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Vlakwatercross
De 44e editie van de vlakwatercross stond zaterdag 25 en zondag 26 januari weer op het programma. Op zaterdag streden 244 scholieren van groep 1 tot en met 8 tegen elkaar.
De St. Petrus’ Bandenschool uit Venray ging er met de eerste prijs vandoor. De Bongerd uit Venray eindigde op de tweede plaats en de Meent uit Leunen werd derde.
Jeroen Kramer uit Zaanland is de winnaar geworden van de grote cross op zondag. Op deze dag konden deelnemers aan de lange cross van 8.040 meter, de korte cross van
4.020 meter en het jeugdlopen meedoen. / Beeld: Rob Beckers

Commissieleden maken zich zorgen over capaciteit politie

‘Het mag duidelijk zijn dat we pissig zijn’
Het College van B&W van Venray stemt niet in met het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg. Het
Venrayse college is het niet eens met de verdeling van de politie-inzet in Limburg en wil daarom een zienswijze indienen. Commissie Werken en Besturen nam woensdag 22 januari de bezwaren onder de loep en was
het erover eens dat de brief scherper geformuleerd mag worden. De commissieleden lieten weten zich ernstige zorgen te maken over de werklast van het basisteam Venray/Gennep en willen dat dit nog eens extra
benadrukt wordt in de zienswijze.
In het conceptplan is een verdeling
van de beschikbare politiesterkte in
Limburg opgenomen. De verdeelcriteria zijn in de loop der jaren veranderd, waardoor de werklast binnen de
basisteams ook veranderde. Het college ondersteunt daarom het onderzoek naar de feitelijke werklast binnen
de Limburgse basisteams in opdracht
van het Regionaal Bestuurlijk Orgaan.
De uitkomst hiervan zou dan bepalend
en bindend moeten zijn voor een wij-

ziging in capaciteitsverdeling. Tot nu
toe is er nog geen zicht op uitbreiding
en zicht op herverdeling. Het college stelt de gemeenteraad voor in te
stemmen met de concept zienswijze
waarmee de raad kenbaar maakt geen
goedkeuring te verlenen aan het concept beleidsplan tenzij er bindende
afspraken gemaakt worden over de
uitkomst van het werklastonderzoek.
Petra van Duijnhoven (CDA) liet tijdens
de commissievergadering weten dat

het college goed voorwerk heeft verricht. Het CDA is het erover eens dat
het conceptbeleidsplan niet kan worden vastgesteld als er geen bindende
afspraken worden gemaakt over hoe
om te gaan met de resultaten van het
lopende onderzoek. “De tijd van pappen en nat houden en het solidair volgen van zaken die worden vastgesteld
met zeer oude kerngetallen kan niet
meer.” Daarom vroeg Van Duijnhoven
of de brief strakker omschreven kan

worden. “Termen als onacceptabel
en noodzakelijk mogen nog vaker
gebruikt worden. De actuele werklast in de basisteams is te hoog. Hier
is het niveau van het onacceptabele
bereikt. De basis politiezorg is zeer in
het gedrang.”
Harrie van Oosterhout (VVD) kreeg
het gevoel dat de Venrayse politiek
al ruime tijd tegen een muur praat.
“Het is ritueel gejammer wat we afgeven en daar wil ik van af. De strekking
in de brief hoeft niet zo diplomatiek,
het mag duidelijk zijn dat we pissig zijn. Wat mij betreft moet dit een
bespreekstuk worden voor de raad,
omdat het een podium verdient.”
Volgens Monique Janssen, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid

bij gemeente Venray, zegt de politieleiding in Venray/Gennep dat ze
moeite heeft om de capaciteit overeind te houden voor de basis politiezorg. “In de basis knelt het al zodanig
dat je aan projectmatige inzet niet
toekomt. Dat is zeker zinvol om dit op
te nemen in de brief”, gaf zij tijdens
de vergadering toe. “De lobby richting het ministerie loopt door vanuit
de regioburgemeesters. Er is zeker
een aantal basisteams die in hetzelfde schuitje zit, maar de vergrijzing
van het basisteam Venray/Gennep is
het hoogste van alle basisteams in
Limburg. Ook ligt het ziekteverzuim
redelijk hoog.
Lees verder op pagina 02
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‘Geen kaalslag op Venrayse platteland’
De 54 varkensbedrijven die de laatste jaren zijn gestopt in het kader van
het Landelijk Actieplan Ammoniak hebben geen kaalslag veroorzaakt
op het Venrayse platteland. De nieuwe Subsidieregeling Sanering
Varkenshouderijen, waaraan dertien bedrijven willen deelnemen, zal
wel leiden tot minder varkens en dus minder staloppervlak in de
gemeente Venray. Dat stelt wethouder Jan Loonen (CDA) die zijn licht
laat schijnen op de recente ontwikkelingen.
Op 1 januari 2020 kwam een einde
aan het Landelijk Actieplan Ammoniak
dat van start ging in 2009. Alle veehouderijen moeten vanaf nu voldoen
aan de strengere eisen van emissiearme stallen. De stoppende bedrijven
willen of kunnen niet meer investeren
om hun bedrijf toekomstbestendig te
maken. “Dit was een goede regeling”,
vindt Jan Loonen. “Varkenshouders
kregen zo de kans om uit te bollen
en op een kosteloze manier te stoppen. Ik vind 54 stoppers best een hoog
aantal. Bedrijven die al jaren niet
meer investeren komen in een tunnel terecht. Als eenmaal die afslag
is genomen, dan kun je bijna niet
meer terug. Voor deze bedrijven was
de stoppersregeling een uitkomst.”
Dat vijftien aangemelde varkenshouderijen toch besluiten om door te
gaan, kan de wethouder begrijpen.
“Je hebt altijd twijfelaars. Het besluit
om te stoppen is een geleidelijk proces. Dat de opbrengsten in de varkenssector momenteel goed zijn, kan een
overweging om verder te gaan.”

Problemen oplossen
Het Rijk heeft 180 miljoen euro uitgetrokken voor de Subsidieregeling
Sanering Varkenshouderijen, de
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‘warme sanering’. De aanmeldingstermijn liep van 25 november 2019
tot en met 15 januari 2020. Landelijk
zijn 505 varkensbedrijven aangemeld,
terwijl geteld was op 300 deelnemers.
Dit betekent dat niet iedereen voor de
subsidieregeling in aanmerking komt.
Varkensbedrijven die de meeste overlast veroorzaken hebben de meeste
kans. “Het kabinet trok er eerst
120 miljoen voor uit. Dat bedrag is
later met 60 miljoen verhoogd. Ik verwacht dat het nog een keer wordt
‘opgeplust’. Want zo veel geld is het
eigenlijk niet en de overheid wil meerdere problemen tegelijk oplossen.”
Gemiddeld gaat het om zes ton per
varkensbedrijf. Loonen haalt aan dat
grotere bedrijven met miljoenenschulden kunnen zitten. “Voor iedere
varkenshouder is het een economische afweging. Bij die dertien zitten
ook goedlopende bedrijven. Ze kunnen zich ook hebben aangemeld om
te kijken hoe ze er financieel uitspringen. Het kan ook om een gemengd
bedrijf gaan dat de varkenshouderij
afstoot en alleen doorgaat met de
tuinbouwtak. Daarbij is het een onzekere tijd. Met veel discussies over de
veehouderij, de demonstraties, de
stikstofproblemen en de overlast voor

omwonenden. Als een varkenshouder geen opvolging heeft dan kan hij
ervoor kiezen te stoppen en zijn rechten op te geven.”

Investering in nieuwe stallen
Ondanks de grote aantallen stoppers
is van een kaalslag geen sprake in het
buitengebied. Volgens het CBS telde
gemeente Venray eind vorig jaar nog
105 varkensbedrijven. Het aantal varkens schommelt al vijf jaar lang rond
650.000 dieren. “Het is niet zichtbaar

omdat het een geleidelijk transitieproces is. Het aantal dieren krimpt
niet, er is zelfs een lichte groei”, zegt
Jan Loonen. Hij wijst erop dat in de
laatste tien jaar varkensbedrijven
veel hebben geïnvesteerd in nieuwe
stallen. Die grote investeringsgolf is
voorbij. Het aantal vergunningaanvragen is vrijwel stilgevallen. “Vooral
vanwege de stikstofproblemen zit de
zaak momenteel op slot. Voor stallen die verdwenen zijn nieuwe in de
plaats gekomen. Dat vind ik een hele

verbetering. Iedere nieuwe stal kent
een veel lagere emissie-uitstoot en
is beter voor het dierenwelzijn dan
de vorige. Ontwikkelingen gaan snel,
een stal gaat tien tot twintig jaar mee.
Stallen worden steeds schoner, maar
de eisen worden ook steeds hoger. Je
ziet hier in Venray nauwelijks bouwvallen. Er zijn veel grote en krachtige
bedrijven en de kleinere stoppen als
eerste.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Ontwikkeling veehouderijsector

‘Burgerwoningen uitkopen kan oplossing zijn’
Wethouder Jan Loonen van gemeente Venray weet als voormalig agrarisch adviseur niet anders dan dat de veehouderijsector in beweging is.
“Er was al veel discussie in 1984 toen landbouwminister Braks met de interimwet kwam. Toen ging het om te veel mest en de zure regen.
Later kwam de varkenspest. Het waren de gevolgen van het beleid van minister Mansholt die de voedselproductie flink wilde opvoeren.
Het maakte niet uit hoe, het moest zo veel mogelijk.”
Loonen haalt aan dat in de jaren
60 de schaalvergroting veel ingrijpender was dan nu. “Boeren met
200 kippen gingen ineens een stal
bouwen voor 5.000 stuks. Dat is
25 keer zoveel.”
De alsmaar grotere bedrijven kwamen ook in gemeente Venray in
conflict met de omgeving. Rond de
eeuwwisseling speelde de reconstructie van het platteland. In het
buitengebied werden landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) aangewezen waar de intensieve veehouderij
kon doorgroeien. “Dat waren meer

restgebieden. Van verplaatsingen
kwam weinig terecht. Dat beleid is
mislukt”, vindt Jan Loonen.
In plaats daarvan zijn zo’n acht locaties in de gemeente ontstaan met
clusters van bedrijven. Zoals aan
Kempkensberg en Timmermannsweg
in Ysselsteyn, Volen/Steegsepeelweg
in Heide en Scheiweg in Leunen.
“Die clustering is geleidelijk en op
een natuurlijke manier ontstaan.
Door vrijkomende agrarische gebouwen zijn er wel meer burgerwoningen in het buitengebied gekomen.
Daar wringt nu net de schoen. Aan de

Timmermannsweg lagen vroeger
alleen maar boerderijen, er waren
geen burgerwoningen. Die situatie is
veranderd en dat geldt ook voor de
Scheiweg in Leunen. Er ontstaan conflicten want de varkenshouders zijn
ook aan de Scheiweg enorm gegroeid
met hun bedrijf.”
Jan Loonen ziet als mogelijkheid de
burgerwoningen in veedichte gebieden uit te kopen en te verplaatsen
naar de dorpen. “Dat kan een oplossing zijn. Zoals we ook met veebedrijven doen die te dicht bij de
dorpsranden zitten.”

