plekken worden pluimvee- en varkensstallen vervangen door opslagloodsen. Gemeente Venray heeft alle wijzigingen samengebracht in één bestemmingsplan dat dinsdag 21 januari op de agenda stond van de commissie Wonen.

Het gaat om zes bedrijfslocaties die
grotendeels in bezit zijn van de fami

lie Zanders. De meeste agrarische
gebouwen zijn niet meer in bedrijf

en zijn, vanwege overlast voor de
omgeving, ook niet meer te gebrui

ken. Het College van B&W wil daarom
meewerken aan de wijziging van
het bestemmingsplan. Theo Mulders
(Samenwerking Venray) sprak in de
commissievergadering van een mooi
plan. “Door een goede afstemming
zijn alle locaties in één procedure
samengebracht. Dit bespaart de eige
naren veel kosten. Het is een win-win
situatie voor iedereen.”
De pluimveestallen aan Zandhoek 11c
en de twee voormalige varkensstallen
aan Zandhoek 13 krijgen een bestem
ming als opslagloods. In de loodsen,
met een omvang van 4.400 vierkante
meter, komen boxen die bestemd
zijn voor opslag van particulieren
en bedrijven. In totaal wordt circa
6.000 vierkante meter aan bedrijfsbe
bouwing gesloopt.
Een bijzondere locatie is Zandhoek
12. Hier staat een geheel vervallen
oude boerderij die lange tijd op de
gemeentelijke monumentenlijst stond.
Het college besloot op 20 augus
tus de monumentenstatus te laten
vervallen. Dit besluit maakt de weg
vrij voor sloop van de bouwval en

authentieke herbouw van de boer
derij. Dickie Minken (PvdA) maakte
een opmerking over de verkrotting.
“De eigenaar van een monument
wordt toch geacht het te onderhou
den.” Ambtenaar Maud Godschalk
reageerde dat herbouw met de oor
spronkelijke materialen niet meer
mogelijk is. “Het materiaal is te slecht
voor hergebruik. De boerderij wordt in
dezelfde stijl herbouwd, maar dan is
het geen monument meer.”
Het beëindigen van de veehouderijen,
het intrekken van de vergunningen en
een goede landschappelijke inpassing
betekent een kwaliteitsimpuls voor
de omgeving, vindt het college. Het is
ook een verfraaiing voor de entree
van Oirlo. Door het stoppen met het
houden van pluimvee neemt de over
last van geur, ammoniak en fijnstof
voor de buurtbewoners flink af. Met de
sloop van de overtollige gebouwen
vindt ook een versnelde asbestsane
ring plaats.

king. De subsidie is vooral bedoeld
voor bedrijven in de concentratiege
bieden in het zuiden en oosten van
het land. In deze veedichte gebieden
wordt 84 procent van alle varkens in
Nederland gehouden. De warme sane
ring richt zich op varkenshouderijen
die de meeste geuroverlast veroor
zaken. Per bedrijf wordt de overlast
voor woningen, binnen een straal van
1.000 meter van de varkenshouderij,
in een geurscore uitgedrukt.
De eisen voor de warme sanering
zijn het intrekken van de omgevings
vergunning en de wijziging van het

bestemmingsplan. De dierenverblij
ven, voer- en mestsilo’s en mestkelders
moeten worden gesloopt. De varkens
houder mag ook niet op een andere
locatie verdergaan met zijn bedrijf.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) meldde dinsdag 21 januari in de
commissie Wonen dat de gemeente
de stoppende varkenshouderijen wil
samenvoegen in één bestemmings
plan. “Door ze samen te brengen in een
parapluplan kunnen alle bedrijven ook
tegelijkertijd stoppen.”

Tekst en beeld: Henk Willemsen

Veel varkensbedrijven stoppen in Venray
Veel varkenshouders in gemeente Venray maken gebruik van de twee stoppersregelingen van het Rijk. Van de
76 bedrijven die zich aanmeldden voor het Landelijk Actieplan Ammoniak, dat op 1 januari 2020 afliep, zijn
54 varkenshouderijen en één pluimveebedrijf gestopt. Aan de tweede regeling, de Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen, nemen dertien bedrijven deel.
Het Landelijk Actieplan Ammoniak
is gestart in 2009. De gedoogtermijn
voor veehouderijen die niet voldoen
aan de regels voor emissiearme huis
vesting liep af op 1 januari 2020. In de
afgelopen jaren zijn 55 van de 76 aan
gemelde Venrayse bedrijven gestopt.
Van de 76 waren er twee deelnemers
uit de pluimveesector. Vijftien var
kenshouders besloten alsnog door te
gaan en met zes bedrijven, een var
kens- en een kippenbedrijf, lopen nog
gesprekken.
Gemeente Venray kan niet aange
ven om hoe veel dieren het gaat.
“Het aantal dieren is niet bekend.
De regeling loopt al jaren en het aan
tal dieren is geleidelijk afgenomen”,
meldt een woordvoerder.
Cijfers van het CBS laten geen daling
van het aantal dieren in gemeente
Venray zien. In het jaar 2000 waren er
nog 247 varkensbedrijven. Dat aan
tal is eind 2019 gedaald naar 105, een
afname van 58 procent. In dezelfde
periode steeg het aantal varkens
van 460.000 naar 650.000, een toe
name van 41 procent. Pluimvee laat
in mindere mate hetzelfde beeld zien.

Het aantal kippenbedrijven is de afge
lopen twintig jaar gedaald van 57 naar
38, maar het aantal kippen nam juist
toe: van 3,6 naar 4,2 miljoen.
Het Landelijk Actieplan Ammoniak is
een gedoogregeling voor verouderde
pluimvee- en varkensstallen. Nu deze
stoppersregeling is beëindigd, moe
ten alle huisvestingssystemen voldoen
aan de eisen van emissiearme huis
vesting.
Voor de Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen, de ‘warme sane
ring’ genoemd, kwamen deelnemers
uit de andere stoppersregeling niet
in aanmerking. De aanmeldingster
mijn voor de warme sanering liep
van 25 november 2019 tot en met
15 januari 2020. Deelname was alleen
mogelijk voor varkensbedrijven die
voldoen aan de emissiearme huis
vestingseisen. Dit betekent dat var
kenshouders die al meedoen aan het
Actieplan Ammoniak, de ‘gedoog
stoppers’, niet meer kunnen deelne
men. Gemeente Venray kon begin
deze week nog geen definitieve cijfers
geven, maar voorlopig zijn dertien
varkensbedrijven aangemeld.

De warme sanering voor de intensieve
varkenshouderij is vorig jaar ingesteld
vanwege de risico’s voor de gezond
heid en de leefomgeving. Het kabi
net trok er 180 miljoen euro voor uit.
In plaats van de verwachte 300 deel
nemers, meldden zich landelijk 505
varkensbedrijven aan. Niet alle aan
gemelde varkenshouderijen komen
voor de subsidieregeling in aanmer

Tekst: Henk Willemssen

De Perdstal beste pannenkoeken
restaurant van Nederland
Pannenkoekenhuis de Perdstal uit Venray is donderdag 16 januari in Amsterdam tijdens de Horecava uitgeroepen tot beste pannenkoekenrestaurant van Nederland. Edwin Hollanders, chef-kok van het restaurant,
wist zowel de overwinning bij de kinder- als vakjury binnen te slepen.

gezocht

Aankomend chef / chef
Welke chef wil ons gezellige team komen versterken?
Ben jij zelfstandig, gemotiveerd en op zoek naar een leuke
uitdaging op een unieke locatie aan de Maas? Dan zoeken wij jou!!
Spreekt dit je aan?
Bel of mail dan meteen.
085 - 483 2122 of
renee@bijchristoffel.nl
Veerweg 11a Broekhuizen • bijchristoffel.nl

De opdracht was dit jaar een typisch
Hollands en hartige pannenkoek te
bakken. Edwin koos voor een pan
nenkoek op zuurdesembasis met
speculaaskruiden. Hij heeft zich laten
inspireren door de klassieke combina
tie van pannenkoek met snert. Hij wist
de erwtensoep te ontleden en deze
vervolgens te verwerken als topping

voor zijn pannenkoek. Edwin presen
teerde zijn pannenkoek dan ook onder
de naam ‘Hollanders kan het niet’.

Unaniem
Hij maakte gebruik van spruitjes,
Livar buikspek en zuurkool in appel
sap gekookt. De vakjury was unaniem
en zeer lovend over de pannenkoek

van Edwin die ze beschreven als ‘een
pannenkoek waarbij niet alleen alle
individuele ingrediënten en sma
ken klopten, maar in combinatie
met elkaar een ware smaakex-plosie
zijn’. In 2017 werd Edwin derde, vorig
jaar tweede en dit jaar mocht hij
twee eerste prijzen mee naar Venray
nemen.
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Geplukt

Jacques van den Bosch Venray
Hij werd geboren in Heerlen waar hij als 10-jarige jongen de oorlog meemaakte. Nadat hij op latere leeftijd een baan vond in Venray, verhuisde
hij met zijn vrouw naar Noord-Limburg. Van kinds af aan bespeelt Jacques de piano en dit doet hij nog steeds met veel plezier. Deze week wordt
Jacques van den Bosch (87) uit Venray geplukt.

Op 10-jarige leeftijd maakte
Jacques de Tweede Wereldoorlog
mee in Heerlen waar hij werd
geboren en opgroeide in een gezin
met vijf kinderen. Hij kan zich de
dag 17 september 1944, waarop
de stad werd bevrijd, nog goed
herinneren. “Ik was een nieuws
gierige jongen die vaak op straat
tussen de soldaten te vinden was.
Op het moment dat de Amerikanen
Heerlen binnenkwamen was ik
uiteraard weer op straat. Het leek
net een invasie van mars. Ik had
eerder al SS’ers gezien en solda
ten van de Wehrmacht en dat zag
er magisch uit. Vergeleken met
de Duitsers waren de Amerikanen
marsmannetjes met koekblikken
als tanks.” Van de bevrijders kreeg
Jacques vier Chesterfield sigaret
ten en limoenpoeder. Met die
buit ging hij terug naar huis
waar hij een boze vader aantrof.

“Mijn vader sloeg me op mijn kont en
zei: ‘Rot jong, waar ben je geweest?’
Blijkbaar werd er nog geschoten op
straat en daar was ik dwars doorheen
gelopen.”
Heerlen werd een rustcentrum met
tentenkampen voor de Amerikanen.
Na de bevrijding was Jacques veel te
vinden bij de Amerikaanse soldaten.
“Wanneer ik zei dat ik een knappe zus
had, kreeg ik chocolade van ze”, ver
telt Jacques lachend.
Tijdens de oorlog was Jacques’ vader
bij het verzet; hij zorgde voor de
opslag en verspreiding van een ver
zetsblaadje. “Ik weet nog goed dat
ik ruzie kreeg met een jongetje uit
de buurt. Ik zette hem op zijn plaats.
Maar zijn vader bleek bij de Duitse
SA te zijn, waardoor we bezoek kre
gen en ons hele huis doorzocht werd.
Mijn moeder kreeg een hartverzak
king, maar de verzetsblaadjes die
onder de traploper verstopt lagen,

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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Jacques ziet de oorlog als een nare
tijd. “Met een herdenking krijg ik nog
altijd de kriebels. Indirect liep je in
de oorlog altijd gevaar. Ik heb vaak
geraakt kunnen worden door kogels,
omdat ik op straat stond te kijken.”
Toch werd Jacques weer aan de oorlog
herinnerd toen de dienstplicht werd
ingevoerd. “Tijdens de dienstplicht
heb ik kennisgemaakt met onderdruk
king en drillen. Daar heb ik niet de
beste herinneringen aan. Ik vond het
tijdverspilling; het voelde als twee
verloren jaren. Net zoals in mijn kin

Tennisarm? Bel gerust. Huisarts G.
Verheijen te Kronenberg: 06 14 84 85
65 of www.tennisarm-golfarm.nl

Oplossing vorige week:
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3

Diensttijd

1

5

4

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

werden niet gezien.” Het gezin liep op
een later moment nogmaals gevaar.
Jacques’ vader speelde viool en wilde
dat Jacques de piano ging bespelen.
Hij kreeg les van een pianolerares,
maar toen zij hoorde dat het gezin
naar de verzetsradio luisterde, was dit
al snel voorbij. “Het bleek een zus van
een NSB’er te zijn. Wederom kregen
we een huisdoorzoeking. Daarna heeft
ze via haar broer ervoor gezorgd dat
mijn vader zijn baan verloor. Ik heb
het nooit begrepen dat mijn vader bij
het verzet zat. Ik heb vaak gedacht:
‘Man ben je hartstikke gek, je hebt
een vrouw en vijf kinderen.”
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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

dertijd was ik in dienst dwars. Ik heb
zelfs drie weken in de ‘bak’ moeten
zitten. Dit kwam omdat een korporaal
wilde voorkruipen toen wij soldaten
in de rij stonden voor het eten. Ik zei
tegen hem dat hij achteraan moest
aansluiten, maar daar heeft hij zich
over beklaagd. De volgende dag werd
ik voor een hele zaal door de adjudant
uitgemeten en heb ik drie weken lang
in de avonduren opgesloten gezeten.”