Het economisch belang van de veehouderij zal de komende jaren afnemen, verwacht hij. “Maar het is niet
ontwrichtend. Daarmee wil ik het niet
bagatelliseren. Want er is echt wel
iets gaande. Ik hoop dat de dynamiek
in de sector blijft. Bedrijven moeten zich kunnen blijven ontwikkelen.
Niet meer, maar beter. Vergeet niet
dat er ook veel leed achter de deuren schuilgaat. Boer zijn is een gunst,
boer blijven is een kunst.”

Tekst: Henk Willemssen

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

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.
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‘Het mag duidelijk zijn dat we pissig zijn’
Dat zijn indicatoren die erop duiden
dat de inzetbaarheid van ons basisteam echt te kort doet.”
Jan Hendriks (SP) zei in de vergadering
het eens te zijn met de strekking van
de brief. Toch vroeg hij zich af of de
gemeente Venray al nagedacht heeft
over welke maatregelen er getroffen
moeten worden om het probleem op
te lossen. En of er een inschatting is
gedaan over de haalbaarheid daarvan.
Daarop antwoordde burgemeester

Winants: “Wat veel interessanter is, is
om te onderzoeken hoeveel workload
er in de verschillende regio’s nodig is
en te kijken naar het aantal misdrijven en aangiftes. Nu lijkt het er op
dat Zuid-Limburg overbedeeld is en
Noord-Limburg onderbedeeld. Maar de
totale capaciteit in Limburg is absoluut beneden de maat. Dat signaal is
de afgelopen jaren ook afgegeven in
Den Haag.”
Winants vroeg de commissie daarom

om vanuit de partijen invloed uit te
oefenen richting de landelijke politiek.
“Het kan absoluut geen kwaad als er
vanuit onderop ook signalen worden
doorgegeven dat de verdeling van de
capaciteit niet correct is. Limburg heeft
te maken met grensoverschrijdende
criminaliteit waar we met deze capaciteit niet tegen opgewassen zijn. Benut
de lijnen die jullie hebben met de
partijen in Den Haag.” Winants gaf ook
aan dat hij met het politieteam over

de inzet in het afgelopen jaar gaat
praten. “Waar heeft de prioriteit gelegen en wat zijn onze wensen.”
De uiterste datum voor aanreiken van
een zienswijze is vrijdag 7 februari.
De zienswijze inclusief aanpassingen wordt onder voorbehoud van het
raadsbesluit van dinsdag 11 februari
kenbaar gemaakt bij de regioburgemeester.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Partijen niet tevreden

Kunst- en cultuurbeleid 2015-2019

Politiek uit zorgen over
culturele instellingen

CDA wil kwartiermaker
voor Venrays museum

De meeste partijen in de commissie Leven uitten in de vergadering van donderdag 23 januari hun zorgen
over de culturele instellingen in Venray. Uit een onderzoek van adviesbureau Cultuur+Ondernemen blijkt
dat de tevredenheid over het kunst- en cultuurbeleid van gemeente Venray een score krijgt van 54,17 op een
schaal van 100.
Enkele partijen haalden aan dat cultuurwethouder Anne Thielen (CDA) in
haar voorwoord van de evaluatie een
te positieve toon aanslaat. “De wethouder is wel erg positief. Dat zien we
niet terug bij de instellingen”, verwoordde Lisanne Wisgerhof (Venray
Lokaal). “In de evaluatie staan kritische
noten over de subsidie en de financiële
situatie. Daar hebben wij ook zorgen
over.” Emma Palmen (CDA) haalde de
score van 54,17 punten aan. “Dat is
niet om over naar huis te schrijven.”
Chiara Palmi (VVD) constateerde ‘dat
het beleid ver van de verenigingen
afstaat.’ Henk Bisschops (PvdA) vond
de positieve toon niet passend. “Als ik
naar de cijfers kijk dan loopt het nog
niet zo gesmeerd.”

‘Geen grote voldoende’
Anne Thielen gaf toe dat de score
magertjes is. “Het is geen grote voldoende. Het betekent dat er nog veel
werk aan de winkel is. Er zijn op cultureel gebied wel enkele grote stappen
gezet. Wat beter kan is de focus. Er is
heel veel en dus is er versnippering.
Dat is belangrijk om mee te nemen
in het tweede deel.” Het kunst- en
cultuurbeleid bestaat uit drie delen.
Donderdag 23 januari stond de eerste
stap, de evaluatie 2016-2020, op de
commissieagenda. Het volgende deel
is het nieuwe beleidsplan 2020-2024
dat dit voorjaar klaar is. Daarna volgt
voor de zomer het uitvoeringsplan.

Aandacht voor jongeren

Vrijwillgerspositie

Lisanne Wisgerhof vroeg meer aandacht voor jongeren en scholen. “De link
tussen cultuur en onderwijs wordt als
onvoldoende ervaren. We horen ook
dat jongeren niet worden bereikt.”
Joep Gielens (Pro Venray) opperde van
jongeren en popcultuur een speerpunt
te maken. Hij meldde dat de nieuwe
burgemeester Luc Winants voorzitter is van het bestuur van de Stichting
Popmuziek Limburg. “Hij kan een
positieve wending geven.” Ook Emma
Palmen (CDA) wees op de ‘lastige
samenwerking tussen cultuur en onderwijs’. Emina Joosten (D66) wees op de
brandbrief van de Venrayse Federatie
van Muziekgezelschappen over het sterk
teruglopende ledenaantal van jonge
muzikanten bij harmonieën en fanfares
(hafa). “Na het stoppen van kunstencentrum Jerusalem was het onduidelijk
waar en hoe muzieklessen te volgen
waren.” Anne Thielen erkende dat hafa
het moeilijk heeft. “Dat is geen Venrays
probleem. Het heeft te maken met
jeugdleden aantrekken en vasthouden. We moeten muziekverenigingen
versterken en daarbij zijn meer partijen
nodig zoals het onderwijs en culturele
ondernemers.“ De wethouder wees op
het project ‘Cultuur in de klas’. “Er zijn
goede dingen gebeurd. We willen graag
een leerlijn voor cultuur op de basisscholen. Zodat kinderen ook kennismaken met het Odapark, de schouwburg
en beeldende kunst.”

Henk Bisschops (PvdA) meende dat het
aanbod is versoberd. Hij vroeg aandacht
voor de positie van vrijwilligers bij culturele instellingen. “Dat is een kwetsbaar
onderdeel.” In het jaarverslag moeten
de organisaties aangeven hoe bestuur
en toezicht omgaan met de nieuwe
Governance Code Cultuur 2019. CDA en
PvdA vonden het opmerkelijk dat geen
enkele grote culturele instelling voldoet
aan de eisen van de governancecode.
“Het heeft me verbaasd en dit moet
snel veranderen”, vond Henk Bisschops.
“Dit moet op orde zijn. Zeker gezien
de forse bedragen die erin omgaan.”
Dat erkende Anne Thielen. “Hier zijn nog
veel stappen te zetten. Goede afspraken
maken heeft hoge prioriteit.”

Ondersteuning
Pro Venray en Venray Lokaal zien
wel iets in de ondersteuning die de
schouwburg kan bieden bij de programmering van jongerencentrum The B.
CDA, Pro Venray en Samenwerking
Venray toonden zich positief over
netwerkorganisatie Cultura Venray
dat in 2016 is opgericht. “Cultura
Venray heeft zich bewezen”, vond
Joep Gielens (Pro Venray). “We zijn blij
met Cultura Venray”, zei Jens van Oers
(Samenwerking Venray). “We zien verbeteringen en kansen.”

Het CDA stelt voor een kwartiermaker aan te stellen voor het
Venrays museum. Dat meldde Emma Palmen in de commissie
Leven van donderdag 23 januari tijdens de bespreking van de
evaluatie van het kunst- en cultuurbeleid 2015-2019.
Het Venrays Museum zit na de verhuizing in 2017 naar De Borggraaf
in een opstartfase. Er is nog geen
semipermanente tentoonstelling in
gebruik genomen. “Het museum is
nog niet wat het zou moeten zijn”,
zei Emma Palmen (CDA). “We hebben zorgen over de aansturing
van de vrijwilligers. Het ligt wat

te sudderen. Kunnen we niet een
kwartiermaker aanstellen om het
museum weer op te bouwen?”
Wethouder Anne Thielen wilde zo
ver niet gaan. “Het museum moet
nog wel een aantal stappen zetten.
Het moet een warmere en betere
plek worden voor ons cultuurhistorisch erfgoed.”

Meer interesse jongeren
voor politiek
Gemeente Venray krijgt steeds meer aanvragen voor politieke
activiteiten voor jongeren in het gemeentehuis. Maandag 27 januari bespraken de fractievoorzitters in het presidium hoe ze
met alle initiatieven omgaan.
“Eigenlijk mogen we nooit nee
zeggen. Zeker niet als het initiatief van de jongeren zelf komt”,
zei Harrie van Oosterhout (VVD).
“Aan iedere aanvraag moeten we
medewerking verlenen”, vond
Daan Janssen (D66).
Ieder jaar vindt in de raadzaal
het kinderdebat, het jongerendebat en de voorronde van het
MEP (Model European Parliament)
plaats. Naast de burgemeester en de griffie zijn ook raadsleden en ambtenaren erbij
betrokken. Gilde Opleidingen
wil ook met klassen op bezoek

te komen in het gemeentehuis.
Basisschool St. Oda uit Ysselsteyn
wil de raadzaal gebruiken voor
het spel Democracity dat onder
leiding van voorlichtingscentrum
ProDemos wordt uitgevoerd.
Daarnaast is de raadswerkgroep
burgercontracten betrokken bij
de oprichting van een jongerenraad via het Raayland College.
“Het aantal verzoeken neemt
toe. We moeten de band met de
jongere generatie verstevigen”,
zei burgemeester Luc Winants.
“Maar het moet wel passen. Het is
zoeken naar een goede balans.”

Tekst: Henk Willemssen

ZATERDAG 9 MEI

RUNDJE
UM UT HUNDJE
Ga de uitdaging aan en doe mee! Voor iedereen is er een passende
afstand, individueel of als familieteam. Schrijf je in en begin met trainen
voor dit gezellige hardloopevenement in het centrum van Horst.

Inschrijven en meer info op www.rundjeumuthundje.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray Landweert € 7,00 tot 12,00
Venray Veltum € 8,00 tot 10,00
Venray Brukske € 9,00 tot 11,00
Castenray € 20,00

bedrag per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Leerlingenstop voor
De Kruudwis
Schoolbestuur SPOV heeft een leerlingenstop ingesteld voor
De Kruudwis en Petrus Bandenschool in Venray. Dat meldde
bestuursvoorzitter Marcel Reulen donderdag 23 januari in de
commissie Leven.

Enkele politieke partijen haalden de scholensituatie in de wijk
Landweert aan. Het snelgroeiende
De Kruudwis kampt met een urgent
ruimtetekort terwijl andere scholen
lokalen over hebben. De gemeente
heeft drie noodlokalen geplaatst
bij De Kruudwis maar dit is niet
genoeg. Schoolbestuur SPOV deed
de aanvraag voor nog twee extra
units. De kosten voor de tijdelijke
huisvesting bedragen 256.000 euro
tot eind 2024. Daarna moet er een
definitieve oplossing komen: nieuwbouw of renovatie. “Waarom moet
er tijdelijke huisvesting komen
voor De Kruudwis”, vroeg Martijn
Wijnhoven (CDA) zich af. “Want er
is veel leegstand in andere schoolgebouwen en ook in het Raayland
College. Als De Kruudwis vol zit,
dan moet SPOV een leerlingenstop
invoeren”, stelde hij.
Bernie van Lierop (Samenwerking
Venray) haalde aan dat op
200 meter afstand lokalen
leegstaan in De Klimboom en
Montessorischool. “Beide scholen
hebben ruimte over. Daar kan SPOV

toch op sturen”, zei Van Lierop.
“Ouders kun je niet dwingen maar
een school kan wel leerlingen weigeren.”
Marcel Reulen legde uit dat het
probleem al langere tijd speelt.
“Wij sturen hier al twee jaar op
aan. Voor De Kruudwis, en ook
voor Petrus Bandenschool, is een
maximum leerlingenaantal vastgesteld. Die twee scholen kunnen
niet meer groeien”, zei Reulen die
aanhaalde dat de cijfers van leegstand vertekend zijn. Zo beschikt
de Montessorischool over een grote
gemeenschappelijke ruimte die als
leegstand is aangemerkt. Ook bij
De Klimboom is de feitelijke leegstand veel lager omdat ruimtes zijn
opgevuld door kinderopvang. “Er is
zelfs nog een stukje aangebouwd”,
zei Reulen die een mogelijke verhuizing van Kruudwis-leerlingen naar
De Kimboom afwees. “Dat heeft niet
onze voorkeur omdat dan de kinderopvang daar weer wegmoet.”

Tekst: Henk Willemssen
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Voor al uw dakwerkzaamheden
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Hoogste prioriteit voor Focus en
Spectrum in huisvestingsplan
Samenwerking Venray en Venray Lokaal willen dat Focus en Spectrum, scholen voor speciaal onderwijs,
de hoogste prioriteit krijgen bij nieuwe huisvesting. Daar drongen beide lokale partijen in de commissie Leven
van donderdag 23 januari op aan bij de behandeling van het nieuwe huisvestingplan voor primair onderwijs.
De twee scholen aan het Groenewoltsepad in Venray behaalden bij de quickscan van adviesbureau HEVO de
laagste score.

In het nieuwe huisvestingsplan krijgen
vier scholen in de komende vijf jaar
voorrang: De Keg-Coninxhof, FocusSpectrum en De Kruudwis in Venray en
De Lier in Merselo. “Focus en Spectrum
moeten de allerhoogste prioriteit
krijgen. Kunt u ons dat toezeggen?”,
vroeg Harold Stevens (Venray Lokaal).
Bernie van Lierop van Samenwerking
Venray haalde aan dat Focus en
Spectrum al een langdurige historie
met zich meedragen. De huisvesting
van het speciaal onderwijs verkeerde
lange tijd in een impasse vanwege
het plan voor een expertisecentrum,
de samenvoeging van speciaal met
regulier basisonderwijs. Dit expertisecentrum was gepland in het gebouw
van De Keg en Coninxhof in de wijk
Veltum. De gemeenteraad besloot in
februari 2019 het plan te schrappen.
“Daarom moeten Focus en Spectrum
nu de eerste prioriteit krijgen”,
zei Bernie van Lierop.
Bestuursvoorzitter Marcel Reulen van
schoolbestuur SPOV zegde het toe:
“Focus en Spectrum komen als eer-

ste aan de beurt. Die scholen gaan
we op korte termijn aanpakken.”
Toch is het nog allesbehalve zeker
wat er met het pand voor speciaal
onderwijs, gebouwd in 1977, gaat
gebeuren. Spectrum, onderdeel van
Onderwijsgroep Buitengewoon uit
Venlo, voegde zich twee jaar geleden
bij Focus nadat de school vier jaar tijdelijk onderdak vond in de voormalige
basisschool van Geijsteren.
Wethouder Martijn van der Putten
(D66) haalde aan dat er drie opties
zijn. “In afwachting van het expertisecentrum is er in die scholen niet
meer geïnvesteerd. Ik onderstreep het
belang om nu een definitieve plek voor
ze te vinden.” Hij noemde verbouw
of nieuwbouw op de huidige locatie of een verhuizing naar Raayland
College als mogelijkheden. Het nabijgelegen Raayland College kampt
met veel ruimteoverschot door het
dalende leerlingenaantal. Het gebouw
is eigendom van schoolbestuur LVO.
“Het gebouw van Raayland College
biedt een mooie kans voor gebruik.

We zijn in gesprek om de leegstand op
te vullen. Maar nieuwbouw of verbouw
is ook een reële optie”, zei Martijn van
der Putten.
Martin Wijnhoven (CDA) drong aan op
snelheid. “Over welke termijn praten
we? Kan het al voor komend schooljaar?” Bernie van Lierop wilde weten
of een mogelijke verhuizing besproken is met de medezeggenschapraad
en de ouders. “Want zij hebben een
andere mening”, wist hij. Van der
Putten reageerde dat het nog niet
besproken is. “Want we hebben nog
geen uitsluitsel van LVO. Het gaat om
koop of huur of nog een andere variant. Ouders en medezeggenschapraad
worden te zijner tijd erbij betrokken”,
zei de wethouder die meldde dat voor
het nieuwe schooljaar een verplaatsing niet mogelijk is. “Want dat is wel
erg kort dag. Ik hoop wel dat er dan
duidelijkheid is over het perspectief.
Over welke keuze we maken voor
Focus en Spectrum.”
Tekst: Henk Willemssen

‘Leerlingenprognoses kloppen
vrijwel nooit’

T 0478 533702 • M 06 54366249
Leerlingenaantallen vormen een belangrijke basis voor het nieuwe huisvestingplan van het primair onderWWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
wijs 2019-2039 van gemeente Venray. Donderdag 23 januari vroegen enkele partijen in de commissie Leven
T 0478 533702 • M 06 54366249
zich af hoe betrouwbaar de prognoses zijn.
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afleveren Regio Horst-Venray
Tel. 06 81 70 58 84.
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

DUO heeft in opdracht van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap prognosemodellen ontwikkeld voor leerlingenramingen.
In gemeente Venray daalt volgens DUO
het leerlingenaantal voor het basisonderwijs tussen 2019 en 2023 met tweehonderd kinderen. In de periode daarna
stijgt het aantal geleidelijk met 500 tot
3.500 leerlingen in 2033. Harrie van
Oosterhout (VVD) zei het lastig te
vinden om het huisvestingsbeleid te
baseren op schommelende leerlingenaantallen. “Eerst een daling, dan weer

een stijging. Hoe gaan we daarmee
om”, vroeg hij zich af. Martin Wijnhoven
(CDA) had vorige prognoses vergeleken
met de cijfers van DUO. Hij kwam tot
opmerkelijke ontdekkingen. “De verschillen lopen soms wel op tot honderd
leerlingen per school. We gaan ervan
uit dat de cijfers betrouwbaar zijn, maar
we moeten hiervoor niet telkens een
nieuw bureau invliegen.”
Marcel Reulen, bestuursvoorzitter van
SPOV, reageerde dat leerlingenprognoses altijd een heikel punt zijn. “Want uit
de historie blijkt dat de cijfers nooit

kloppen.” Reulen haalde aan dat om de
vier jaar de cijfers worden bijgesteld.
“Dan kunnen we de werkelijke geboortecijfers meenemen voor kinderen
die vanaf hun vierde jaar naar school
komen. Dat biedt zekerheid. Het laatste
wat we willen is bouwen voor leegstand.” Wethouder Martijn van der
Putten (D66): “Het blijft altijd koffiedik
kijken met prognoses. De cijfers vanaf
vier jaar en verder geven veel onzekerheid.”
Tekst: Henk Willemssen
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Actie ‘ervaar wat zij ervaren’
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) hield zaterdag
25 januari een actie in het centrum van Venray waarbij raadsleden en leden van de commissie Leven zelf konden ervaren wat het
betekent om met een gehoor- en zichtbeperking in een voetgangersgebied geconfronteerd te worden met fietsverkeer.
Met behulp van gehoorbeschermers en speciale brillen, waardoor
ze helemaal niets of zeer beperkt
iets konden zien, gingen de raadsen commissieleden, onder begeleiding van leden van het GPV, een
wandeling maken in het centrum
van Venray. Zij konden hierdoor
zelf ervaren wat het betekent als
er in het voetgangersgebied wordt
gefietst en wat het betekent als
straatmeubilair, uitstallingsborden bij winkels en de uitgebreide
terrassen, in de looprichting van
de voetganger worden geplaatst.
Vooral voor degenen die helemaal
niets zagen en zich op de tast met
behulp van een blindengeleidestok
een weg moesten zoeken, werd dit
als zeer hinderlijk ervaren.
De actie was ook bedoeld om

bewustwording te creëren voor
het VN-verdrag voor de rechten
van mensen met een beperking.
Dit internationale verdrag is in 2016
door de regering officieel bekrachtigd en verplicht de overheid, waaronder ook de gemeente, drempels
voor personen met een beperking
zo veel mogelijk weg te nemen,
zodat zij volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Na afloop van de wandeling konden de deelnemers een enquêteformulier invullen. De raads- en
commissieleden gaven aan dat de
politiek dit onderwerp moet oppakken. Tevens zagen ze heil in een
herhaling van deze actie met het
College van B&W, de ambtenaren, bewoners van het centrum en
scholieren.

Commissie Leven

Veel klachten over
Omnibuzz

Kritische noten over brandweerbeleid
Limburg-Noord
Het bestuur van Veiligheidsregio Limburg-Noord stelt één keer in de vier jaar een beleidsplan vast.
Het College van B&W van Venray vindt dat het beleid weinig concrete plannen bevat. In de commissievergadering Werken en Besturen op woensdag 22 januari bespraken de commissieleden de bezwaren. De VVD
vroeg de burgemeester zich hard te maken voor een eerlijke verdeling van de brandweerkazernes in de regio.
Het College van B&W is van mening dat
het beleidsplan 2020-2023 mooie ambities bevat waar niemand tegen kan zijn.
Toch vraag het college zich af of het realistisch is om een beleidsplan op te stellen voor vier jaar en adviseert dit dan
ook te verkorten naar twee jaar. Ook wil
het college eerder betrokken worden bij
het maken van beleid. ‘Het beleidsplan
bevat mooie ambities, maar het is weinig concreet. Formuleer een visie op de
sturing op dit beleidsplan. Concretiseer
doelen en resultaten en geef aan wat
u wanneer gaat doen en hoe u eventuele risico’s beheerst’, schrijft het college
aan de Veiligheidsregio.
Tijdens de commissievergadering
haalde Theo Zegers (D66) nogmaals de
haalbaarheid van de normtijden van
de brandweer aan. “Waarom gaan we
een nieuwe kazerne bouwen als we
hiermee geen winst behalen? Wij denken dat de praktische oplossing een
snel interventieteam is dat op locatie
bemand wordt. Daar is denk ik meer
mee te winnen dan een verplaatsing van de kazerne. Maar preventieve maatregelen zijn natuurlijk het
beste.” Jens van Oers (Samenwerking

Venray) denkt dat het onrealistisch is
om de brandweerkazerne te verplaatsen. Hij vraagt zich dan ook af waarom
Venray geen tweede post krijgt.
Daarop gaf burgemeester Winants aan
de vraag te begrijpen, maar vanwege
zijn korte carrière als burgemeester
nog geen concrete plannen te hebben gezien. “Het gaat altijd om nut en
noodzaak en ik heb nog niet op papier
gezien welke argumenten er zijn om
radicaal te kiezen voor een nieuwe
kazerne.”
Wim de Schryver (VVD) vond het
beleidsplan van de brandweer, net als
het college, weinig concreet. De partij
mist in de conceptbrief, die het college
gaat sturen naar de Veiligheidsregio,
het feit dat de Venrayse politiek nog
steeds ontevreden is over de ontwikkelingen rondom de brandweervoorzieningen in Venray. “Met de huidige
voorzieningen doen we het behoorlijk
goed. Waarom zijn we dan toch nog
ontevreden? Dat komt door het dekkingsprobleem en dat ontkent niemand.
We kiezen er bewust voor om extra risico’s in het buitengebied te tolereren en
daar komen we al jaren bekaaid vanaf.”