Vrouw
Na afloop van de diensttijd behaalde
Jacques een diploma op de HTS
Bouwkunde. Daarna leerde hij zijn
vrouw Anna kennen. Het stel kwam
elkaar tegen in Heerlen waar niet
meteen de vonk oversloeg. “In eer
ste instantie was ze niet mijn type.
Ik vond wel dat ze een goed figuur
had. Ik heb toen tegen haar gezegd
dat ze een leuk hondje had”, vertelt
Jacques lachend. “Ik had toen nog
een andere vriendin. Pas op een later
moment, toen Anna en ik elkaar weer
tegenkwamen is het wat tussen ons
geworden. Mijn vrouw is nu nog altijd
aan het vissen wie mijn vriendin
nen zijn geweest vroeger. Ik zeg altijd
tegen haar: ‘Na jouw tijd ben ik een
brave jongen geweest, maar je hebt er

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.
Ben je creatief en hou je van
bloemen versterk dan ons team in
weekend en avond. Plus Bloem & Zo
tel. 06 16 62 13 50 of mail naar
info@plusbloemenzo.nl
Oude paardenmest af te halen in
Horst 25m³, laden in overleg.
Contact 06 12 03 54 68.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl

niks mee te maken wat er voor die tijd
is gebeurd”, schatert Jacques. Samen
heeft het stel vijf kinderen, dertien
kleinkinderen en één achterkleinkind.
Jacques werd door zijn vader vroe
ger omschreven als een luie donder.
“Ik was als jongetje het type dromer.
Toch was ik actief; ik heb op hoc
key, volleybal en waterpolo gezeten,
maar op de middelbare school was ik
absoluut niet actief. Als ik een baan
tje moest nemen in de vakantie voor
straf zei pa altijd: ‘Kun je mijn zoon
niet aan een rotje werkje helpen?
Knijp die jongen maar eens flink af’.
Baantjes waren meer een straf voor
mij.” Toen zijn schoonmoeder in de
jaren ‘60 een advertentie in de krant
zag, ontstonden Jacques plannen om
te vertrekken uit Heerlen. “In de krant
stond een baan waarbij voor huis
vesting werd gezorgd. Toen dacht ik:
hier moet ik weg.” Jacques en zijn
vrouw verhuisde naar Mierlo waar
Jacques gemeenteambtenaar werd.
In 1962 werd hij ambtenaar bouw-,
en woningtoezicht bij gemeente
Venray en verhuisde het stel naar
Venray. “Daar heb ik tot mijn pensi
oen gewerkt. Ik ben altijd fluitend naar
mijn werk gegaan.”

Hobby’s
Nu houdt hij zich vooral bezig met de
zorg voor zijn vrouw, huishoudelijke
taken en enkele hobby’s. “Ik heb meer
begrip gekregen voor het begrip huis
vrouw. Ook ben ik erachter gekomen
dat multitasken meer voor vrouwen
is bedoeld. Verder ben ik de hele dag
bezig met zin en onzin. Mijn drang is
om alles snel te doen, maar ik merk dat
dit op mijn leeftijd niet altijd lukt.”
Al achttien jaar zit Jacques bij het
Venrayse koor Het Zonnelied, waar hij
de orgel bespeelt. Hij speelt al tachtig
jaar piano, maar leerde in de Paterskerk
in Venray om orgel te spelen. “Ik had
dat wel eens gedaan. Het is ook niet
de moeilijkste muziek die we spelen.
Zingen kan ik ook wel een beetje, maar
daarvoor kom ik adem tekort. Mijn
zus is wel een professioneel zangeres
geweest. Het zit dus wel in de fami
lie.” Ook is hij sinds kort bezoeker van
het Leescafé in St. Anna, waar hij veel
achter de piano te vinden is. “Ik heb me
altijd geïnteresseerd in stedenbouw en
ik denk dat ik een keer ben gaan fietsen
om te kijken wat er nog in leven was
van het gebouw. Al fietsend heb ik het
Leescafé ontdekt.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Voetreflexologie.
Preventief of klachtgericht: aktie.
Info: www.mayproosten.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
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Venray Lokaal

Leegstand op te lossen?
Pas was ik weer in het centrum van Venray voor enkele
boodschappen. Netjes met de fiets in de hand door de
Schoolstraat, want dat is nog steeds de afspraak. Al had ik ook
kunnen fietsen, want er wordt toch niet gehandhaafd. Maar dit
even terzijde, het fietsbeleid komt zeker nog terug op de agenda.
Wat me vooral weer opviel waren
de leegstaande winkelpanden.
Schrikken doe ik er niet meer
van, want het fenomeen is
bekend. Maar het valt toch
wel steeds op in negatieve zin,
elke keer weer. Dat deed mij

VVD Venray

denken aan een vriend van mij
die jarenlang, in een andere
plaats, een galerie heeft gehad
in enkele leegstaande panden.
Met een huurprijs die je zou
kunnen vergelijken met antikraak
bewoning. Maar dan wel met de

voorwaarde dat bij het vinden
van een volledig commerciële
huurder, mijn vriend het pand
binnen een maand moest
verlaten. Zo is het ook gegaan,
maar hij heeft wel een aantal
jaren tot tevredenheid kunnen
werken.
Is dit de oplossing voor Venray?
Dat weet ik niet, zeker niet
voor elke winkel, gelet op
investeringen en dergelijke.
Maar met een oplopende

huurprijs, en daarbij horende
oplopende opzegtermijn, kom je
misschien een eind in de goede
richting.

Toon Kerkhoff,raadslid

Eerlijk zullen we alles delen, ook het blauw
VVD Venray wil dat u zich veilig voelt achter uw voordeur en op
straat. We vinden dat de politie zichtbaar moet zijn op straat en in de
dorpen en de wijken. We vinden dat de politie moet kunnen ingrijpen
als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers moeten worden opgespoord en aangepakt. We willen dat
je in Venray goed en veilig kan wonen.
We komen er echter bekaaid vanaf
in onze uitgestrekte gemeente als
het gaat om de politiebezetting.
Onlangs waren we te gast op het
nieuwe politiebureau en kregen hier
een rondleiding. We hebben daar

vooral gesproken over de flinterdunne
bezetting van ons politiecorps VenrayGennep. Een dagelijkse spagaat tussen
alle politietaken en de karige bezet
ting die we krijgen toebedeeld.
Jaarlijks daalt het absoluut aan

tal geregistreerde misdaden in
Venray. Maar is dat ook zo? En voelt
het ook zo? Het wonen in Venray
is de afgelopen jaren sterk veran
derd. Venray ‘mien däörp ien de Piel’
met z’n coffeeshops die meer dan
500.000 bezoekers trekken met de
daarbij horende ellende, toenemende
ondermijning, opgepakte maffiakop
stukken, gebiedsverboden en het
sterk toenemende aantal incidenten
met mensen met verward gedrag.
Daar hoort een passende politiebezet

ting bij. De politieleiding moet alle
nodige instrumenten kunnen inzet
ten om delinquenten op te sporen en
aan te pakken. Uiteraard verwachten
we ook van onze nieuwe burgemees
ter dat hij actief gebruik gaat maken
van zijn bevoegdheden om de open
bare orde te handhaven en overlast te
bestrijden. We betalen hier allemaal
belasting voor maar zien daar nog
veel te weinig blauw voor terug.
Bas Künen, raadslid

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.

Govers Hekwerk is met 45 jaar ervaring inmiddels een begrip
in de hekwerk branche. Met een team van 30 medewerkers bieden
wij een totaaloplossing op het gebied van terreinbeveiliging voor
zowel de zakelijke als de consumenten markt.
Ons werkgebied strekt zich uit over Nederland en België.

INNO+ is de toonaangevende innovator en koploper op het gebied van klimaat- en
luchtwastechnieken in de intensieve veehouderij. INNO+ ontwikkelt en produceert zelf de
meest duurzame luchtreinigings-, warmteterugwinning- en koelconcepten in haar branche
welke er voor zorgen dat onze klanten energie-neutraal produceren. INNO+ zorgt niet alleen
voor het betere klimaatwerk, maar heeft ook als werkgever veel te bieden!!

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een:

REGIO VENRAY-HORST

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag en groei met ons mee! Wij zijn op zoek naar een:

m/v (fulltime)

Functieomschrijving:

Als onderdeel van een enthousiast montage team draag je zorg
voor de installatie van hekwerken en toegangspoorten op locatie.
Hierbij staat de aandacht voor netheid en kwaliteit voorop.
Als montage team draag je zorg voor het gewenste eindresultaat
voor onze opdrachtgevers.

Wij vragen:

Iemand die van aanpakken houdt
Iemand die houdt van buiten werken
op steeds wisselende locaties
Collegiale instelling, zelfstandig en
flexibel
Affiniteit met techniek

Wij bieden:

Uitstekend salaris conform opleiding en werkervaring
Intern/extern opleidingsprogramma
Goede primaire– en secundaire arbeidsvoorwaarden
conform CAO Klein-metaal
Prettige werksfeer in een klein team
Afwisselende werkzaamheden en aansprekende projecten
Bij gebleken geschiktheid een vast contract

Geïnteresseerd?

Neem contact op met Jean-Paul Govers of stuur een schriftelijke
reactie naar info@goverssierhekwerk.nl, ter attentie van de heer
Jean-Paul Govers.

’t Inne 32 | 6021 DA Budel | T 0495-494453 | www.goverssierhekwerk.nl

Allround

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
De functie

De Allround Service-Onderhoudsmonteur zorgt
voor een correcte aflevering van een project
middels het opstarten van de gemonteerde
systemen. Samen met de klant bespreek je de
laatste details tijdens de inbedrijfname.
Daarbij communiceer je klantgericht, servicegericht
en oplossingsgericht. Daarnaast draag je zorg voor
periodieke onderhoudswerkzaamheden en zorg je
voor het oplossen van storingen.
Tijdens de contacten met de klant staat kwaliteit
en continu verbeteren centraal. Je bent ook goed
in staat om kennis over te dragen middels het
trainen van klanten zodat zij onze prachtige
producten optimaal kunnen laten renderen.
Uiteraard is ook interne kennisoverdracht met je
collega’s van belang.

Wat vinden je collega’s belangrijk:

• Grote mate van vrijheid
• Werken zowel in teamverband als zelfstandig
• Eigen bedrijfswagen
• Mogelijkheid om flexibel te werken, bv 4 dagen
• Ook mogelijkheid om als ZZP’er te werken

De kandidaat

De ideale kandidaat heeft een technische
mbo-opleiding, ervaring in de elektrotechniek en
kennis van pompsystemen.
Je werkt zelfstandig, accuraat, met drive en
daarnaast heb je passie voor het vakgebied waar je
werkzaam in bent. Je bent in het bezit
van goede communicatieve vaardigheden,
analytisch vermogen en een
resultaatgerichte instelling.

Interesse?

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. Vraag naar: Maurice Ortmans
telefoon 077 - 465 73 60 / 06 - 51 34 23 79 via e-mail: mortmans@inno-plus.nl

Maasbreeseweg 50, 5981 NB Panningen | 077 - 465 73 60 | www.inno-plussystems.com

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

HEKWERK MONTEUR
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Concurrentie zelfstandigen en
werknemers is uit de hand gelopen
In Nederland zijn zo’n één miljoen zzp’ers. De meerderheid hiervan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat betekent dat zij niet
verzekerd zijn voor onvoorziene omstandigheden en zomaar zonder enige vorm van inkomen kunnen komen te zitten. Een verzekering is voor
veel zelfstandigen niet betaalbaar. PvdA-leider Lodewijk Ascher wil zelfstandigen voor werkgevers net zo duur maken als werknemers die in
vaste dienst zijn. Wat vindt u?
Ascher zegt dat werknemers in vaste dienst en
zelfstandigen tegen elkaar worden uitgespeeld.
Zelfstandigen zijn veel goedkoper, maar hebben
geen enkele bescherming in de vorm van een
arbeidsongeschikheidsverzekering of pensioen.
Maaltijdbezorger Deliveroo en taxidienst Uber
werken bijvoorbeeld alleen maar met zzp’ers.
Die zijn immers veel goedkoper en dus blijft er
meer geld over voor de bedrijven. Maar wanneer
één van de zelfstandigen iets overkomt, dan
hebben ze geen brood op de plank meer.

In een land als Nederland is het een vreemde
gewaarwording dat er zoveel mensen zich zorgen
maken voor het geval hen iets overkomt. Dit kan
alleen maar voorkomen worden door het voor
bedrijven aantrekkelijker te maken om mensen in
dienst te nemen, zo vindt de PvdA.
Maar lang niet iedereen vindt dat de concurrentie
oneerlijk is. Zo ziet ondernemersorganisatie
VNO-NCW niets in het plan. Zij stellen dat zzp’ers
helemaal niet zo ontevreden zijn als wordt gesteld.
Daarnaast zou deze regeling slecht zijn voor

de economie, het wordt namelijk duurder om
zelfstandigen voor een bedrijf te laten werken,
waardoor zij minder mensen kunnen inhuren.
Verder vinden velen dat zzp’ers ook van veel
voordelen genieten. Ze hebben vrijheid en kunnen
profiteren van allerlei belastingvoordelen. Ze hoeven
dan ook niet nog eens ‘beloond’ te worden met
deze regeling.
De concurrentie tussen zelfstandigen en
werknemers is oneerlijk. Wat vindt u?

Bespreking poll week 03

Gemeente ontzegt inwoners frisse lucht
Gemiddeld leven Nederlanders door luchtverontreiniging 9 maanden korter en jaarlijks overlijden zo’n 11.000 mensen vroegtijdig door luchtverontreiniging. Daarom hebben 35 gemeentes en 9 provincies samen met de minister voor Milieu en Wonen het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Provincie Limburg alsook gemeente Venray houden zich nadrukkelijk afzijdig. Terwijl gemeenten in Noord-Limburg zich willen profileren
als Gezondste Regio 2025, tekenen juist deze gemeenten de verklaring niet.
Ruim de helft van de respondenten, om pre
cies te zijn 62 procent, vindt dat de gemeen
te de inwoners niet haar frisse lucht ontzegt.
Misschien zien zij het akkoord vooral als een
economisch obstakel. Het bedrijfsleven waaron
der de sterk aanwezige veehouderij in deze om
geving, zou opnieuw moeten inboeten. De extra
kosten die de slechte gezondheid van de inwo
ners in de gemeente met zich meebrengt, ko

men voor rekening van nationale voorzieningen en
zorgverzekeringen.
Volgens wethouder Cor Vervoort was het akkoord
ook te veelomvattend om op deze korte termijn te
ondertekenen. Het college wil de tijd nemen om
het akkoord van commentaar te voorzien, zodat
iedereen van gemeente Venray zich kan inlezen.
Volgens Vervoort is het nog geen gepasseerd sta
tion en is de ondertekening nog mogelijk. Dit is

voor de rest van de respondenten (38 procent)
een positieve toezegging. Venray Lokaal vindt dat
gemeente Venray zich kan profileren als ze het ak
koord ondertekent. De overige politieke partijen
hebben zich nog niet uitgelaten over het akkoord.
Wellicht worden zij ook wakker als de gemeente
raad het akkoord inclusief commentaar van het col
lege heeft ontvangen.

Oh, zit dat zo!

Onderhoudsplicht van stiefouders
Een stiefouder is degene met wie een ouder is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Ouders én stiefouders zijn onderhoudsplichtig, maar stiefouders zijn dat alleen als het kind tot zijn of haar gezin behoort. Hoofdregel is dat de bijdrageplicht van de stiefouder even
zwaar telt als die van de ouders.
ouder al in beeld is. Het feit dat de
biologische ouder sowieso nauwer
verwant is met het kind dan de stiefouder speelt ook mee. Deze onderlinge verhoudingen kunnen reden
zijn om af te wijken van de hoofdregel.
Dit geeft de rechter veel ruimte
voor maatwerk. Voordeel is dat alle
omstandigheden van het geval een
rol spelen. Nadeel is dat er dus heel
veel verschillende uitspraken worden gedaan, omdat elk geval weer
anders is.

Bij het bepalen van de onderhoudsplicht van de stiefouder wordt wel
gekeken naar de bijzondere verhouding tussen ouder en kind en tussen
stiefouder en kind. Van belang is de
mate van contact tussen ouder en
kind en de vraag hoe lang de stief-

De draagkracht van ouders met
kinderen in verschillende gezinnen
dient gelijkelijk te worden verdeeld
over de kinderen. Maar ook de
behoefte van de kinderen speelt een
rol. En kinderen die in verschillende
gezinnen leven, hebben vaak een
verschillende behoefte.

Als een gescheiden ouder een kind
krijgt met een nieuwe partner, moet
bij het berekenen van alimentatie
voor zijn of haar eerdere kinderen
ook de bijdrageplicht van de partner
voor het nieuwe kind worden meegenomen. Deze wordt bepaald naar
rato van draagkracht.

met deskundige hulp samen goede
afspraken te maken.

Door: Marion van den Aker-Groffen,
familierecht advocaat en
vFAS-scheidingsmediator bij
Van der Putt Advocaten

Zijn er geen inkomensgegevens
bekend van de partner, dan geldt
een bijdrageplicht van minimaal de
helft, als de partner in het eigen
levensonderhoud kan voorzien.
En dan zijn er ook nog vijf verschillende manieren om de bijdragen in
samengestelde gezinnen te berekenen, die elk leiden tot verschillende
uitkomsten.
Kortom, procederen in dit soort
zaken lijkt vaak op een kansspel.
Voor ouders des te meer reden om

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 72 | www.putt.nl
vandenaker@putt.nl
Gratis informatief gesprek
(half uur) op afspraak

Met complimenten

Column

Honden en
muziek
Vorige week maakte de muziek
streamingsdienst Spotify
bekend dat zij een nieuwe doelgroep op het oog hebben, hònden! Honden schijnen nogal
gevoelig te zijn voor muziek,
vooral harpmuziek blijkt het
goed te doen. Het zette me aan
het denken. Hier op St. Anna
lopen er nogal wat van deze
doelgroep rond, mooie, lelijke,
dikke, harige, kalende, sierlijke
exemplaren.
Grappig genoeg lijken ze op
hun baasjes, die meestal aan de
andere kant van het touw han
gen. Sommige honden laten zich
niet binden en maken zelf wel uit
waar ze heen willen. En vaak is
dat naar het leescafé, waar altijd
wel een versnapering te halen is.
Ik zal een aantal voor mij bekende
viervoeters benoemen, met daarbij
de artiest/muziekstijl die, volgens
mij, bij ze past. Zo hebben we de
‘Grand Dame’ van St. Anna Nube.
Zonder meer is zij groot fan van
Julio Iglesias, omdat zij Spaanse
roots heeft. Het lied ‘Manuela’ is
op haar lijf geschreven. Dan is er
het ‘freche’ vieze hondje waarvan
ik z’n naam niet weet, maar wat
altijd los loopt, onder de drek en
in het struikgewas zit. Z’n rolstoel
duwende baasje is echter meestal
wel in de buurt. Bij hem zou de
band Normaal passen, tijdens
de zwarte cross. Natuurlijk heb
ben we de twee collies van Jan de
schapenman, twee verschillende
karakters. De ene puur natuur, een
John Denver type: “thank god I’m
a country boy (dog)”, de ander een
knuffelkont en meer het Donna
Summer type: “love to love you
baby”. Juupke, een jonge blaag
(ik meen een boerenfox) met de
energie van een F16, zou het wel
kunnen vinden met Rowwen Hèze
in een feesttent. Sammy komt ook
regelmatig even buurten, en lijkt
me meer een gevalletje ‘rainbow
connection’ van de Muppetshow,
omdat hij Kermit de kikker-ogen
krijgt als ‘ie een koekje verlangt.
Zou het ook met kanaries en ander
gevogelte werken? Misschien is de
fluitmuziek van Thijs van Leer wel
zeer ontspannend voor hen. Hoe
het met mij zit? Ik zit nu even in
een Gert en Hermien fase, maar
dat zal hopelijk volgende week wel
weer over zijn.
Maarten
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15-vragen aan

Melika Niknafs Venray
gehad om mensen te helpen en
het liefst dan levens te redden.
Hiervoor moet ik wel na mijn havo
diploma nog twee jaar vwo doen.
De studie geneeskunde duurt onge
veer zes jaar en dan moet je je ook
nog specialiseren tot chirurg.

Welke studie heb je daarvoor
nodig?
Geneeskunde. Een pittige studie
zeggen ze. Om toegelaten te wor
den, moet je aan bepaalde eisen
voldoen en die zijn niet makke
lijk. Denk daarbij aan: goede cijfers
halen, je diploma halen, een goed
prestatie leveren enzovoort. Maar je
weet wat ze zeggen: Waar een wil is,
is een weg.

Welk advies zou je jezelf van de
brugklas geven?
Ik denk toch echt: wees eens niet zo
onzeker. Nu ben ik ook nog wel een
beetje onzeker, maar vroeger was
ik dat heel erg. Dat beïnvloede toch
wel mijn sociale leven. Ik vond het
dan vooral ook moeilijk om contact
te hebben met mijn klasgenoten.
Heel veel mensen zijn weleens onze
ker. Al helemaal wanneer je naar de
brugklas gaat.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Melika Niknafs
16 jaar
Raayland College
Venray

Heb je een bijbaantje?
Ja, ik heb een bijbaantje. Ik werk als
vakkenvuller bij een supermarkt.
Ik werk er al bijna negen maanden en
ik doe het met plezier. Ik ben begon
nen met het zoeken van verschillende
bijbanen totdat ik een vacature zag
staan als vakkenvuller. Heb er gelijk
op gereageerd en heb uiteindelijk de
functie als vakkenvuller gekregen.

Welke studie doe je?
Ik zit nog steeds op de middelbare
school in het 4e jaar op de havo.
Ik ben in de brugklas begonnen op
vmbo-basis en zo ben ik stap voor
stap omhoog geklommen. De weg
naar de havo was niet moeilijk, maar
ik heb er wel hard voor gewerkt.
Mijn moeder was degene die altijd in
mij heeft gelooft.

Hoe combineer je school met
je bijbaan?
Toen ik in eerste instantie een bij
baan kreeg, dacht ik dat ik het mak
kelijk te combineren was. Toch heb

ik me daarin vergist. Het is daarom
belangrijk om goed te kunnen plan
nen om slechte cijfers te voorkomen.
Het is ook belangrijk om aan je baas
aan te geven om rekening te houden
met je school.

Wat irriteert je het meest aan
de combinatie?
Als docenten soms een opdracht
opgeven wat al morgen af moet zijn,
dan zou het best kunnen dat ik die
avond moet werken. Dat kan dan wel
vaak lastig worden, omdat je dan
geen tijd meer hebt om bijvoorbeeld
aan die opdracht te werken. Ook kan
het soms frustrerend en vermoei
end zijn om ingepland te worden
om bijvoorbeeld 16.00 uur, terwijl
je tot 16.00 uur les hebt. Dan kom
je van school en moet je gelijk naar
werk zonder bijvoorbeeld eerst rus
tig te kunnen eten of uit te rusten.
Soms moet je dan ook overwerken
(omdat je later begint), waardoor je
geen tijd meer hebt voor je huiswerk
of het leren van toetsen.

Hoeveel huiswerk heb je
ongeveer?

Wat zou je het allerliefste willen
in je leven?

Dat is elke keer anders. Soms heb je
het in een week zo druk met huis
werk/opdrachten en op andere
momenten is het juist rustiger.
‘Veel’ huiswerk valt wel te doen,
omdat je meestal op school een tus
senuur hebt of zelfuur studie waar je
je huiswerk kan gaan maken. Dan heb
je ook gelijk minder voor thuis.