De VVD vindt het onacceptabel dat
Venray meer is gaan betalen voor
andere kazernes in de regio maar
ondertussen nog steeds de laagste
dekkingsgraad van de regio heeft.
De partij vroeg de burgemeester naar
zijn mening over deze ‘batenharmonisatie’. “In de gemeente Horst aan de
Maas zijn er vier brandweerkazernes,
in Peel en Maas zelfs vijf. In het verleden gingen er stemmen op of er geen
kazernes konden verdwijnen omdat ze
geld kosten. De laatste jaren is dat geen
issue meer. De kosten zijn namelijk
geharmoniseerd in de regio waardoor je
voor je eigen gebied, objecten en risico
betaalt”, legde De Schryver uit.
Burgemeester Winants stelde het eens
te zijn met de VVD. “Het gebied zou
leidend moeten zijn bij de positionering
van brandkazernes. Die discussie loopt
volop in de Veiligheidsregio en daarin
zal ik mijn rol actief en vol vuur vervullen. Het gaat niet om een wedstrijd om
de meeste kazernes. Het gaat om wat
de kwaliteit van de dienstverlening is in
de hele regio.”
Tekst: Jeanine Hendriks

PvdA en SP stelden in de commissie Leven van donderdag 23 j anuari
dat er veel klachten zijn over Omnibuzz, dat in gemeente Venray het
Wmo-vervoer verzorgt. Voorzitter Martin Leenders stelde voor
het onderwerp op de agenda te zetten voor de volgende commissievergadering.
In de vergadering van donderdag
stond alleen een technische aanpassing van de gemeenschappelijke regeling op de agenda.
Omnibuzz regelt voor bijna alle
Limburgse gemeenten het vervoer voor mensen met een Wmoindicatie. Elly van Dijck (PvdA):
“Ik weet dat het niets met het agendapunt te maken heeft, maar ik hoor
nogal wat klachten over Omnibuzz.
Het is belangrijk dat de gemeente
de vinger aan de pols houdt.”
Beleidsmedewerker Mariska Boon
reageerde dat klachtenafhandeling
een zaak is van Omnibuzz. “Maar we
vragen de mensen wel de klachten ook bij ons te melden. Zodat we
Omnibuzz erop kunnen aanspreken
en dat actie ondernomen wordt.”

Pilot
Jac Derikx (CDA) haalde aan dat
nog steeds niet alle doelgroepen
zijn ondergebracht bij Omnibuzz.
Leerlingenvervoer, vervoer naar dagbesteding en in het kader van jeugdhulp vallen er buiten. “We horen al
jaren dat er vertraging is. Wat is de
reden? Er is nu veel te veel versnippering. Kunnen we in Venray een
pilot opzetten voor alle doelgroepen? Om te kijken of het rendabel
is”, stelde Derikx voor.

Falliet
Monique Pepermans van de SP vertelde dat ze zelf werkzaam is in het
taxivervoer. Ze schetste een behoorlijk negatief beeld over Omnibuzz.
Ze wilde weten of de gemeente
inspraak heeft over de aanbeste-

ding. Daar knelt volgens haar de
schoen. De te lage aanbesteding
zou grote gevolgen hebben voor de
taxibedrijven, de chauffeurs en ook
de klanten. “Is de gemeente zich
hiervan bewust? Weet de gemeente
wat er in de praktijk gebeurt”,
vroeg Pepermans zich af. “Door de
lage prijs gaat de ene na de andere
vervoerder failliet. De bedrijven
wordt het mes op de keel gezet.
Het is wildwest. Er zijn al te weinig
chauffeurs en die zijn het zat dat ze
binnen drie jaar tijd wel vier werkgevers hebben. Daarbij stelt Omnibuzz
hoge eisen. Chauffeurs worden verrot gescholden als ze niet op tijd
rijden.” Ook de reizigers hebben veel
last van deze situatie, vervolgde
Monique Pepermans. “Zeker in
Venray met veel kwetsbare groepen.
De mensen raken van slag doordat
er telkens weer iets verandert.”

Apart onderwerp
Voorzitter Martin Leenders liet
wethouder Anne Thielen en de
beleidsmedewerker niet reageren
op de uitlatingen van de commissieleden. Omdat het agendapunt
alleen een juridische aanpassing
behelst. Leenders stelde daarom
voor Omnibuzz als apart onderwerp
te agenderen. “Dan nodigen we ook
Omnibuzz hier in de commissie uit.
Ik ga dit bespreken met de fractievoorzitters.” Het algemeen bestuur
van Omnibuzz bestaat uit de wethouders van de dertig aangesloten
Limburgse gemeenten.
Tekst: Henk Willemsen
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Reünie en Open Dag
REÜNIE: 29 februari 2020
Omroep Venray bestaat dit jaar 30 jaar. Dit willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op zaterdag 29 februari worden alle vrijwilligers die ooit hebben meegewerkt aan het
behalen van deze mijlpaal uitgenodigd om deel te nemen aan een reünie middag, die zal
plaatsvinden in het gebouw van de Omroep aan de Langeweg. Gezellig bijeenzijn en samen
terugkijken naar al die programma’s die de afgelopen drie decennia voorbijkwamen. Maar
ook vooruitkijken naar de toekomst, onder het genot van een drankje en een hapje. Dat
allemaal natuurlijk aangevuld met de muzikale bijdrage van Dave en Jac. We verwachten
iedereen tussen 16.00 en 20.00 uur. Aanmelden is verplicht. Nog niet opgegeven? Doe
dit dan snel vóór zaterdag 1 februari en stuur een mail naar promotie@omroepvenray.nl

OPEN DAG: 1 maart 2020
Heb jij altijd al de wens gehad een radioprogramma te maken? Of wil jij op pad met de
camera met het TV team van de Omroep, of schrijf jij graag artikelen voor de redactie?
Kom dan eens een kijkje nemen in de studio van Omroep Venray. Op zondag 1 maart zetten
we de deuren open. Tussen 11.00 en 16.00 uur kun je binnenlopen. Onze medewerkers
ontvangen je met een drankje, laten je de studio zien en geven graag antwoord op al je
vragen. Van 11.00 tot 13.00 uur kun je zien hoe de programmamakers Leo en Geert live
hun programma “Wette Nog!!” aan het zenden zijn. Daarna kun je nog tot 17.00 uur de
collega’s van het wekelijkse sportprogramma “Zondag Middag Live” aan het werk zien.
Ook kan men kennismaken met het TV team. Ze laten graag zien wat er allemaal
voorafgaat aan een TV reportage. De voorbereidingen, de cameraopnames met
interviews en de uiteindelijke montage.
Onze redactieleden leggen op de redactieafdeling uit hoe ze nieuws vergaren, en
dit direct verwerken in artikelen voor publicatie op de site en TV kanaal. Al met
al een kans om je goed te oriënteren om als vrijwilliger aan het werk te gaan bij
Omroep Venray. “Welkom bij Omroep Venray!”

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

Ongelijkheid financiële ondersteuning politieke partijen

Op initiatief van D66 hebben de landelijke politieke partijen in 2019 een voorstel aangenomen om de
financiële ondersteuning van deze partijen te verhogen van 17 miljoen euro naar 26 miljoen euro.
Als eenvoudige burger in een democratische rechtsstaat denk je dan dat de lokale partijen, in alle
redelijkheid, ook recht hebben op financiële ondersteuning. Niets is echter minder waar.
Ondanks het feit dat circa een
derde van het aantal zetels in
gemeenteraden wordt gevuld door
lokale partijen, krijgen zij niets.
Helemaal niets. Correctie: voor
de lokale partijen wordt voor
de periode 2020-2024 een

VVD Venray

bedrag van 350.000 euro per
jaar ter beschikking gesteld
voor het Kennispunt voor lokale
partijen. De ervaringen vanuit
dit kennispunt zullen leiden
tot beantwoording van de
vraag, hoe ondersteuning van

op grote achterstand qua financiële
ondersteuning.
Gelukkig is het aantal stemmers
op de lokale partijen al jaren
stijgend. En als positief ingesteld
mens ga ik ervan uit dat de
landelijke politiek uiteindelijk een
keer tot het inzicht komt dat deze
financiële ongelijkheid ongepast
is in een rechtsstaat. Tot die tijd
zetten de leden van Venray Lokaal
er gewoon een tandje bij, want

lokale politieke partijen daarna
vormgegeven kán worden.
Dus nog niet eens vormgegeven
zál worden. Met andere woorden:
de landelijke partijen zetten
de lokalen minimaal vier, maar
in de praktijk veel meer jaren,

ons gaat het niet om geld, maar
om het belang van de Venrayse
burger goed te kunnen dienen.
Mensen voor mensen.

Victor Weijs, voorzitter

Gezamenlijk de basisscholen op niveau
Afgelopen tijd heeft het gemeentebestuur een totaalplan voor de
huisvesting van de basisscholen gemaakt. Dat plan wordt de leidraad
om de komende twintig jaar zorg te dragen voor goede, duurzame,
veilige en gezonde basisscholen in Venray.
Dát planmatig werken zinvol is blijkt
wel uit het resultaat van de voorloper van het nieuwe plan waar vanaf
2012 mee is gewerkt. Op basis van
dat plan zijn op de Venrayse scholen
voorzieningen getroffen. Het project
‘frisse scholen’ maakt dat de kwaliteit
van het binnenmilieu op de meeste

dus de basis voor de prioritering waarmee scholen aan bod komen.
Het blijft wel lastig om leerlingaantallen te voorspellen. Maar de kinderen
die over vier jaar naar het basisonderwijs gaan zijn inmiddels geboren. Dus
vier jaar vooruitkijken is goed te doen
en relatief betrouwbaar, twintig jaar
vooruitkijken wordt echter een stuk
lastiger. Daarom wordt het plan elke
vier jaar tegen het licht gehouden en
actueel gemaakt. Bij de aanpak van de
scholen is een aantal uitgangspunten

scholen positief scoort. In het nieuwe
plan zijn eerst aan de hand van een
QuickScan alle basisscholen beoordeeld op onderwijskundige kwaliteit,
uitstraling, bouwkundige staat, veiligheid, gezond binnenmilieu en beheer.
Die scores maken duidelijk waar de
grootste urgenties liggen en vormen

vastgelegd. Gemeente, schoolbesturen
en kinderopvangorganisaties voeren
gezamenlijk de regie. Schoolbesturen
en gemeente dragen samen financieel
bij. De scholen gaan voldoen aan de
duurzaamheids- en kwaliteitsambitie
van de gemeente en per situatie wordt
een afweging gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. Kortom, wat VVD
Venray betreft een goed plan als leidraad voor de komende decennia.
Harrie van Oosterhout

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.

Op zoek naar
leuk werk?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Teeltspecialist biologische glastuinbouw (fulltime)
Regio Venlo | Vac. Nr. P037253

Heb jij een passie voor (biologische) teelt? Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van de planten en de klimaatregeling in de kas. Je zorgt
voor een optimale groei van de planten met een maximaal rendement.