Een goed leven waar alles goed
gaat. Klinkt misschien een beetje
depressief, maar zo bedoel ik het
niet. Ik bedoel daarmee dat ik wil
dat alles goed gaat in mijn leven.
Natuurlijk is dat onmogelijk, want
soms vinden er dieptepunten plaats
in het leven, maar dat is wel wat ik
het liefst zou willen.

Wat is je favoriete vak?

Wat zou je doen met een miljoen
euro?

Wat is een groot nadeel aan
je werk?

Ik heb biologie altijd leuk gevonden.
Het is ook een vak waar ik goed in
ben, dus misschien komt het daar
door. Je leert vooral veel over de
menselijk lichaam (anatomie) en dat
is erg interessant. Soms leer je bij
biologie iets waarvan je niet weet
dat je lichaam daarvoor in staat is
om te doen.

Lange werktijden, wat best vermoei
end kan zijn. Dan ga je bijvoorbeeld

Wat is je stomste vak?

Meten = weten
De juiste start voor een geslaagde teelt.
Neem tijdig uw grondmonsters.
- Bemesting- en aaltjes monsters
met en zonder G.P.S.
- Opmeten percelen

van 08.30 tot 16.00 naar school en
werken je van 16.00 tot 21.30 uur.
Dat is een groot nadeel, aangezien
je geen tijd hebt voor huiswerk of
vrije tijd. Om dat te voorkomen is het
handig om je beschikbaarheid aan
te geven.

Geloof in jezelf. Je kan zoveel
bereiken door in jezelf te gelo
ven, mits je er ook hard aan werkt.
Zelfvertrouwen is erg belangrijk.
Ik weet niet of dit ook als advies telt,
maar deze vond ik ook wel mooi: als
je niks doet, dan gebeurt er ook niks.
Dat laat ook weer zien dat hard wer
ken essentieel is om iets te bereiken.

- 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

Natuurkunde is weer een vak waar
ik minder goed in ben. Het is niet
zo dat de stof mij niet boeit, maar
vooral omdat ik er zelf niet goed in
ben. Ik heb het vooral gekozen om
uiteindelijk de studie geneeskunde
te kunnen volgen. Je hebt de vakken:
biologie, natuurkunde, wiskunde a
en scheikunde nodig om de studie te
kunnen doen.

Hoi

Column

Taboe 1:
LGBTQ+
Ik ga de komende weken schrijven over taboes in Nederland en
de rest van de wereld. Deze
week ga ik praten over LGBTQ+.
LGBTQ+ers zijn mensen die
vallen op hetzelfde geslacht,
op beide geslachten, mensen die
geboren zijn in het verkeerde
lichaam en nog heel veel meer.
Zelf hoor ik ook in deze gemeenschap en merk ik dat hier nog
steeds vaak een taboe over is.
Ik ben zelf lesbisch: ik ben dus een
vrouw die op andere vrouwen valt.
Daar krijg ik nog wel eens ver
velende reacties op. De meesten
vinden dat het niet hoort en dat je
als vrouw valt op een man. Ik krijg
dan ook nog wel eens vervelende
scheldwoorden naar mijn hoofd
geslingerd. Het is raar dat een man
of vrouw niet veilig over straat
kan lopen, omdat hij of zij valt op
hetzelfde geslacht. Het komt vaak
genoeg in het nieuws dat mensen
die hand in hand lopen in elkaar
worden geslagen. Dat is vrese
lijk om te horen, vooral omdat het
mij ook raakt. Om niet te vergeten
dat er vreselijke straffen staan op
homoseksueel zijn. Zelf ben ik erg
openlijk uit de kast en als je mij
een beetje kent dan weet je ook
dat ik lesbisch ben.

Voor iedereen is uit de
kast komen moeilijk

Studeren en genieten. Ik vind stu
deren heel belangrijk, want alleen
studeren zorgt ervoor dat je kan
doen wat je wilt doen. Genieten is
ook belangrijk en daarmee bedoel
ik genieten van het leven en genie
ten met je vrienden en familie.
Dus leuke dingen doen met je fami
lie en vrienden. Ook dingen doen
waarbij jij je fijn voelt, zoals hobby’s.

Er zijn veel mensen die homosek
sueel, biseksueel, transgender of
misschien wel aseksueel zijn, maar
niet durven om hier openlijk over te
zijn. Bang om uit de familie te wor
den gegooid of in elkaar te worden
geslagen op school of straat. Dat is
iets wat moet stoppen en het is
iets waar meer over gepraat moet
worden. Voor iedereen is uit de kast
komen lastig, of je dat nu moet
doen voor twintig mensen of voor
de hele wereld. Jammer genoeg
blijven er altijd nare reacties komen
en dat moet stoppen. Wij moeten
net zoals iedereen normaal over
straat kunnen lopen, veilig en zon
der bang te zijn om in elkaar te wor
den geslagen. Een wereld waarin
het normaal is om homoseksueel te
zijn. Een wereld waarin het oké is
om jezelf te zijn.

Tekst: Joanna Jochijms

Jacky

Ik zou een bepaald deel doneren
aan een goed doel. En ik zou in dat
geval juist niet veel uitgeven, omdat
er niet zoveel valt uit te geven.
Een telefoon is altijd wel leuk, maar
ik zou het geld denk ik bewaren voor
later, omdat ik weet dat de oudere ik
het meer nodig zou hebben.

Wat vind jij het belangrijkste in
het leven?

Wat wil je later worden?
Cardioloog. Ik heb altijd al de droom

2301 \ sport
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Zware wedstrijd tegen Roermondse heren

Jumpers wint weer
De eerste thuiswedstrijd van basketbalvereniging Jumpers uit Venray werd zaterdag 18 januari gespeeld in
de nieuwe wedstrijdkleding. Het werd een zware wedstrijd tegen de heren van Fanatics’71, op dat moment de
nummer 4, uit Roermond.
Vanaf minuut 1 had Jumpers het
zwaar en keek het team na 2 minu
ten al tegen een achterstand aan van
2-8. Het was duidelijk dat er harder
gewerkt moest worden in de verde
diging. Het waren daarna Maarten
Steffers en Wouter Oosterbeek die
ervoor zorgde dat Jumpers zelfs op
gelijke hoogte kwam 10-10. De bezoe
kers namen vervolgens een time-out
om de zaken weer op orde te krij
gen maar ook na de time-out bleef
Jumpers in de buurt en nam het zelfs
brutaal de voorsprong door twee vrij
worpen van Dirk Laurense (20-18).

Het tweede kwart begon Jumpers niet
goed en de mannen uit Roermond
maakte hier optimaal gebruik van.
Na een paar minuten keek de thuis
ploeg alweer tegen een achterstand
aan van acht punten 25-33. Het lukte
Jumpers om de achterstand weer
terug te brengen tot vier punten maar
Fanatics had hier meteen weer een
antwoord op en vergrootte de voor
sprong weer naar negen punten.
Toch bleef Jumpers niet opgeven en
door scores van Wouter Oosterbeek
en Justin Gommans werd het verschil
weer terug gebracht tot drie punten

40-43. Het bleef spannend tot aan de
rust en beide teams gingen rusten met
vijf punten verschil in voordeel van de
bezoekers. Ruststand: 42-47.
In de rust werd door coach Jan Kraus
aangegeven dat er harder geknokt
moest worden in de verdediging en
in de aanval moest er beter worden
omgegaan met de grote kansen die
het team kreeg.
Jumpers begon ijzersterk na rust en
binnen één minuut stond het door
onder andere scores van Dirk Laurense
gelijk 49-49. De mannen bleven
knokken en door een driepunter van

SVOC’01 pakt
belangrijke punten tegen ODIO
Korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo-Castenray mocht op zondagochtend 19 januari om 12.00 uur aantreden
tegen ODIO uit Millingen aan de Rijn, dat op hetzelfde aantal punten stond als SVOC’01. Het doel was daarom
ook om een mooie pot neer te zetten en de twee puntjes mee terug te nemen naar Oirlo-Castenray.
SVOC’01 begon erg sterk aan de wed
strijd waardoor er al snel een ruime
voorsprong op het scorebord stond van
2-7. Mooie uitgespeelde kansen wer
den afgewisseld met mooie afstand
schoten. De strijdlust was bij iedereen
aanwezig. SVOC’01 ging de rust in
met een stand van 5-11. SVOC was erg
sterk in het verzilveren van de kansen

die gecreëerd werden door het neer
zetten van goed spel.
Na de rust kwam het team in een
klein dipje en kwam ODIO weer
dichter bij. Daar waar de eerste helft
de kansen goed afgerond werden,
lukte dit in de tweede helft niet
meer door SVOC. Dit zorgde ervoor
dat SVOC’01 nog maar twee keer de

korf kon vinden en dat het op het
einde nog kort billenknijpen was.
Ondanks een mindere afronding
in de tweede helft was het een
dikverdiende overwinning van hele
belangrijke puntjes.

Tekst: Korfbalvereniging SVOC’01

Korfbal

Oranje-Wit wint bij Melderslo
Korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen heeft zondagavond 19 januari de uitwedstrijd tegen Melderslo met
12-14 gewonnen. Bij rust hadden de bezoekers al een 4-7 voorsprong te pakken.
Vanaf het begin van de wedstrijd wist
Oranje-Wit aanvallen uit te spelen en
waren zij het die de score wisten te
openen. Al snel kwam de ploeg op
een 1-4 voorsprong. Hierna wist ook
Melderslo de korf beter te vinden en
verkleinde de ploeg het gat tot 3-4.
Oranje-Wit zette daarop een tandje bij,
zowel verdedigend als aanvallend, wat

resulteerde in een 4-7 voorsprong.
Na rust kwam Melderslo scherp uit
het kleedlokaal. Zij kwamen snel op
7-8 en wisten daardoor de aanslui
ting te vinden. Oranje-Wit wist ver
volgens een aantal keer achter elkaar
de korf te vinden, waardoor de ploeg
verder de score uitbreidde naar 8-13.
Ondanks dat Oranje-Wit het einde van

de wedstrijd enigszins slordig was,
kwam de winst niet meer in gevaar.
De eindscore was 12-14. Oranje-Wit
staat door de overwinning op een
gedeelde tweede plaats in de hoofd
klasse.

Tekst: Korfbalvereniging Oranje-Wit

Winst en verlies voor Venray
Venray blijft in de bedreigde zone in de eerste klasse D. Na de 6-3 zege in het restantduel met Wilhelmina’08
verloor de Venrayse ploeg op zondag 19 januari de uitwedstrijd tegen SC Susteren met 2-1.
Venray won op donderdag 16 januari
het restant van de gestaakte wedstrijd
tegen Wilhelmina’08. Er moesten nog
zestien minuten worden uitgespeeld
bij een 4-3 stand in het voordeel van
Venray. Koen Verlinden zorgde al snel
voor de 5-3 en in de slotfase voerde
Bram Vievermans de score op naar
6-3. Dit duel werd op 3 november
gestaakt door arbiter De Loos
vanwege oerwoudgeluiden uit het
publiek.
Drie dagen later trad Venray aan voor
de uitwedstrijd tegen SC Susteren.
Joy Koenen, die tegen Wilhelmina’08
al zijn rentree maakte, en Jesse
Peeters verschenen na een lange

blessureperiode dit seizoen voor het
eerst in de basis. De rood-witten
namen halverwege de eerste helft
de leiding door een doelpunt van
Koen Verlinden die profiteerde van
een misser in de defensie: 0-1.
De Venraynaren verzuimden voor rust
de voorsprong uit te breiden.
In de tweede helft kwamen de
Midden-Limburgers sterk opzetten.
De 1-1 gelijkmaker viel al na vijf
minuten. Vlak daarna viel uit een
hoekschop de winnende treffer: 2-1.
Opnieuw had Venray geen succes in
een uitwedstrijd.
Uit de eerste klasse D degradeert dit
seizoen alleen de nummer veertien.

Deze laatste positie bezet SSS’18 met
vier punten. Venray staat dertiende
met acht punten en daarboven
staat Heeze met een punt meer.
De nummers twaalf en dertien
spelen straks nacompetitie voor
klassenbehoud. De eerste veilige
plaats wordt bezet door Deurne
dat elfde staat met twaalf punten.
Zondag 26 januari sluit Venray de
eerste competitiehelft af met de
thuiswedstrijd tegen Veritas uit
Neeritter.

Tekst: Henk Willemssen

Wouter Oosterbeek nam Jumpers,
sinds het eerste kwart, weer de voor
sprong 57-54. De wedstrijd bleef op
en neer golven en beide teams had
den het zwaar met elkaar. Toch was
het Jumpers dat, met scores van Justin
Gommans en Laurencikas Klaidas, de
voorsprong behield (67-66).
Jumpers moest nog één kwart alles
geven maar toch was het Fanatics
dat de voorsprong weer terugpakte.
Dit keer was het Jorik Wulterkens die
ervoor zorgde dat Jumpers bij kon blij
ven en de achterstand was minimaal
73-74. Coach Jan Kraus nam vervol
gens een time-out om iedereen weer
op scherp te krijgen en dat de bas
ket meer moest worden aangevallen.
Vervolgens mochten, door de vele

persoonlijke fouten van de bezoe
kers, Dirk Laurense en Jorik Wulterkens
naar de vrije worplijn en zorgde zo dat
Jumpers een voorsprong kon nemen
van vijf punten. Fanatics nam een
time-out om daarna nog een poging te
wagen om terug te komen en het zou
niet in de wedstrijd passen als dit niet
zou gebeuren. De bezoekers kwamen
terug tot twee punten 87-85 maar in
de laatste paar minuten wist Jumpers
de voorsprong te vergrootten en won
het zo ook de tweede wedstrijd van
2020. Eindstand: 96-89.

Tekst: basketbalvereniging Jumpers

Merselo pas na rust
op schot
tegen SVOC’01
Koploper Merselo keek op zondag 19 januari halverwege tegen een
1-0 achterstand aan tegen tien SVOC’ers. Na de pauze stelden de
Merselonaren orde op zaken op sportpark De Heesakker in Oirlo.
De geel-zwarten wonnen de gemeentelijke derby uiteindelijk
eenvoudig met 1-6 in de vijfde klasse F.
Merselo kon in het eerste duel in
het nieuwe jaar op volle sterkte
aantreden. SVOC’01, dat voorlaat
ste staat, kende personele proble
men. “Het is iedere week puzzelen.
Dit seizoen zit alles tegen”, ver
klaarde SVOC’01-trainer Jeroen
Denissen die voor het eerst in
deze competitie kon beschikken
over topscorer Danny Houwen. De
spits brak zijn enkel eind augus
tus tijdens de Venray Cup. Zondag
speelde hij een uurtje mee.
Merselo zette vanaf de aftrap
koers richting het thuisclubdoel.
Toch nam SVOC’01 na acht minuten
verrassend de leiding. Op aange
ven van Tijs Loonen snelde Johan
Gommans alleen op het Merselose
doel af en via het lichaam van kee
per Bram van Soest verdween de
bal in het net: 1-0.
SVOC’01 liet zich nog meer inzak
ken en Merselo moest konen.
Maar de koploper miste de
scherpte om de thuisploeg op de
knieën te krijgen. Bovendien ver
keerde doelman Mikey Ellery in een
puike vorm. Beide clubs schuwden
de duels niet en het ging er over
en weer stevig aan toe. SVOCaanvaller Tijs Loonen, die al twee
keer flink was aangepakt, kreeg
na een halfuur de rode kaart na
een onbesuisde tackle. Arbiter Stan
van Doren trok direct rood. “Het
was heel gevaarlijk spel. Hij kwam
met gestrekt been in en raakte
zijn tegenstander net boven de
enkel”, verklaarde de leidsman. Uit
navraag bleek dat Tijs Loonen zijn
opponent niet raakte. Dat gaf ook
Merselo-trainer Stef van Asten toe.
De thuisploeg moest met tien man
verder en verdedigde met man
en macht de krappe voorsprong.
Ongeschonden haalde SVOC’01 het
rustsignaal. “Buiten die rode kaart,

die er geen was, heb ik genoten
van de eerste helft”, zei Jeroen
Denissen. “We speelden heel com
pact en Merselo raakte geïrriteerd
omdat het niet lukte.”
Stef van Asten benutte de thee
pauze om zijn team op het goede
spoor te zetten. “In de eerste helft
liepen we steeds in een trechter.
Telkens zat er wel een SVOC-been
tussen. Toch kregen we kansen.
Na rust hielden we het spel veel
breder. Dat moest ook wel, zeker
tegen tien.” Na drie minuten was
het raak. SVOC-doelman Mikey
Ellery moest een schot van Pim
Vermunt loslaten en de attente
Camiel Kroonen schoot de bevrij
dende 1-1 binnen. Vijf minuten
later zette Pim Vermunt met een
afstandschot de bezoekers op een
1-2 voorsprong. Toen ging het snel.
“Dat is ons grote manco”, zei Jeroen
Denissen. “Als we een goal tegen
krijgen dan volgen er binnen een
korte tijd nog meer.” Weer vijf
minuten later schoot Tim Philipsen
de 1-3 binnen. De volgende doel
poging van Tim Philipsen werd
door Jordy Wismans verlengd: 1-4.
Jordy Wismans was de aangever bij
de 1-5 die Tim Philipsen inkopte.
Bas Litjens gleed een kwartier voor
tijd een voorzet van invaller Ahmad
Qurishi binnen: 1-6. “Tien, tien,
tien”, riepen enkele Merselose
supporters. Zo ver kwam het niet
want in het slotkwartier doofde
de derby langzaam uit. “Zodra die
eerste goal valt, speel je een stuk
makkelijker”, zei Stef van Asten.
“SVOC kreeg één kans en daaruit
scoorden ze. Ook tegen elf man
hadden we deze wedstrijd wel
gewonnen.”

Tekst: Henk Willemssen
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Jeugdprinsenpaar Castenray
In de Wis in Castenray werd zondag 19 januari het nieuwe jeugdpaar van cv de Schânseknuppels bekendgemaakt. Dit jaar gaan bij de Câselse jeugd voorop: jeugdprins Bram (van Bommel) met zijn leus: ‘Al mijn hobby’s
aan de kant, want wij gaan carnaval vieren in `t Schânseknuppelland!” en jeugdprinses Sam (Dinghs) met haar
leus: ‘Nu ff niet op ‘t paard in galop, maar met de carnaval voorop!’ Jeugdprins Bram en jeugdprinses Sam
houden hun receptie op zondag 2 februari vanaf 15.11 uur in de Schânseschop de Wis. / Beeld: Fotohuis Venray

Jeugdprins Karklingels
Oostrum
Na het aftreden van jeugdprins Ties I, jeugdvorst Tijn en jeugdnar Joeri,
ging carnavalsvereniging Karklingels uit Oostrum ook dit jaar weer op
zoek naar een nieuwe jeugdprins. In de Oesterham kwam zondag 19
januari de nieuwe jeugdprins Jan tevoorschijn. Samen met jeugdvorst
Giel en jeugdnar Wout gaan ze dit jaar voorop tijdens de Oostrumse
jeugdcarnaval. Nadat de proclamatie voorgelezen was en de kersverse
jeugdprins zijn speech had gedaan, brachten ze hun eigen gemaakte
liedje ten gehore. / Beeld: Ben Kamphuis en Ton Arts

Omroep Venray presenteert
nieuwe website
Omroep Venray heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een nieuwe website. Bezoekers
van de website zien vanaf zaterdag 18 januari direct het resultaat. Een herkenbaar
maar frisser uiterlijk, meer nieuws & social media, up-to- date informatie en een
actueel aanbod.
Eind 2018 nam Omroep Venray het besluit tot een vernieuwing van haar huidige website;
deze stamt uit 1996 en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is flink gesleuteld
aan inhoud, vorm en vindbaarheid, waardoor bezoekers makkelijker informatie kunnen
vinden over nieuws uit de regio en natuurlijk over Omroep Venray zelf. Daarnaast zijn
sociale media als Twitter en Facebook beter geïntegreerd. Ook is er veel aandacht besteed
aan gebruiksvriendelijkheid. De nieuwe website heeft een verbeterde navigatie en is nu
ook mobiel en tablet geschikt gemaakt.
Het nieuwe ontwerp sluit aan op onze huisstijl, heeft een frisse uitstraling en is
overzichtelijk. De website biedt daardoor op een heldere wijze overzicht in informatie,
waardoor bezoekers makkelijker de informatie kunnen vinden die zij zoeken. Op de
nieuwe homepage vinden bezoekers de vertrouwde nieuwsberichten, die actueel en
interessant zijn voor de inwoners van Venray. De weergave van nieuws en informatie
over Venray en dorpskernen is ook nog steeds aanwezig, zij het in een nieuw jasje.
Nieuw op de website is een uitgebreide aanbodmodule, waarin bezoekers het
actuele nieuws en Informatie van Omroep Venray kunnen volgen; van actueel
nieuws, tot programma informatie, tot gemiste TV uitzendingen. Omroep Venray
werkt aan een constante ontwikkeling van de website. Zo is de Omroep van plan
haar digitale dienstverlening in de toekomst nog verder uit te breiden. Vragen
of suggesties zijn daarbij welkom: info@omroepvenray.nl

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

Nieuwe prins Keieschie
ters Geijsteren
In zaal de Kei is op zaterdag 18 januari Jan van Haaren uitgeroepen tot
62ste prins van de Geijsterse Keieschieters. Jan (57) en woont nu 22 jaar
in Geijsteren samen met zijn vrouw Anne Marie en zijn dochters Jana en
Cato. Hij wordt dit jaar bijgestaan door zijn raadsleden Roel Groetelaers,
Noel Kelly, Frank Manders en Harrie van Kreij. Tijdens een spannende
finale van ‘The Masked Singer Geijstere’ bleef Jan als laatste over en
kwam hij als prins uit in een spiksplinternieuw prinsenpak. Prins Jan en
zijn raad houden receptie op carnavalszondag 23 februari vanaf
20.11 uur in zaal de Kei. Hij zal de carnaval in het Keieriek vooropgaan
met zijn leus: ‘Mit druuege zök aachter de neejen diek, gaon weej duchtig
vastelaovend viere ien ós Keieriek!’ / Beeld: Saskia Hoedemaekers
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Jubileumprogramma

Ut Dartele Veulen viert 6x11 jaar bestaan
Carnavalsvereniging Ut Dartele
Veulen uit Veulen bestaat dit
seizoen 6x11 jaar. Dit wordt
gevierd op zondag 26 januari met
een jubileumprogramma.
Secretaris Twan Reintjes,
bestuurslid Ruud Wilms en voorzitter Gerrit Reintjes blikken terug
op de mooiste momenten van die
jaren. Volgens hen is de carnavalsmuziek in Veulen veranderd, maar
de saamhorigheid in het dorp is er
nog steeds.
66 jaar geleden werd de carnavalsver
eniging opgericht door onder andere
oud vorst Wim van Meijel. Later kwam
Wim’s broer Piet en Harrie Reintjes ook
bij de vereniging. Gerrit omschrijft hen
als een komisch duo dat veel ludieke
acties bedacht om de mensen te laten
lachen. “Zo bedacht Piet een keer om
de scepter van de prins te ontvoe
ren. En zo ontstonden elk jaar spon
tane acties binnen de vereniging.”
Ruud: “Eén seizoen was ook de scep
ter van prins David kwijt. We zijn toen
met de vereniging op zoek gegaan.
Via een voettocht kwamen we in Lull,
een gehucht in Oostrum, waar de
scepter verstopt zou liggen. Dat was
een prachtige middag. Met bier op
ontstaan de leukste ideeën.”
Zo is het prinsenbal in Oostrum waarbij
een kameel werd betrokken, ook bij
de heren bijgebleven. Twan: “Op het
podium bij het prinsenbal in Oostrum
stond een kameel. De Oostrumse
carnavalsvereniging beschuldigde
iemand van Veulen de kameel onzedig
te hebben betast. Op haar beurt stal
de Oostrumse vereniging onze buut
teton. Zo hebben we er een toneelstuk
van gemaakt en de rijdende rechter
laten komen.” “Dat vergeet je nooit
meer. Het gebeurt toevallig en samen
maken we er een feestmiddag van”,
vult Gerrit hem aan. Het contact met
andere verenigingen is volgens Gerrit
erg goed. “We laten ons overal zien
in de gemeente. Als er maar goede
muziek is.”