Loodsmedewerker – maart t/m juli (fulltime)
Regio Peel & Maas | Vac. Nr. P036289

Voor een plantenkwekerij zijn wij op zoek naar een loodsmedewerker. Hierbij ben je
met behulp van een heftruck verantwoordelijk voor het zorgvuldig klaarmaken van de
producten voor transport.

Junior dakdekker (fulltime)

Regio Peel & Maas | Vac. Nr. P037086
Werk je graag buiten en heb je geen last van hoogtevrees? Wegens drukte is onze
opdrachtgever op zoek naar versterking! Iets voor jou?

Verzorger vleeskoeien/stieren (fulltime)
Regio Peel & Maas / Leudal | Vac. Nr. P037130

Voor een vleesveehouderij zijn wij op zoek naar een verzorger voor zo’n 800 vleeskoeien. Je bent dagelijks bezig met het controleren van de dieren, de verzorging,
het instrooien van de stallen en het voeren van de koeien en stieren.

Interesse? Contact Sabrina en Anouk via
horst@ab-werkt.nl of 06 – 55 41 51 70

AB Werkt | Spoorweg 6 | 5963 NJ Horst | 077 - 39 808 83
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Meer blauw op straat, geeft mij een
veiliger gevoel
Het Venrayse college stemt niet in met het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg, omdat het college het niet eens is met de verdeling van de
politie-inzet in Limburg. Politie Venray-Gennep heeft vijftien wijkagenten en zegt moeite te hebben om de capaciteit overeind te houden.
Daarnaast is de vergrijzing van het basisteam het hoogste van alle teams in Limburg.
Voorstanders van de stelling kunnen vinden dat
de politie zichtbaar moet zijn op straat en in
de dorpen en de wijken en dat de politie moet
kunnen ingrijpen als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Met name omdat
ze in Venray goed en veilig willen wonen.
Met vijftien wijkagenten blijft er veel werk lig-

gen, omdat het team prioriteiten moet stellen.
Maar aan de andere kant is er vanuit het Rijk
geen zicht op uitbreiding en zicht op herverdeling.
Mensen kunnen dus stellen dat de politieteams het
moeten doen met de agenten die ze hebben. Er zijn
nog geen grote problemen ontstaan door het personeelstekort. Het college stelt voor de resultaten

van het werklastenonderzoek binnen de Limburgse
basisteams af te wachten. Wellicht wordt er dan
geconcludeerd dat andere regio’s extra personeel
harder nodig hebben dan politie Venray-Gennep.
Meer blauw op straat, geeft mij een veiliger gevoel.
Wat vindt u?

Bespreking poll week 04

Concurrentie zelfstandigen en werknemers is uit de hand gelopen
In Nederland zijn zo’n één miljoen zzp’ers. De meerderheid hiervan heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een verzekering is voor veel
zelfstandigen niet betaalbaar. PvdA-leider Lodewijk Asscher wil zelfstandigen voor werkgevers net zo duur maken als werknemers die in vaste
dienst zijn. Wanneer één van de zelfstandigen namelijk iets overkomt, hebben ze geen brood op de plank meer. Maar lang niet iedereen vindt dat
de concurrentie oneerlijk is.
55 procent van de respondenten is het oneens
met de stelling. Zo ziet ondernemersorganisatie VNO-NCW ook niets in het plan. Zij stellen dat zzp’ers helemaal niet zo ontevreden zijn
als wordt gezegd. Daarnaast zou deze regeling
slecht zijn voor de economie, het wordt name-

lijk duurder om zelfstandigen voor een bedrijf te
laten werken, waardoor zij minder mensen kunnen
inhuren.
45 procent van de respondenten is het eens met
de stelling. Asscher zegt dat werknemers in vaste
dienst en zelfstandigen tegen elkaar worden uit-

gespeeld. Zelfstandigen zijn veel goedkoper,
maar hebben geen enkele bescherming in de vorm
van een arbeidsongeschikheidsverzekering of pensioen. Dit kan alleen maar voorkomen worden door
het voor bedrijven aantrekkelijker te maken om
mensen in dienst te nemen, zo vindt de PvdA.
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Willy’s Wereld

Column

Het elfde
gebod
Ik geloof in het goede in de
mens. Dat ‘goede in de mens’
probeer ik zo’n beetje af te
meten langs de lat van de tien
geboden. Dat is misschien wat
vreemd voor een atheïst.
Ik zie onze religies in de wereld
als een poging om vreemde,
onverklaarbare zaken in ons leven
een plek of een uitleg te geven.
Het verklaart wat het doel van
sterven is bijvoorbeeld. Daarbij is
geloof al eeuwenlang een ultiem
machtsmiddel geweest om
mensen in de tang te houden.
Onderdrukking door kerken, moskeeën en hun leiders is een bekend
fenomeen met vele verschijningsvormen.
Toch denk ik dat een geloof niet
per definitie uit slechte bedoelingen is voortgekomen. Het heeft
mensen ook houvast gegeven in
hoe met elkaar samen te leven.
Als we de term ‘christelijk’ even los
trekken van de leer dan gebruiken
we dit woord toch ook vaak in de
betekenis van ‘goed’. Vanuit dat
perspectief wil ik proberen om
‘christelijk’ te leven. Op zich is de
parabel van Jezus een mooi verhaal. Hij doet goed, zorgt voor zijn
mensen, deelt en toont respect.
Hij is vredelievend, behulpzaam en
‘christelijk’. Ik geloof dat het goede
in de mens op dat soort waarden
gestoeld is. In de bijbel is dat weer
herverpakt in de tien geboden en
dus zou je die als een soort handleiding kunnen zien. Er is een tijd
geweest waarin de mensheid volledig vervreemd was van die handleiding. Het goede in de mens was
in de donkerste periode van onze
geschiedenis onvindbaar.
Deze periode werd afgelopen
week herdacht. In Auschwitz herdacht men de 75e verjaardag
van de bevrijding van het kamp.
Indrukwekkend. Van één van
de overlevende kregen we een
aanvulling op onze handleiding.
Een elfde gebod: wees niet onverschillig.
Onverschilligheid heeft er toe
geleid dat Auschwitz gebouwd en
gebruikt kon worden. We hebben als volk gefaald omdat we
stil, te stil bleven. En als we niet
uitkijken en opnieuw stil blijven,
kan het zo maar weer gebeuren.
“Het is gebeurd, dus kan het weer
gebeuren”(Primo Levi).
Willy
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Niek Versteegen zet Venray op spoor zege MO-17 voetbalsters Venray
SV Venray behaalde zondag 26 januari een eenvoudige 4-0 thuiszege op Veritas uit Neeritter in de eerste
klasse D. De Midden-Limburgers hadden dubbel zo veel punten dan laagvlieger Venray. Niek Versteegen zette
Venray met twee treffers en een assist op het juiste spoor.

De opluchting was na afloop groot in
het Venrayse kamp. De rood-witten
beleven een kwakkelseizoen met veel
tegenslagen. De royale 4-0 zege kwam
op het juiste moment. “Het belangrijkste vind ik dat we voor de eerste keer
dit seizoen de nul hielden. Dat doet me
nog het meeste deugd”, verklaarde trainer Frans Koenen. Venray krijgt opvallend veel doelpunten tegen en moet
vaak terugkomen van een achterstand.
“Het gaat moeizaam in deze competitie.
Terwijl we juist heel veel kansen creëren”, zei Koenen.
Dat was zondag tegen Veritas ook
het geval. Zonder de grieperige Bram
Vievermans kwam de thuisploeg sterk
uit de startblokken. Koen Verlinden
gaf na twaalf minuten een steekbal
op de sprintende Niek Versteegen die
de Veritas-doelman omspeelde en de

1-0 binnenschoot. Venray bleef gevaar
stichten via Stan Kersten (net naast) en
een corner van Jeroen Vullings.
Stan Kersten stond na ruim een halfuur
aan de basis van de tweede treffer die
mooi en hoog werd ingeschoten door
Niek Versteegen. Op slag van rust was
Koen Verlinden nog dicht bij de 3-0.
Ook in de tweede helft had Venray
weinig te duchten van het tegenvallende Veritas dat geen vuist kon maken.
“We zijn helemaal niet in gevaar
geweest”, constateerde Frans Koenen.
Robert Willemse speelde solide in het
hart van de defensie samen met Joy
Koenen die Stef van Dijck, net terug
van wintersport, verving. De backposities werden ingenomen door de broers
Jarno en Jesse Peeters. Tien minuten na
rust was het duel beslist. Aanvoerder
Stijn Brinkman schoot schitterend

raak uit een vrije trap vanaf 25 meter:
3-0. Niek Versteegen drong in de 78e
minuut door tot op de achterlijn. Hij trok
de bal terug op Koen Verlinden die de
eindstand op 4-0 bepaalde.
Zondag 2 februari gaat de tweede competitiehelft van start met de uitwedstrijd tegen BSV Limburgia. “Het enige
wat telt is dat we drie ploegen onder
ons houden. Daar moet de focus op liggen”, zei Frans Koenen die nog geen
overeenstemming heeft bereikt met
het bestuur over mogelijke contractverlenging. “De gesprekken zijn opgeschort tot half februari”, zei Koenen die
inhoudelijk niet op de kwestie wilde
ingaan. “Het is inderdaad aan de late
kant. Maar ik wil eerst duidelijkheid
krijgen over een aantal zaken.”
Tekst en beeld: Henk Willemssen

Sterk einde brengt SVOC zege

naar NK in Alkmaar
Na een ongelukkige en matige najaarscompetitie waarin de
meiden derde eindigde in de 1e klasse maakte de MO17 van
SV Venray zaterdag 25 januari wel volop hun verwachtingen waar.
Op het talententoernooi in Brunssum werd de eerste prijs behaald.
In een poule met vijf teams werden alle wedstrijden door een goed
spelend SV Venray gewonnen.
Na vier wedstrijden stonden de
meiden uit Venray fier bovenaan met 10 doelpunten voor en
0 tegen. De finale werd gespeeld
tegen de op de tweede plaats
geëindigde tegenstander Groene
Ster uit Heerlen. Deze tegenstander
was gebrand op revanche. De meiden van SV Venray speelden de bal
vakkundig rond, controleerden de
wedstrijd en kwamen regelmatig
voor het doel van de tegenstander.
Net na het begin van de tweede
helft kwam Groene Ster er een keer
goed uit en schoten de bal vanaf
een afstandje, onhoudbaar voor
keepster Lucy Hagens, in de kruising. Venray wisselde direct een
verdediger voor een vierde aanvaller. Groene Ster kwam flink onder
druk en het ene na het andere
Venrayse schot werd afgevuurd
op het doel van de voetbalsters
uit Heerlen. De gelijkmaker werd
enkele minuten voor tijd afgekeurd

omdat de bal volgens de grensrechter niet over de doellijn was
geweest.
In de allerlaatste minuut werd de
inzet van de Venrayse dames alsnog beloond. Megan Kemmerlings
dribbelde door de verdediging,
haalde uit en scoorde. Eva Berkel,
Romy Peeters en Megan
Kemmelings schoten hun penalty’s
feilloos binnen. De derde penalty
van Groene Ster werd door Lucy
Hagens knap gestopt. Met deze
winst plaatste SV Venray MO-17
zich voor het Nederlands meisjes
voetbaltalenten kampioenschap
in Alkmaar. Dit afsluitend toernooi
wordt gehouden op zondag 7 juni.
Om extra ervaring op te doen en
goede tegenstand te krijgen is
Venray MO-17 in de voorjaarscompetitie ingedeeld in de competitie
voor Meisjes Onder 19.
Tekst: voetbalvereniging SV Venray

Ruime overwinning

Oranje-Wit klimt naar
tweede plek
In Sporthal De Wetteling in Venray stond zondag 16 januari het
eerste damesteam van korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen
tegenover Heumen. De thuisploeg boekte een ruime 18-11 zege.
In het begin liep de wedstrijd gelijk
op. Oranje-Wit stond verdedigend
sterk, maar was zoekende in het
aanvallende spel. Net voor rust wist
Oranje-wit uit te lopen naar een
8-5 voorsprong. Oranje-Wit bleef
ook in de tweede helft aanvallend zeer sterk, waardoor het snel

uitliep naar een ruime marge van
13-5. Dit gat was voor Heumen niet
meer te dichten, ondanks dat beide
ploegen bleven scoren. De uitslag
werd bepaald op 18-11. Oranje-Wit
klimt hierdoor naar de tweede plek
op de ranglijst en doet dus mee in
de top van de hoofdklasse.