Investering in jeugd
Ruud vindt muziek een belangrijke
rol spelen tijdens carnaval. Een inves
tering in muziek is een investering
in de jeugd, zegt hij. “De jeugd doet
in Veulen geweldig mee. Ze blij
ven in het dorp hangen en dat komt
met name door de muziek die we
draaien. Vroeger hadden we vooral
dansavonden met Hollandse muziek.”

De prins in 1962

Volgens Gerrit is de Veulense car
naval de laatste 33 jaar veranderd.
“De sfeer is anders en dat komt ook
doordat er via het LVK goede muziek
wordt gemaakt. Tegenwoordig draaien
we vlottere muziek. En dat moet ook,
want de jeugd is de toekomst.”

Saamhorigheid
En dat is precies waar de carnavalsver
eniging Ut Dartele Veulen voor staat.
“We willen bereiken dat iedereen
meedoet. We willen de saamhorig
heid in het dorp behouden. Iedereen
kent iedereen en iedereen draagt ook
zijn steentje bij”, vertelt Twan. Daarom
vindt de vereniging het belangrijk om
de jeugdcarnaval populairder onder de
jongeren te maken. Ut Dartele Veulen
organiseert voor de jeugd steeds
meer activiteiten. “In 1972 werd de
eerste schoolprins uitgeroepen, maar
omdat vijf jaar geleden de school
wegging zou de schoolcarnaval stop
pen. Toen hebben we besloten om dit
niet te laten gebeuren. We moeten de
band behouden met de jeugd en ze
leren kennen. En voor de jeugdprins
heeft het een geweldige impact om
naast de grote prins te staan”, vertelt
Gerrit.
Het bouwen van een prinsenwagen
speelt ook een belangrijke rol binnen
de vereniging. Het thema van de prin

senwagen tijdens het 4x11 jubileum,
is zeker bij de heren blijven hangen.
“We kwamen op het idee om 44 veul
lekes en veulinnekes voor de prinsen
wagen te spannen. Dat sloeg goed
aan en we wonnen de eerste prins in
de optocht van Venray. Dat was gran
dioos”, vertelt Twan. De vereniging
bedenkt elk jubileumjaar iets speciaals
voor de Venrayse optocht. “Het zou
leuk zijn als de jongeren uit de com
missie wagenbouwers ook eens mee
krijgen hoe het is om de eerste prijs
te winnen in de optocht van Venray”,
zegt Gerrit.
Maar voordat de vereniging in de
optocht mee kan doen, staat eerst
het jubileumweekend voor de deur.
Twan: “Het was een zoektocht naar
geschikte artiesten, omdat we bij
een jubileum een speciaal pro
gramma willen neerzetten. Toen
we vernamen dat Stichting LVK met
een podiumwagen door Limburg zou
toeren in het weekend van zater
dag 25 en zondag 26 januari, heb
ben we de vereniging aangemeld.”
Gerrit: “Niet geschoten is altijd mis,
dachten we. Helemaal geweldig dat
we zijn uitgekozen. De artiesten zul
len op zondag bij ons afsluiten, dus
dat wordt een mooi einde van ons
jubileumweekend. We verwachten
dat het druk wordt.”

De Wiendbuul

Diana Janssen ontvangt
Miniplekske
Tijdens de Jeugd Bonte Avond in Wanssum op zaterdag 18 januari
werd volgens traditie voor de 30e keer het Miniplekske uitgereikt.
Na de mooie woorden van Miniplekskedrager 2019, Marcel
Kellenaers, was het aan Monique Kersten de eer om de hoogste
onderscheiding voor de jeugd namens CV de Wiendbuul aan
Diana Janssen uit te reiken.

Diana heeft zich van jongs af
aan ingezet voor de korfbal in
Ysselsteyn en later in Wanssum.
Binnen de korfbal van SV United
heeft ze een bestuursfunctie betre
den en was ze leidster en trainster.
Al twintig jaar is Diana betrok
ken als leiding bij de jeugdbewe
ging. Ook zet Diana zich al enkele
jaren in als EHBO-vrijwilliger bij het
zwembad in Wanssum. Diana helpt
Harry Reintjes en Piet van Meijel

daarnaast tijdens de zomerva
kantie bij Kindervakantiewerk.
Op carnavalszaterdag 22 februari
om 19.33 uur zet CV de Wiendbuul
Diana, samen met jeugdprins
Zeno I en jeugdprinses Isis I, extra
in de schijnwerpers tijdens de
receptie in OJC Midgard.

Beeld: Maureen van Oorschot
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Jeugdprins Vinny en jeugdprinses Fleur
Vinny Heijl is de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt.
Jeugdprinses is Fleur Troisfontaine. Tijdens hun regeerperiode wordt het duo bijgestaan door de narren
Anne Zegers en Tijmen Siebers. De leus van prins Vinny en prinses Fleur luidt: ‘Mit prins Vinny en prinses
Fleur goan weej carnaval vieren, anders is doar de deur!’ De receptie vindt plaats op maandag 24 februari
om 15.11 uur in café/zaal ’t Trefpunt in Holthees. / Beeld: Marieta Fotografie

Jeugdprins Zeno I en
jeugdprinses Isis
In Wanssum vond zaterdag 18 januari de Jeugd Bonte Avond plaats
waarin het jubileum van de jeugdcarnaval 5x11 jaar werd gevierd.
Oud jeugdprinsen en -prinsessen en oud miniplakdragers waren
betrokken bij de bekendmaking van het nieuwe jeugdprinsenpaar:
jeugdprins Zeno I (13) en jeugdprinses Isis I (13). Samen met hun
adjudanten Dave (van der Heijden) en Isa (Krebbers), hun vorst Lotte
(Kersten) en nar Meike (van Els) gaan Zeno en Isis dit seizoen voorop
met de leus: ‘Ziede gille mit carnaval allemôl daor, dan wert dit ‘n
knaller van ‘n jubileumjaor!’ Jeugdprins Zeno I en jeugdprinses Isis I
en miniplekskedraagster Diana Janssen, houden op zaterdag
22 februari vanaf 19.33 uur receptie in OJC Midgard in Wanssum.
/ Beeld: Maureen van Oorschot

Jeugdtrio van de Hedsbuülen
Na een finalespel van Expeditie kwam op zondag 18 januari het jeugdtrio van carnavalsvereniging de
Hedsbuülen uit Heide uit. Jeugdprins Fedde I (Kleeven) en jeugdprinses Rian I (Geurts) worden bijgestaan
door jeugdvorst Teun (Cornelissen). Jeugdprins Fedde I is een zoon van prins Roy I van de Hedsbuülen en
prinses Silvie. Jeugdprinses Rian I is een dochter van Paul en Mariola Geurts. Ze gaan dit jaar de jeugd van
de Hedsbuülen voor met de volgende leus: ‘Ff gén score en crosse, dizze carnaval goan weej veurop mit
danse, springe en hosse’. / Beeld: Saskia Hoedemaekers

Tentoonstelling Odapark
Curator Pascalle Mansvelders van het Odapark bracht drie Limburgse kunstenaars bij elkaar. De vrouwen,
Hester van Tongerlo, Suzanne Berkers en Hélene Hermans, organiseren een nieuwe expositie met de naam FLOW.
De expositie is vanaf zondag 26 januari tot en met zondag 29 maart om 12.00 uur te zien in het Odapark in Venray.
De vrouwen werken in verschillende
disciplines, maar hun werk vertoont
duidelijke overeenkomsten. “Het conti
nue proces waarin de kunstenaars aan
zelfonderzoek doen wordt zichtbaar in
bijzondere werken. Daarin geven ze
uitdrukking aan wat hun bezighoudt en
aan het verhaal dat zij willen vertellen”,
aldus de organisatie.
Hester van Tongerlo onderwerpt zichzelf
aan experimenten die de ethische, soci
ale, persoonlijke en de fysieke grenzen

van de mens onderzoeken. “Door deze
experimenten te documenteren en te
tonen aan het publiek wordt de toe
schouwer deelgenoot. Bewustwording
is van essentieel belang in haar onder
zoek”, aldus de organisatie.
De werken van Suzanne Berkers heb
ben geen vaste vorm, maar kunnen
veranderen of bewegen, in- of uitvou
wen, verdwijnen en weer verschijnen.
“De grens tussen tijdgebonden en
tijdloos in een terugkerend ritme van

verleden, heden en toekomst maken
haar werken poëtisch. Dat staat soms
in schril contrast met de technische
en mechanische elementen”, zegt de
organisatie.
In de foto’s van Hélène Hermans kun
nen mensen de fascinatie voor verbor
gen plekken herkennen. “Flarden en
beelden uit het verleden en heden
komen letterlijk bovendrijven en vor
men een nieuw beeld”, vertelt de
organisatie.

Prins Ferry d’n urste
cv De Keavers
Ferry Heijl (43) is de kersverse prins van carnavalsvereniging
De Keavers uit Holthees en Smakt. Prins Ferry d’n urste woont in
Holthees. Samen met zijn vrouw Nicol heeft hij een zoon Vinny. Hij is
uitgeroepen tot de jeugdprins van de Keavers. In zijn functie van prins
van de Keavers wordt Ferry bijgestaan door de adjudanten Jos Pingen
en Mark Geurts en de narren Patrick Wijnen en Niels Koopmans.
Prins Ferry vuurt de carnavalsvierders aan met de volgende leus:
‘Normaal dreijt mein leave um metaal, mar dizze carnaval zurg ik
samen mit mien adjes en narren vur het vastenoavendkabaal!’
De receptie vindt plaats op zaterdag 22 februari om 20.11 uur in café/
zaal ’t Trefpunt in Holthees. / Beeld: Marieta Fotografie
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‘Prins zijn is een eer en geeft
een trots gevoel’
Wie ben je?
Dave de Koster, 32 jaar, samenwonend met
Elmy en hebben samen een zoon Vic van
twee. Sinds 2016 weer terug in Wanssum
na zeven jaar in Oostrum te hebben
gewoond en sinds het carnavalsseizoen
2017/2018 lid van de raad van elf van
CV De Wiendbuul. Vic is nog te jong om het
volledig te begrijpen, maar weet hartstikke
goed dat als papa de steek op zet wat er gaat
gebeuren: ‘papa prins’. Elmy heeft altijd carnaval
gevierd in het Brabantse. Daar vieren ze carnaval
net wat anders, maar heeft deze manier van
vieren volledig omarmt en vindt het mega dat
haar man benoemd is tot prins van de Wiendbuul.

‘Laot de
touwkes mar
viere!’

Hoe ging jij vroeger
verkleed tijdens
carnaval?

Als jong ‘menneke’
ging ik verkleed als
zorro, pietje paf of
indiaan. En vanaf
het moment dat
sneeuwwitje proeven tot
de mogelijkheden behoorde
droeg ik witte jassen die ik
vol kliederde met stiften en verf. In 2000 droeg ik
een steek met veren en een mantel na verkozen te
zijn tot jeugdprins van de Wiendbuul. Dat was echt
schitterend om mee te mogen maken.

Waar werk je?

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?

Ik werk al een kleine dertien jaar bij
EcoFuels, onderdeel van Indaver en Laarakker
groep in Well. Hier vervul ik de functie van
procestechnoloog en produceren we energie,
vloeibare CO2 en schoon water van snijafval en
reststromen uit de plantenteelt, voedings- en
genotmiddelenindustrie. Voor Laarakker BV alweer
de vijfde prins in haar historie, dus zij weten wel
wat ze te wachten staat. Mijn collega’s staan er
in ieder volledig achter en laten mij deze periode
voor de volle 100 procent genieten van alles wat
mij te wachten staat.