Het eerste damesteam van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde zondagmiddag 26 januari
tegen Oxalis uit Horst. SVOC wist de thuiswedstrijd met 19-15 te winnen.

Venray bereikt laatste zestien

hoogte kwam. Maar halverwege het
duel stond Oxalis met 8-10 voor.
SVOC begon fel in de tweede helft.
Dat leverde meteen enkele doelpunten op waardoor de stand op 13-13
kwam. Door een enkele fraai uitgespeelde kansen, creëerde de ploeg

SV Venray is doorgedrongen tot de achtste finales van de districtsbeker. Op donderdag 23 januari wonnen de Venraynaren in Geffen
met 1-5 van derdeklasser Nooit Gedacht.

Voor SVOC stond Oxalis bekend als een
taaie tegenstander. De ploeg speelde
daardoor geforceerd en kwam niet in
haar eigen spel. Na een paar minuten
was de stand daardoor 1-4 in het voordeel van de bezoekers. SVOC wist zich
te herpakken, waardoor het op gelijke

een voorsprong en wist het uiteindelijk een marge van vier doelpunten te
forceren. Mede dankzij een sterk eind
werd de eindstand bepaald op 19-15
voor SVOC.
Door: Korfbalvereniging SVOC’01
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Trainer Frans Koenen had enkele
vaste krachten rust gegeven. De 17-jarige jeugdkeeper
Rory Barendsen verdedigde het
Venrayse doel in plaats van Sam
Stiphout. Bryan Roox staat voorlopig op non-actief met een
knieblessure. Hij is evenals Rick
Egelmeers en Armend Shala
voor langere tijd uit de roulatie.
Daarnaast kan Venray dit seizoen
niet meer beschikken over Roel
Cornelissen en Aron Franssen die
vrijdag 30 januari voor een halfjaar
naar het buitenland vertrekken.
In de eerste helft vielen geen
doelpunten. Venray kreeg enkele
kansen om op voorsprong te
komen maar ook Nooit Gedacht
wist een paar keer gevaarlijk te

worden. Door goede reddingen
van Rory Barendsen haalde Venray
ongeschonden het rustsignaal.
Stan Kersten brak vijf minuten na
rust de score open: 0-1. Toen Stan
Kersten tien minuten later
opnieuw scoorde (0-2) was het
verzet van de Brabanders gebroken. Koen Verlinden schoot de 0-3
binnen en met zijn derde treffer voerde Stan Kersten de score
op naar 0-4. Na de 0-5 van Niek
Versteegen wist Nooit Gedacht
nog de eer te redden: 1-5. Venray
zit nu bij de laatste zestien van het
bekertoernooi. De loting voor de
achtste finales moet nog plaatsvinden.
Tekst: Henk Willemssen

3001 \ jongeren
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15-vragen aan

Jeugdprinsenpaar Oirlo
Hoi

Column

Taboe 2:
menstruatie
Elke vrouw is het vanaf de
puberteit en tot ongeveer haar
45ste. Het is iets wat eigenlijk
normaal zou moeten zijn in deze
maatschappij en toch is dat nog
niet het geval. Waarom kunnen
vrouwen niet normaal praten
over hun menstruatie en laten
zien dat ze naar de wc gaan?

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Janne Wennekers
13 jaar
Oirlo
Dendron College
Horst

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Pepijn Jansen
12 jaar
Oirlo
Raayland College
Venray

Waarom wilde je
jeugdprins/prinses worden?
Janne: Het leek me een hele

mooie en speciale ervaring om jeugdprinses te worden.
Pepijn: Ik wilde prins worden, omdat
ik al van jongs af aan carnaval vier en
dit een van de leukste dingen vind
wat er is.

Hoe voelde het om tot prins/
prinses te worden gekozen?
Janne: Ik vond het superbijzonder om
gekozen te worden. Helemaal als ze
je vragen op je verjaardag, dat vergeet ik nooit meer.
Pepijn: Ik voelde ik me heel gelukkig
toen ik werd gekozen.

Hoe heb je jouw aanstelling
geheim kunnen houden voor
familie en vrienden?
Janne: Het geheim houden was niet
altijd makkelijk. Maar gelukkig heb ik
niet al te lang hoeven zwijgen.
Pepijn: Door er niet over te beginnen
of over te praten heb ik mijn
aanstelling geheim kunnen houden.

Hoe heb je je op het
prins/prinses zijn voorbereid?
Janne: Ik heb me voorbereid door
mijn speech te oefenen in het
dialect. En verder heb ik alles rustig
afgewacht tot het uitkomen.
Pepijn: Mijn broer was vorig jaar
jeugdprins en ik heb toen een beetje
bij hem af kunnen kijken.

Waar kijk je het meeste
naar uit?
Janne: Ik kijk eigenlijk naar alle
feestjes uit die gaan komen.
Pepijn: Ik kijk het meeste uit naar de
optocht in Venray.

Wat betekent carnaval
voor je?

6 FEB
7 FEB
17:30 - 20:30 uur
Locatie: Spoorweg 8 Horst

CITAVERDE.NL/OPENDAG
Er zijn ook open
dagen op onze locaties
in Heerlen, Roermond
en Nederweert.
Voor aanmelden en
meer informatie over onze
scholen en opleidingen,
kijk op onze website!

Janne: Carnaval staat voor lol en
plezier maken met iedereen. Het is
een ‘moj feestje’.
Pepijn: Carnaval betekent voor
mij gezelligheid met vrienden. En
feesten.

Hoe heb je je leus bedacht?
En was dit moeilijk?
Janne: Ik had nog een lijfspreuk van
toen ik schoolprinses was. Ik vond
deze nog steeds mooi. Ik heb de leus
nog iets veranderd. Nee, een leus
bedenken was niet zo moeilijk dus.
Pepijn: Mijn leus: ‘Dwars d’r ien’,
heb ik samen bedacht met mijn
moeder.

Hoe ging jij altijd verkleed
tijdens carnaval?

CITAVERDE.NL/HORST

Janne: Ik ging elk jaar verschillend
verkleed.
Pepijn: Ik ging als cowboy, piraat,
politie of in carnavalsoveral verkleed.

Waar kun jij tijdens carnaval
echt niet zonder?
Janne: Ik kan niet zonder hossen,
springen en carnavalsliedjes zingen
tijdens carnaval.
Pepijn: Ik kan niet zonder frisdrank,
want van hossen krijg je dorst.

Welk carnavalsnummer past
volgens jou het beste bij carnaval?
Janne: Heel veel liedjes.
Pepijn: Ik vind het nummer rood,
gél en gruun het beste bij carnaval
passen, maar ook het nummer links
rechts van de Snollebollekes.

Welke carnavalsartiest
vind jij het leukste?
Janne: Pruuf Mar
Pepijn: Dat vind ik ook. Pruuf Mar is
altijd lekker enthousiast.

Hoe beleef jij carnaval in Oirlo?
Janne: Ik vind carnaval altijd heel
gezellig, omdat ik dan lol kan maken
met iedereen.
Pepijn: Het is gezellig omdat je iedereen
uit het dorp kent. We hossen en feesten
meestal in de Linde en in de soos.

Wat vinden jullie van elkaar?
Janne: Het is superleuk om samen
met Pepijn carnaval 2020 voorop te
mogen gaan. We gaan er samen een
mooi feestje van maken.
Pepijn: Janne is aardig en behulpzaam.

Wat zijn je hobby’s?
Janne: Mijn hobby’s zijn korfballen,
toneelspelen en natuurlijk chillen met
mijn vrienden.
Pepijn: Ik ben keeper in het team
JO14 van SVOC’01 in Oirlo. Daarnaast
speel ik nog drums bij slagwerkgroep
ons Genoegen.

Wat wil je later worden?
Janne: Het lijkt me leuk om iets met
kinderen, bijvoorbeeld bij een kinderdagverblijf, te gaan doen. Bij de politie werken lijkt me ook erg leuk.
Pepijn: Ik wil graag ontwerper of
architect worden.

Het is iets wat iedereen meemaakt.
Vrouwen maken het zelf mee en
mannen maken het mee via hun
zusjes, vriendin of hun dochter.
Het is iets natuurlijks en normaal.
Toch word je gek aangekeken als je
met je tas het klaslokaal uitloopt.
En meisjes zijn vaak bang om elkaar
te vragen naar maandverband of
een tampon. Op de basisschool is
het ook een taboe, daar moet je
stiekem naar de wc gaan en sommigen hebben dat zelfs nog op de
middelbare school. Dan heb je op
YouTube nog video’s over hoe je kan
verbergen dat je ongesteld bent.
Dat geeft vooral jongere meisjes
niet het gevoel dat ze hier over
kunnen praten. Zelf praat ik hier
gewoon over en ik vind dat iedereen over dit onderwerp zou moeten
kunnen praten. We moeten naar een
maatschappij waarbij je met andere
vrouwen gewoon in het openbaar
over je menstruatie kan praten en
waarbij het allemaal oké is.

Jongere meisjes
hebben niet het
gevoel dat ze er over
kunnen praten

Iedereen ervaart menstruatie anders;
sommigen hebben vreselijke krampen tijdens de menstruatie, sommigen zelfs tijdens de ovulatie, anderen
hebben hoofdpijn, rugpijn, pijn aan
de bovenbenen, of hebben de neiging om veel te eten, slapen slecht of
worden zelfs elke keer ziek. Ook al is
dit niet normaal, het is toch iets wat
veel vrouwen en meiden overkomt.
Het is iets waar vele meiden niet
over durven te praten met vriendinnen of zelfs familie. Daar moet verandering in komen. Meiden moeten
hierover zelfverzekerd durven te praten. Het is en het blijft iets natuurlijks
dat elke vrouw meemaakt en dat
normaal hoort te zijn.
Jacky
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11-vragen aan prins Wim van CV de Zagewetters Merselo

‘Carnaval is echt mijn ding’
Weej schöppe
d’n bal an de
kant, en knalle
mit owlie dur ut
Zagewettersland

Wie ben je?

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?