Gezelligheid, een eitje, een frikandel en op zijn tijd en
een shotje likeur 43.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is een eer en het geeft een trots gevoel.
Ik heb geen seconde getwijfeld. En het is precies
veertig jaar geleden dat opa Henk I de Koster
tot prins van de Wiendbuul werd uitgeroepen.
Prins zijn vier je niet alleen. Mijn adjudanten zijn
Bart Bovee, Willem Reijntjes en de nar die de boel
mag opzwepen is Dion Reijnders. Alle kameraden
zorgen ervoor dat het aandeel van vriendengroep
Veul Wazel in de raad dit jaar gigantisch is.
Garantie voor een fantastisch carnavalsseizoen.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Heel diplomatiek antwoorden lukt mij niet. Tot nu toe
toch echt het Wiendbuulebal, weken lang naar deze
avond toeleven met een geheim en een smile op
mijn gezicht. De ontknoping en ontlading die volgde
na het afzetten van het Salvador Dalí masker is een
gevoel om nooit te vergeten. Na het ter perse gaan
van deze krant hebben we het 5x11 jubileum van
de jeugdcarnaval gevierd en weten we wie dit jaar
als jeugdprinsenpaar voorop mag gaan bij de jeugd.
Hier had ik ontzettend veel zin in als eerste officiële
dorpse activiteit na het uitkomen op 23 november.

‘Gej ziet miene golde’, het carnavalsnummer van
onze vriendengroep Veul Wazel en Wanssum in
2003/2004. Dit nummer wekt het dorpse gevoel
op, waarbij vriendengroepen samenkomen om te
proosten op het leven.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?

Naarmate 23 november dichterbij kwam werd
het mij steeds lastiger gemaakt. Dorpsgenoten
die ’t op de man af vroegen. Tja, wat zeg je dan?
Normaal zeg je dan ‘ja’, maar dat kreeg ik dit jaar
op de één of andere manier niet over mijn lippen.
Zoals mijn voorganger ald prins Rick al zei: Je
hebt het gevoel dikgedrukt prins op je voorhoofd
te hebben staan. Ik heb het gelukkig kunnen
volhouden en het werd al gauw 23 november.

Even lekker weg met mijn gezin en nagenieten.
En ik verwacht alles even goed laten bezinken wat
deze tijd mij allemaal heeft gebracht. Het gaat zo
snel! Na weken in de hoogste versnelling te hebben
geleefd zal het wel afkicken zijn.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in
2021?
Dat duurt nog zo lang. Een prins met steekmaat 62,
anders glijdt de steek zo over de oren.

Wat betekent carnaval voor je?

WWW.GARAGEJANSSEN.NL

Wij wensen DAV E en zijn gevolg
een hele fijne CARNAVAL!

S t aye r h o f we g 4 A • Wa n s s u m • T 0 4 7 8 5 3 1 5 1 5

Weej felicitiere òzze Prins Dave
Laot de touwkes mar viere! Alaaf!

GEELEN BETON
FELICITEERT PRINS DAVE I

Verdeuzeldonk

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?

Dorpse saamhorigheid, volop het leven vieren en
even niet aan morgen hoeven denken.

Alaaf

De Echte Bakker
tel (0478) 53 12 06

Wij wensen prins
Dave I en
zijn gevolg
Bakkerij
• Lunch
• IJssalon
een mooie carnaval!
Installatie, vervanging, onderhoud van
CV-ketels en overige loodgieterswerkzaamheden
ATAG, Remeha, Bosch,Daalderop, Nefit e.a.
24 -uurs service
Aarts Installaties
Erik Aarts
06-19162156

arts
inst llaties

Meerloseweg 18, Wanssum, info@aartsinstallaties.nl
Beeld: Maureen van Oorschot
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11-vragen aan prins Erwin Janssen van De Piëlreuzen Ysselsteyn

‘Samenzijn en gelijk zijn aan elkaar, maakt de
vastelaovend zo’n unieke tijd’
met onze buurtvereniging waar we elk jaar met
een nieuwe creatie in onze optocht meetrokken.
Daarna hebben we jarenlang met onze vrien
dengroep VCSM elk jaar een nieuw carnavalspak
uitgezocht. Zo hebben we heel wat pakken ver
sleten. Het is trouwens super dat we nog altijd
met deze vriendengroep samen op pad gaan,
ze gaan er deze vastelaovend ongetwijfeld ook
weer een knalfeest van maken.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Dat zijn natuurlijk mijn adjudanten Mark en Jelle.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het prinsenbal was natuurlijk het grote hoog
tepunt. De ontlading was enorm en wat waren
we blij dat we het met iedereen mochten delen.
Ook alle reacties, appjes, berichtjes en felicita
ties waren overweldigend. Ik kijk vooral uit naar
al het moois dat de komende weken op het pro
gramma staat. Zo heeft elk moment wel weer
iets unieks of bijzonders, dat maakt het wel heel
moeilijk om er een moment uit te kiezen.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend? Wat voor gevoel of gebeurtenis roept het bij je op?

Wie ben je?
Mijn naam is Erwin Janssen, 25 jaar oud en
woon tot augustus nog lekker thuis bij pap
en mam (lekker makkelijk met de vastela
ovend!). Ik ben een groot vastelaovesvierder,
ben bestuurslid van onze carnavalsvereniging
en zet me met veel plezier op de achtergrond
in voor Pruuf Mar! Binnen Ysselsteyn zet ik
me daarnaast in voor onze jongerensoos de
Jera en ben ik lid van het presidium van ons
dorpsforum.

vereniging was de vraag een grote verrassing
die ik niet aan zag komen. Ik voel me natuur
lijk heel vereerd! Ik ben er vooral trots op dat
ik deze vastelaovend samen met adjudanten
Jelle en Mark voorop mag gaan. Dat is voor onze
vereniging hartstikke uniek omdat dit nog nooit
eerder is voorgekomen! Mark en Jelle zijn goede
vrienden van me waar het vastelaovesbloed ook
door de aderen stroomt. Wij kijken er samen
ontzettend naar uit!

Waar werk je?

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?

Ik werk als teamleider bedrijfsbureau bij
Hessing Supervers. Daar ben ik verantwoor
delijk voor de productieplanning van de
lekkerste groente en fruit. Mijn collega’s
reageerden superleuk op mijn uitverkiezing.
De maandag na het prinsenbal was de foto
van mij samen met mijn adjudanten Mark en
Jelle al op de grote schermen te zien.

Dit is me volgens mij goed gelukt. Zelfs mijn
ouders en broertjes wisten van niets en dat
maakte hun reactie ook zo bijzonder bij het uit
komen. Natuurlijk waren er mensen die een klein
vermoeden hadden, maar uiteindelijk wisten ook
zij niets zeker! Ondanks dat je zelf het gevoel
hebt dat het op je voorhoofd geschreven staat,
hebben de meesten helemaal niets in de gaten.

Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?

Wat betekent carnaval voor je?

Ondanks mijn bestuursfunctie binnen onze

De vastelaovend is me van kleins af aan met
de paplepel ingegoten en heb ik altijd volop

Voor nu is dat het nummer ‘Urst Látter’
van Pruuf Mar. Natuurlijk omdat dit
het nieuwe LVK-Nummer van Pruuf
Mar is waarvan ik hoop dat het
opnieuw de LVK-Finale haalt.
Maar ook omdat het zo mooi het
verlangen naar de vastelaovend
omschrijft. Precies het gevoel dat
de afgelopen weken zo gety
peerd heeft: ‘Vastelaovend kom
meej halen’!

‘Vier voluut
vastelaovend,
gaef gas en mak
plezier. Laot os same
viere, dan belaeft de
Piëlreus ut hier!’

gevierd. Nu
betekent de
vastelaovend
voor mij een uniek
gevoel van samen
zijn, verbinding en ver
broedering. Iemands achtergrond
maakt tijdens de vastelaovend ook helemaal
niks uit. Dat unieke samenzijn en gelijk zijn aan
elkaar maakt de vastelaovend zo’n unieke tijd.
Een vastelaovesfeest vieren waarbij je de waan
van elke dag even opzij kunt zetten. En dan
samen een knalfeest vieren. De muziek, het
verkleden, de schmink en de mensen om je
heen zijn heel belangrijk voor dát gevoel. En uit
eindelijk maak je zelf en samen dan het feest
wat vastelaovend heet. Als je daar dan met
een glimlach op je gezicht aan terugdenkt, gaat
het verlangen naar de volgende keer alweer
groeien en weet je dat het met de vastelaovend
goed zit!

Wat staat er daags na
Aswoensdag op je programma?
Even een paar dagen bijkomen en dan weer
lekker aan het werk. De vastelaovend is een
fantastische tijd en ondanks dat het altijd jam
mer is wanneer de vastelaovend er op zit is het
ook goed dat het gewone ritme weer verder
gaat. Al zal ik het dit jaar zeker extra jammer
vinden wanneer de mooiste tijd van het jaar er
weer op zit.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
Hier komen zoveel mensen voor in aanmerking.
En dat is ook het mooie van onze vereniging.
Iedereen, maar dan ook iedereen kan pins van
de Piëlreus worden. Dat maakt het elk jaar tij
dens het prinsenbal ook weer zo spannend!

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?
Toen ik kleiner was vierde ik de vastelaovend

Beeld: FotoHuis Venray

Trots op Prins Erwin I.
Gefeliciteerd namens Hessing!
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11-vragen aan prins Coen Goumans van C.V. de Piëlhaan Landweert

‘Ik ben in een warm bad terecht gekomen’
Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?
Dat vind ik een lastige om zo te beantwoorden
omdat ik dat nog niet weet. Zoals ik eerder ver
telde zijn we dit jaar bij alle officiële activiteiten
aanwezig en zullen er denk ik een aantal memo
rabele momenten zijn. Ik kijk er met veel enthou
siasme naar uit.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vastelaovend?
Als ik er een zou noemen, doe ik andere arties
ten tekort. Er zijn meerdere nummers die ik mooi
vind. De nummers met een lach en een traan
vind ik persoonlijk wel het mooiste. Zoals het
leven ook is.

Weej as
vriende vur
het laeve, gaon
mit ollie ennen
fantastische
vastelaovend
belaeve!’
Wie ben je?
Ik ben Coen Goumans, 45 jaar en getrouwd
met Cindy. Samen hebben we drie kinderen
in de leeftijd van 12, 10 en 8 jaar. Dit zijn Isa,
Bo en Roos.

Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij Auto Arena Venray als
Service Adviseur. Ik werk hier nu weer sinds
1,5 jaar maar heb in het verleden ook al acht
jaar voor Auto Arena gewerkt. Het voelde
voor mij weer als thuiskomen. Mijn werkge
ver vindt het erg leuk dat ik ben benoemd als
de nieuwe prins carnaval van C.V. de Piëlhaan
en ze gaan ons ook sponsoren in de vorm van
mobiliteit. Voor het komende seizoen stellen
ze een auto voor ons ter beschikking waar
mee wij naar alle officiële gelegenheden kun
nen en dit waardeer ik enorm.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik was erg verbaasd toen ze eind augustus
bij mij aan de deur stonden. Ik dacht in eer
ste instantie nog “nee, dit is niks voor mij”.

Toen vervolgens de commissie vertelde wat
er allemaal stond te gebeuren, werd ik steeds
enthousiaster en uiteindelijk ging ik ervoor.
Ik wist ook meteen wie ik tot mijn adjudanten
zou vragen: Emiel van Kuijck en Alex Jans-Beken.
We kennen elkaar inmiddels al meer dan 35 jaar.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekende eerst niet zoveel voor mij.
Ik merk nu ik erbij betrokken ben, wat het doet
met mensen en hoe carnaval verbroedert, hoe
nieuwe vriendschappen ontstaan en bestaande
vriendschappen worden uitgebouwd. Wat dat
betreft wil ik een groot compliment maken aan
C.V. de Piëlhaan, want we zijn daar echt in een
warm bad terecht gekomen. Dank daarvoor.

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Als prins carnaval ben je toch het boegbeeld van
je vereniging en zul je hier ook naar gaan han
delen en je er naar gedragen. Je hebt toch een
voorbeeldfunctie. Nu C.V. de Piëlhaan dit jaar
is toegetreden tot de vorstenraad zijn we ook
aanwezig bij alle officiële gelegenheden in de
gemeente en dat is natuurlijk heel mooi. Ook op

maatschappelijk vlak zetten wij
ons in. Zo zullen we dit jaar de ouderenbrunch in
de wijk ondersteunen en ons hiervoor inzetten.

Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Wij wensen iedereen een gezellige, sfeervolle
en broederlijke vastelaovend toe. Geniet van dit
mooie feest en heb respect voor elkaar.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op Aswoensdag is onze jongste doch
ter jarig en gaan we door met feesten.
Daarna mogen we weer gewoon aan
het werk, want ik zal mijn snipperda
gen dan wel al bijna op hebben.