Ik ben Wim van Tilburg, inmiddels 35 jaar en
woon samen met mijn prinses Anouk Flinsenberg.
Onze zoon Loek (5 jaar) en dochter Janne (4 jaar),
die beiden supertrots zijn dat papa prins van de
Zagewetters is, lopen dan ook dagelijks polonaises
door de kamer. Ik zit al een aantal jaar bij de raad
van 11. Ik voetbal bij Merselo 3 en ben trainer/leider bij de JO7. De buurt was natuurlijk dolenthousiast, want het komt niet zo vaak voor dat ze een
prins in de straat hebben. Het huis en de tuin zijn
mooi versierd door hen.

Wij droegen vroeger met de groep dezelfde outfit. Maar de laatste jaren bij de raad van 11 was het
dus makkelijk qua kleding. Verder ben ik jeugdprins
geweest en met schminken ben ik ook niet onbekend
omdat ik twee keer nar ben geweest.

Waar werk je?

Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?

Ik werk bij Verheggen Interieur en Meubelatelier
in de Rips sinds 2014. Mijn baas is zelf prins
geweest in de Rips en stond, nadat we uitgekomen waren en hij een telefoontje kreeg, dan ook
direct in de zaal om ons te feliciteren.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Toen ik gebeld werd had ik wel een klein beetje
een vermoeden. Mijn naam ging al wat jaren rond
in het dorp. Maar als je dan gevraagd wordt, is dat
wel heel bijzonder. Ik hoefde niet lang na te denken. Mijn prinses Anouk heb ik jaren geleden al
gekozen. Verder heb ik mijn nar Niels Versteegen
zelf gekozen, omdat ik weet dat hij de geknipte
persoon hiervoor is.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Geheim houden kostte niet zoveel moeite, we
zijn zelf altijd al druk met de raad van 11, dus het
viel niet zo op dat we van alles moesten doen.
We hebben (bijna) iedereen om de tuin kunnen
leiden. Behalve die ene, maar ja(n) die weet altijd
alles al.

Wat betekent carnaval voor je?
Gezelligheid en bier is een must. Carnaval is echt
mijn ding, vooral als je ziet wat mensen een plezier
met elkaar kunnen hebben. Dat is toch zo mooi.

Prins
Wim II

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet zonder?
Mijn nar Niels natuurlijk. En mijn prinses Anouk
die bijna alles regelt zodat we steeds weer op pad
kunnen met onze nieuwe vorst Ruud, de geweldig
enthousiaste raad van 11 en de hofdames.

Ik heb toch wel uitgekeken naar het prinsenbal.
Uitkomen en weer lekker kunnen vertellen wat je
gaat doen zonder je in gekke bochten te moeten
wringen. Nu kijk ik natuurlijk uit naar ieder volgende
moment dat we weer op pad mogen om er samen
een groot feest van te maken. Ik kijk ook uit naar de
receptie die dit jaar op 15 februari om 20.11 uur in
’t Verkeshuus (Zaal ’t Anker) plaatsvindt.

Nar Niels

Een schône
Vasteloavend!!

VERHEGGEN FELICITEERT
PRINS WIM D’N 2 e
DE ZAGEWETTERS, MÈRSELE

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend? Wat voor gevoel of gebeurtenis
roept het bij je op?
Ik heb niet echt een voorkeur, maar als ik moet
kiezen dan wordt het een vlot nummer waarbij iedereen de vloer op komt. Polonaise!

Burgemeester van de Wildenberglaan 4 | 5764 RD, De Rips
0493 – 599284 | verheggenmeubelen.nl

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval ben ik helemaal op dus moet ik even
flink bijkomen en nagenieten met mijn vriendin en de
kids. Daarna ga ik weer lekker aan het werk.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2021?
Daar houd ik mij niet mee bezig, maar ik weet zeker
dat de beste er zal staan.
Beeld: Femstudio

wenst Prins Wim II

www.demulderenstrijbos.nl
unne
prachtige carnaval!

Wej wense Prins John en prinses Ellen
enne geweldig schônne carnaval !!!

3001 \ verenigingen
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11-vragen aan prins Roy van CV De Hedsbuulen Heide

‘Ik had totaal niet verwacht dat ze mij zouden vragen’
tractorchauffeur ben. Op 1 juli 2020 ben ik er
elf jaar in dienst. Voordat ik daar begon, volgde
ik een agrarische opleiding gevolgd in Venray
en Horst. Mijn collega’s vinden het geweldig
voor mij. Jazeker, ze hebben een sticker van
prins Royke 1e achter op mijn tankoplegger
laten plakken.

Hoe ging jij vroeger verkleed
tijdens carnaval?

Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?

Waar kun jij tijdens carnaval echt
niet zonder?

Nee, ik had totaal niet verwacht dat ze mij
zouden vragen. In eerste instantie
dacht ik dat is niks voor ons,
maar toen de vorst zei dat
Fedde in het jeugd trio
zou zitten en dus jeugdot
prins kon worden vond
la
ag
da
Mit dees
ik dit natuurlijk een
ik de vrachtwagen
mooie gelegenheid.
staon, um samen mit
Ik word bijgestaan
te
s
ga
l
vo
door prinses Silvie
Ed
en
Niek
en
mijn adjudanten
gaon.
Niek Gielens en Eddy
Cornelissen. Prinses
Silvie is mijn vrouw, adjudant Niek is mijn buurman
en adjudant Eddy ken ik al een
jaar of twintig van school, stappen
en voetbal. Daarnaast is zijn zoon Teun vorst in
het jeudtrio bij de Hedsbuulen.

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

Wie ben je?
Roy Kleeven, getrouwd met Silvie Gommers
en samen hebben we twee kinderen, zoon
Fedde 12 jaar (jeugdprins van de Hedsbuulen)
en dochter Mijs 10 jaar. Ze vinden het geweldig, zeker nu Fedde ook nog jeugdprins van

de Hedsbuulen is. De buurt reageerde ook zeer
positief.

Ik heb het goed geheim kunnen houden. In het
begin was het iets lastiger omdat je er dan
meer mee bezig bent. Na verloop van tijd werd
het makkelijker. Al leek het wel of de familie
een vermoeden had, ze begonnen allemaal
rare vragen te stellen.

Wat betekent carnaval voor je?

Waar werk je?
Ik werk bij loonbedrijf de Mulder en Strijbos in
Merselo en Castenray waar ik vrachtwagen- en

Carnaval is lekker een paar dagen alles achter
je laten, en gezellig met familie, vrienden en
bekenden er een leuk feestje van maken.

Prins Roy, Prinses Silvie en adjudanten Eddy en Niek
van harte gefeliciteerd namens de collega’s van tandartspraktijk Dentilia, centrum voor Mondgezondheid te Venray.
Wij wensen jullie een te gekke carnaval!

Vroeger ging ik vaak als ‘boerkuh’ of cowboy.
Nee, de pakjes waren niet zelf gemaakt. Ik ben
nooit als prins verkleed gegaan, en schmink
had ik bijna nooit op. Alleen als ik als cowboy
ging, had ik een snorretje geschminkt.

Gezelligheid samen met mijn gezin, familie,
vrienden en natuurlijk ‘mien buüleke’.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Tot nu toe het uitkomen op 4 januari. Ze hadden een filmpje gemaakt dat ik het buüleke
had ontvreemd bij ex-prins Jos. Ik heb er
alleen zelf niks van gezien, omdat ik buiten in
een hele kleine auto dubbel gevouwen lag te
wachten tot ik eruit mocht komen. En de receptie van het jeugdtrio was ook mooi. Ik kijk toch
wel uit naar onze receptie en de carnaval zelf.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Ik heb niet een specifiek nummer, ik vind het
allemaal wel goed. Zolang het maar gezellig is.

Wat staat er daags na Aswoensdag op
je programma?
Ik denk dat ik samen met het gezin een paar
daagjes weg ga. Dan kunnen we even tot
rust komen en terugkijken op een mooie tijd.
Ik denk dat mijn gezin en ik moe maar voldaan
zullen zijn.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2021?
Kan ik me niet over uitlaten. Er zijn zoveel
geschikte kandidaten in ons dorp. Vorst Maikel
en ik zullen zeker weten een geschikte gaan
vinden voor 2021.

Proficiat Prins Royke I,
maakwww.demulderenstrijbos.nl
d’r unne mojje carnaval van!
Wej wense Prins John en prinses Ellen
enne geweldig schônne carnaval !!!

WOENSDAG 12 FEBRUARI: LAST MINUTE
Zit uw kind in groep 8 en zijn er nog vragen over het Raayland College?
Kom dan naar onze Last Minute en wij verzorgen een programma op maat.
“Kan ik de school nog eens zien?”
“Wat houdt maatwerkonderwijs in?”

Beeld: Saskia Hoedemaekers

“Hoe ondersteunen jullie bij dyslexie?”
“Mijn kind twijfelt voor welke school ze zal kiezen”

Aanmelden via www.raayland.nl/groep-78
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11-vragen aan prins Ferry van CV de Keavers Holthees-Smakt

‘Carnaval betekent voor mij samenzijn en niet denken
aan alle ellende op de wereld’
Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?
Als cowboy met knapperpistool.

Waar kun jij tijdens carnaval
echt niet zonder?
Vrienden en bekenden. Alleen carnaval vieren is
ook niks.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?
Het hoogtepunt was natuurlijk dat ik werd uitgeroepen tot prins Ferry I van de Keavers, maar
dit wordt toch wel direct opgevolgd door het
moment toen onze zoon werd uitgeroepen tot
jeugdprins Vinny van de Keavers. Ik kijk uit naar
alle momenten van carnaval, maar hoop
natuurlijk dat er veel mensen ons een
handje komen schudden op mijn
‘Normaal
receptie op zaterdag 22 februari
n
in Het Trefpunt in Holthees.
ie
m
t
eij
dr

Wie ben je?
Mijn naam is Ferry Heyl, ik ben getrouwd
met Nicol Claessens en wij hebben een
zoon Vinny. Onze zoon Vinny is 11 jaar en
dit jaar ook uitgeroepen tot jeugdprins van
de Keavers. Onze zoon hoopt al jaren dat
ik grote prins word en ieder jaar zeg ik dat
dat niet gaat gebeuren. Dit jaar was hij
dan ook zeer verrast dat ik werd uitgeroepen tot prins Ferry I. De kinderen op school
hadden voor de kerstvakantie al gestemd
op wie er jeugdprins en jeugdprinses
mocht worden. De uitslag werd de week
nadat ik prins ben geworden bekendgemaakt en jawel Vinny werd de jeugdprins!
Helemaal gelukkig was hij en wij natuurlijk ook. Nu zwaaien we dus samen de
scepter in het Keaversriek! Boven onze
oprit hangen dan ook twee prinsenborden.
De Jambuurt heeft ons huis schitterend
versierd.

Waar werk je?
Ik werk bij Roy Verstappen Metaal (RVM)
in Ysselsteyn als metaalbewerker. RVM is
een jong, ondernemend en groeiend
bedrijf waar ik iedere dag met veel plezier
naar toe ga. De avond dat ik werd uitgeroepen tot prins waren Roy, zijn vrouw
Janny en mijn collega’s er als de kippen
bij en hebben samen met ons het feest
gevierd.