Hoe heb je jouw aanstelling
geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Wij als trio sporten iedere week al
samen en dat waren juist de momenten
dat we dan dingen konden bespreken zonder
dat het opviel. Natuurlijk maak je wel eens mooie
woordspelingen maar die vallen niemand op.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2020?
Daar mag de prinsenkeuzecommissie zich weer
over buigen. Die zijn hier veel beter in.
Beeld: Fotohuis Venray

PRINS COEN I
Emiel en Alex

Gefeliciteerd!
AutoArena

Venlo - Venray - Panningen
www.autoarena.nl

Neem jij plaats in ons team?
Wij zoeken per direct een

• Monteur installatietechniek
• Servicemonteur installatietechniek
• Mechanische monteur agro
• Servicemonteur elektrotechniek agro
die ons team komen versterken en samen met ons willen
bouwen aan een duurzame toekomst. Daarbij verspillen wij
liever geen energie aan droge, lange vacatureteksten.
We horen veel liever wie je bent en wat je motiveert,
onder het genot van een goede kop koffie!

Kijk voor alle ins en outs op

www.versleijen.com

• Steek je graag de handen uit de mouwen?
• Ben je collegiaal en leergierig?
• Wil je graag werken aan innovatieve en afwisselende
projecten? Mooi!
• Versleijen Oirlo is op zoek naar collega’s ter versterking
van de club.
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Agenda t/m 30 januari 2020

vr
24
01

Open dag Lokaal FNV Limburg Noord

zo
26
01

za
25
01

Natuurworkshop Moppereend

Veurgläöje in centrum

Voorlezen Moppereend

Tijd: 10.30-12:00 uur
Locatie: Pannenkoekenrestaurant De Perdstal,
Venray

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: Venray centrum

Tijd: 15.00-16.00 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Opening stichting Ik Begin

Opening Tentoonstelling Flow

Tijd: 13.00 uur
Locatie: Binnenplaats Rooyhof Venray

Tijd: 12.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Mindgym on tour

jubileum 6x11 Ut Dartele Veulen

Tabletcafé

Tijd: 20.15-21.55 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Café Zaal ‘t Veule Veulen

Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: BiblioNu Venray

Tijd: 16.00 - 20.00 uur
Locatie: Burgemeester van de Loostraat 2B Venray

wo
29
01

44e vlakwatercross
Tijd: 10.30 uur
Locatie: Kempweg 162 Venray

do
30
01

Repaircafé
Tijd: 13.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Koffie inloop
Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

ma 50+wandelen
13.30 uur
27 Tijd:
Organisatie: W.S.V. De Natuurvrienden Merselo
01 Locatie: Grootdorp 99 Merselo

Dansavond
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: Dansvereniging Amusement
Locatie: Partycentrum ANNO ‘54 Venray

di
28
01

Optreden Smash
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Café D’n Oldtimer Venray

Rondleiding Schouwburg Venray
Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: Veldeke Venroj
Locatie: Schouwburg Venray

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

Stichting Wijkraad Centrum

Maandelijkse koffie inloop
Stichting Wijkraad Centrum organiseert op donderdag 30 januari haar maandelijkse koffie inloop voor de
bewoners in de schouwburg van Venray. De koffie inloop begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

klantgericht

maatschappelijk verantwoord

kwaliteit

totaalleverancier

Het kopje koffie wordt aangebo
den door de wijk en Wonen Limburg.
Deze maand mag de stichting een
kijkje nemen achter de schermen van

de schouwburg. Een van de medewer
kers geeft een rondleiding door het
theater. Ook is het wijkteam tijdens
de maandelijkse koffie inloop aanwe

zig om vragen te beantwoorden over
zorg, wonen, maatschappelijk werk of
politie.

Ter uitbreiding van onze logistieke afdeling zoeken wij een fulltime:

Transportplanner

M/V

Deze medewerker komt in een team van 4 transportplanners te werken.
De werkzaamheden worden in wisselende diensten uitgevoerd en bij
toerbeurt wordt er ook in het weekend op jou gerekend.
• dagelijks opstellen van de planning van versproducten
voornamelijk in Nederland en Belgie;
• je regelt daar waar mogelijk retourtransport;
• instrueren, indelen en zorgen voor een correcte begeleiding van
chauffeurs;
• je lost, door chauffeurs onderweg gemelde problemen op;
• daarnaast verzorg je de administratieve afhandeling van vrachten.

Wij vragen:
• minimaal mbo werk- en denkniveau;
• zelfstandig en georganiseerd kunnen werken in een dynamische
omgeving;
• je bent stressbestendig en klantgericht;
• sociaal en communicatief vaardig;
• flexibiliteit, geen 9-tot-5-mentaliteit;
• beheersing van de Nederlandse, Engelse en Duitse taal;
• een gemotiveerde instelling.

Wij bieden:

een uitdagende en leuke baan binnen een sterk groeiende
organisatie en een professioneel teamverband. Prima salaris en
arbeidsvoorwaarden.

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
personeel@groenteproducties.com
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com

Jeugdprins en jeugdprinses CV de Ruuk
Jeugdprins Tieme (Vissers) en jeugdprinses Emma (Kersten) zijn zondag 19 januari uitgekomen en gaan
deze carnaval de Ruukskes en Ruukinnekes in het Roekenland voor. Tieme is 12 jaar en zoon van Ard en
Vivianne Vissers. Emma is 13 en de dochter van Raymond en Suzanne Kersten. In het dagelijks leven gaan
ze naar school op het Dendron College in Horst. Hun motto is: ‘Mit dees daag effe genne voetbal, pèèrd of
schôlbuuk, weej gaon mit ôllie fiëste beej de Ruuk.’ De receptie van jeugdprins Tieme d’n urste en jeugdprinses Emma is op zondag 23 februari om 15.00 uur in de Zaal in Blitterswijck. / Beeld: Shots by Iris van Peer
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Winnaars Raadselige
Roos bekend
In de foyer van de Venrayse schouwburg werd tijdens een bijeenkomst alle winnaars van de Raadselige Roos bekendgemaakt, een
schrijfwedstrijd voor amateurs. De wedstrijd werd voor de 27e
keer georganiseerd door Literair Café Venray. Deze editie werden
81 bijdragen ingezonden.
De eerste prijs in de categorie poë
zie werd door de vakjury toegekend
aan Jan Peer uit Grave voor diens
gedicht Sneeuwman. De tweede
prijs ging naar Jan Smulders uit OostMaarland voor Niet meer hier en de
derde prijs naar Josiline Bakx-Van
Den Vorst uit Enschede met Bevrijd.
Genomineerd voor publicatie in de
bundel de Raadselige Roos 2019
werden: Bevrijd van Luuk den Hartog
uit Eindhoven, Tegemoet van Karin
van Driel uit Venray, Struikelvers
van Stan Mooij uit Son en Breugel,
Uitvaartbeurs van Mientje Wever uit
Boxmeer en tenslotte Duitse mili
taire begraafplaats Ysselsteyn van
Harrie Sniekers uit Thorn.

Muziek tijdens koopzondag
In het centrum van Venray vindt zondag 26 januari opnieuw Veurgläöje plaats. De winkels in Venray zijn
open van 12.00 tot 17.00 uur. Zes joekskapellen zorgen op verschillende plekken in het winkelcentrum voor
muziek. De muzikanten verhuizen elk half uur naar een andere plek. Onder meer Joekskapel dn volle bloas
uit Westerbeek, Joekskapel ut Got uit Oostrum, Joekskapel Efkes Wachten uit Bergen, Dweilorkest de
Joekels uit Boxmeer, Steam Drums Slagwerk Band uit Cuijck en Erica Kapel uit America treden op.

Jeroen Ewalts prins van De Pielhaas
Jeroen Ewalts (42) uit Venray is uitgeroepen tot prins van carnavalsvereniging De Pielhaas uit Venray.
Zijn adjudanten zijn Wilco Postma (42) en Mark Weijs (40).

Proza
De eerste prijs door de vakjury
proza werd toegekend aan Rieks
Veenker uit Middelburg voor het
proza-verhaal Domanja. De tweede
prijs ging naar Ellis Wiendels uit
Middelaar met Het ‘kantoor’ en de
derde prijs naar Monique Cunnen
uit Neerkant met De Wensput.
De verhalen die ook in de bundel
gepubliceerd worden zijn Bevrijd
van Lieven Vandekerckhove uit

Heverlee (België), Ontketend
van Ton Adriaens uit Weert,
Zomertijd van Max Rippe uit
Meijel, Het blauwe vierkant van
Hub Kockelkorn uit Amersfoort en
Dies Irae van Gitta van Reeth uit
Averbode (België).

Poëzie
De publieksjury poëzie koos uit de
ingezonden gedichten het win
nende gedicht voor de Rooje Roos
publieksprijs. Dit werd Voorbij van
Geert van den Munckhof uit Horst.
Genomineerd voor publicatie in de
bundel de Raadselige Roos 2019
werden Gevecht van Melis van den
Hoek uit Goes, Bronnen in over
vloed van Riky Schut-Hakvoort uit
Venra, De zomer van 2018 van Leo
Janissen uit Stramproy, Terugkeer
van Jan van de Ven uit Uden en
bevrijd van leven van Ita Ganzevles
uit Eijsden.
De organisatie van de Raadselige
Roos heeft besloten om dit jaar
ook een aanmoedigingsprijs in het
leven te roepen en uit te reiken.
Deze prijs, de Rozeknop, werd aan
Isa Cuppen, 16 jaar uit Horst voor
haar gedicht Veehouderij.

Professionele
asbestverwijdering
Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM
Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Te huur: Gats 4, Sevenum
Jeroen woont samen met Marianne
Litjes uit Venray. Zij hebben samen
drie dochters van 12, 10 en 9 jaar oud.
Jeroen werkt bij de Nijmeegse brand
weer en is in Venray actief als vrij
williger voor de brandweer. In 2013

behoorde hij tot het boerengezelschap
en daarna was hij jaren lid van de boe
renbruiloft commissie.
Adjudant Wilco Postma is geboren
in Doetinchem en is getrouwd met
Maartje Postma-van den Hoogen.

Samen hebben zij twee dochters.
Mark Weijs, geboren in Venray,
is getrouwd met Judith Weijs.
Samen hebben zij twee kinderen.
Foto: Hoedemaekers

Onderscheiding voor Bert Arts
De Castenrayse Orde van Verdienste ‘Beste Schânseknuppel’ van 2020 wordt dinsdag 25 februari uitgereikt aan Bert Arts, vanwege zijn grote verdiensten voor de Castenrayse gemeenschap.
De uitreiking vindt plaats om
19.11 uur in gemeenschapshuis de
Wis in Castenray. Traditiegetrouw
speld de Câselse prins Eddie Bert de

onderscheiding op en overhandigt
hij de daarbij behorende oorkonde.
Na het officiële gedeelte volgt er
een receptie voor Bert met aanslui

tend een afsluitingsbal voor carna
valvierend Castenray.

Bedrijfsruimte voor diverse
doeleinden geschikt
vloeroppervlakte circa 650 m2

€ 1.500,-

huurprijs
excl. btw per maand

www.maasenpeel.nl

077 - 398 57 57
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM 50%
UITVERKOOP!

42%

38%

50%
49%

44%

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
-35%

-38%
Livorno
295 x 200 cm

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Grayson
185 x 335 cm

€4.199,-

Beethoven
295 x 200 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

Bellmer

€9.149,-

180 + 250 x 95 cm

UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

Valentina

,
7
9
9
.
5
€
R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

-32%
€9.499,-

Franchetti
310 x 305 cm

Beethoven
275 x 295 cm

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
JA
MET 5

€6.497,INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

-37%
€6.299,-

€6.499,-

,
7
9
2
.
3
€

INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

187 x 285 cm

-48%

-45%
Sorrento Plus

R
PARATUU
INCL. AP R GARANTIE!
A
MET 5 JA

€3.097,-

€7.999,-

245 x 245 cm

€4.997,-

,
7
9
4
.
3
€
-25%

-38%
€2.597,-

€4.499,-

€5.399,-

€4.199,-

€2.597,-

-31%

Nardini
300 + 190 cm

€3.997,UR
INCL. APPARATU NTIE!
RA
MET 5 JAAR GA

ELKE ZONDAG 50%
50% 42% GEOPEND! 44%
49%
38%