Hoe voelde het om tot prins
te worden gekozen?
Ieder jaar gonst mijn naam wel door het dorp
als één van de kanshebbers om prins te worden.
Dit jaar echter niet en dan word je dus gevraagd.
Ik was compleet verrast! Ik werd met een smoes,
om wat te lassen aan de carnavalswagen, gelokt
en voor ik het in de gaten had werd er een bord
omhoog gehouden met daarop de tekst ‘prins?’
Potverdomme nog, daar hadden ze mij te pakken!
Het antwoord was niet moeilijk, maar ik besloot
toch maar eerst te overleggen met mijn vrouw.
‘Dat meen je niet’, was haar reactie. Samen
waren we er snel uit: dit gaan we doen! We gaan
hier samen een hele mooie carnaval van maken.
Wie ik als mijn adjes en mijn narren zou vragen,
was geen moeilijke keus. Buurman en kameraad Mark Geurts moest sowieso mijn adjudant
worden. Hij staat altijd voor ons klaar en samen
hebben we al heel wat plezier beleefd. De keuze
voor de andere adjudant Jos Pingen was ook niet
moeilijk. Met hem ga ik altijd naar de speedwaywedstrijden en samen voetballen we bij de
veteranen, althans Jos houdt de ballen tegen.
Mijn narren Niels Koopmans en Patrick Wijnen
zijn al van kinds af aan vrienden van mij. Samen
zijn we opgegroeid met carnaval en hebben we
al menig carnavalswagens gebouwd. Gelukkig
zeiden ze alle vier direct ja en gaan we er samen
met mijn prinses Nicol een mooie carnaval van
maken. Alles wordt natuurlijk nog compleet
gemaakt door onze zoon jeugdprins Vinny en

jeugdprinses Fleur en
de jeugdnarren Tijmen en
Anne.

leave um metaal,
mar dizze carnaval
n
zurg ik samen mit mie
adjes en narren vur
het vastenoavend
kabaal!’

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Hier had ik geen moeite mee. De enige waar
tegen ik vaak heb moeten liegen is onze zoon
Vinny. Hij vroeg vaak: ‘Word jij prins? En pap
waarom wil jij geen prins worden?’ Nou dan
maar een leugentje om best wil.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij samenzijn, niet denken aan alle ellende op de wereld, hossen, springen en feest vieren.

Welk carnavalsnummer
hoort echt bij vasteloavend?
Ik heb niet echt één liedje
wat er voor mij uitspringt.
Mijn vrouw komt uit Ysselsteyn
en daarmee staan de liedjes
van Pruuf Mar natuurlijk hoog in
ons verlanglijstje.

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Ik denk dat ik de woensdag nog vrij pak, maar
daarna is het gewoon weer lekker werken en
nog nagenieten van deze carnaval.

Wie zou jouw meest geschikte
opvolger zijn in 2021?
Dat maakt niet uit, carnaval wordt niet gemaakt
door één man. Carnaval moet je samen maken
en vooral vieren.
Beeld: Marieta Fotografie

Laot Vin ny I
en Fer ry I
ma r bin ne,
d
da n ka n de Va stela oven
e!
vu r de Ka evers be gi nn
ALAA F!

Twee voorleesmiddagen
de Raadselige Roos

Carnavalsbrunch voor ouderen
in de wijk Landweert

Prijswinnaars en genomineerden van de schrijfwedstrijd de Raadselige Roos van
Literair Café Venray zullen hun gedicht of verhaal zelf voorlezen tijdens twee
voorleesmiddagen. Deze vinden plaats op zondagmiddag 2 februari en zondagmiddag 9 februari van 14.00 tot 16.00 uur in het auditorium van het Venrays Museum.

De jubilerende carnavalsvereniging de Piëlhaan heeft zondag 26 januari in samenwerking met Stichting Landweert Leeft in wijkcentrum ‘t Stekske in Venray een brunch
voor de ouderen georganiseerd. Als maatschappelijk betrokken vereniging wilde zij
door dit initiatief de samenwerking tussen betrokken organisaties vergroten en iets
terugdoen voor de gemeenschap.

Na het voorlezen van het gedicht of verhaal
heeft het publiek de gelegenheid om hierover met de dichter of schrijver in gesprek
gaan. De gedichten en verhalen die in de
bundel De Raadselige Roos zijn gepubliceerd worden ook samen met een passend

beeldend kunstwerk tot 1 maart 2020 in
het Venrays Museum in Venray geëxposeerd. De toegang tot de tentoonstelling de
Raadselige Roos de Expositie en beide voorleesmiddagen zijn gratis.

Vanaf 11.00 uur werden de gasten welkom
geheten door vorst Tim en prins Coen met
zijn adjudanten Alex en Emiel, waarna de
brunch kon beginnen. Zo’n zeventig ouderen
werden getrakteerd op een brunch die mede

mogelijk werd gemaakt door de sponsoren
van de vereniging. Voor entertainment was
gezorgd in de vorm van carnavalsmuziek van
vroeger, buutreedner Helga Cornelissen en
zangeres Neppie Beppie.
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Joos Vennekens
jeugdprins Geijsteren
Joos Vennekens is uitgeroepen tot jeugdprins Joos I van de Keieschieters in Geijsteren. Joos is 12 jaar en zit op
het Raayland College in Venray. Zondag 23 februari vindt de receptie plaats.

Jeugdtrio D’n Hazekeutel
Sam Enkelke is zondag 26 januari in de schouwburg van Venray
uitgekomen als jeugdprins van D’n Hazekeutel. Samen met zijn
adjudanten Siep Swinkels en Pim Stoks gaat hij carnaval voorop met
de leus: ‘Nòw göt ‘t gebeure, samen de vastelaovend ienkleure.’
De receptie vindt plaats op zondag 23 februari in de jeugdtent op het
Henseniusplein. Dan is er de mogelijkheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.15 uur. / Beeld: Saskia Hoedemaekers

Hij voetbalt bij SV United in het hoogste team in de categorie onder 13 jaar.
Hij wordt dit jaar bijgestaan door zijn
adjudant Lieke Lemmen en de narren

Tim Visser en Karlijn Jakobs. Daarnaast
wordt het tiental compleet gemaakt
met een raad van zes, Amy Kleeven,
Nynke Boom, Anna Peek, Anne

Weijers, Stan Gielen en Gerwil Pardoel.
Het tiental houdt receptie op carnavalszondag 23 februari vanaf 14.11 uur
in zaal de Kei in Geijsteren.

Stichting start met Trefpunt ‘Ik Begin’
Stichting ‘Ik Begin’ heeft zaterdag 25 januari officieel haar deuren geopend als inloop. Deze middag werd het
logo en de naam onthuld. De inloop krijgt de naam Trefpunt ‘Ik Begin’ en gaat fungeren als fysieke sociale kaart.
Iedere donderdag komen de deelnemende partijen bij elkaar voor een
hulpvraag op een laagdrempelige
manier. Tijdens de openingsmiddag
werd ook de eerste ambassadeur
voorgesteld. Dit is Rob Scheepers
geworden. Scheepers is bekend van
tv, tonprater, columnist en eerste
beginner/initiatiefnemer.

In het programma deze middag is
door Rob en een deelnemer een
invulling gegeven door twee presentaties waarin de visie en opzet
besproken is. De stichting en inloop
is mede gebouwd door beginners in
samenwerking met vrijwilligers.
De stichting ‘Ik begin’ stimuleert
tot het nemen van nieuwe stap-

pen tot herstel op een laagdrempelige manier. Mensen kunnen groeien
van beginner tot medewerker, met
als uiteindelijke doel elders verder te kunnen groeien. Dit gebeurt
onder begeleiding van een team van
ervaringsdeskundigen en mensen
die werkzaam zijn binnen de hulp
verlening.

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!
Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten.
Wij leveren wat de klant wil, waarbij hoogwaardige
kwaliteit altijd het doel is.
Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers
zijn wij op zoek naar een

TRACTORCHAUFFEUR
Bronze Piëlhaas voor
Karel Janssen
Het bestuur van carnavalsvereniging de Piëlhaas uit Venray kent ‘de
Bronze Piëlhaas’ dit jaar toe aan Karel Janssen. Karel heeft zich van
jongs af aan ingezet om de Venrayse cultuur te bewaren, beheren en
nieuw leven in te blazen. Hij stond en staat aan de basis van vele
vernieuwende initiatieven waar Venray profijt bij heeft. Dit alles
vanuit een bescheiden rol op de achtergrond. De Bronze Piëlhaas
wordt op zaterdag 1 februari tijdens Circus Mök uitgereikt.

Als tractorchauffeur ben je o.a. verantwoordelijk voor alle voorkomende veldwerkzaamheden
op ons bedrijf. Je werkt zowel zelfstandig als in
teamverband.

Wij bieden:

• fulltime jaar-dienstverband;
• arbeidsvoorwaarden volgens cao
Open Teelten;
• ontwikkelmogelijkheden binnen de
organisatie;
• informele, open en prettige werksfeer.

m/v

Jij:
•
•
•
•

werkt graag buiten;
hebt een T-rijbewijs;
hebt verantwoordelijkheidsgevoel;
bent zelfstandig, ﬂexibel en nauwkeurig.

Reageer dan nu!

Stuur je CV met motivatie naar
administratie@tielengroentenbv.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf of deze
vacature kunt u bellen met Johan Tielen,
06 2906 2549.

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl
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Agenda t/m 06 februari 2020

vr
31
01

Crewauditie Soul Community

Voorleesmiddag Raadselige Roos

Dorpsraad Castenray

Tijd: 18.00-19.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Venrays Museum

Tijd: 20.00 uur
Locatie: De Köster Castenray

Clubavond Computerclub Venray

Leunse Vastelaovend Parade

Tijd: 18.00-22.00 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

Tijd: 16.00 uur
Locatie: Cafe 1878 Leunen

Informatieavond van BeePower
Venray

Circus Mök
Tijd: 19.45-22.30 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

za
01
02

zo
02
02

Café
ma Tablet
Tijd: 15.00-17.30 uur
03 Locatie: Bibliotheek Venray
02

Tijd: 20.15-22.30 uur
Locatie: De Kemphaan Venray

do
06
02

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Kienen Wijk Zuid

Dorpsradenoverleg

Tienermök

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Beukenlaan 4 Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Gelderkoel Heide

Tijd: 18.49-22.33 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Jeu de Boules Eurotoernooi

Dorpsraadvergadering Vredepeel

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Gemeenschapshuis De Loef Vredepeel

Circus Mök
Tijd: 19.45-22.30 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

di
04
02

Evolve: Through time

De Bijbel, van kaft tot kaft

Tijd: 21.00-04.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Kelderruimte, Grote Kerk Venray

Kiendermök
Tijd: 12.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

wo
05
02

Circus Mök
Tijd: 19.45-22.30 uur
Locatie: Rabozaal | Schouwburg Venray

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

0000 \ nieuws

Adver torial

Sam Hendriks (14) voorziet Veltum al twee jaar van HALLO

‘Super dat ik zelf bepaal wanneer ik bezorg’
De 14-jarige Sam Hendriks uit Venray is met veel plezier bezorger van HALLO. Een leuk bĳbaantje, vertelt hĳ. Hĳ waardeert vooral de vrĳheid die hĳ heeft. “Ik kan de kranten
bezorgen wanneer ik wil, die vrĳheid is super fijn.”
Iedere week loopt Sam zijn rondje in de
wijk Veltum in Venray. Een uurtje of twee
is hij er mee bezig. “Ik vind het heerlijk.
Lekker rustig in de frisse lucht een rondje
lopen met top-40 muziek in de oren. En
ik krijg er nog goed voor betaald ook,
waardoor ik veel leuke dingen kan doen”,
aldus de Raayland-scholier. Ruim één
jaar geleden was hij op zoek naar een
bijbaantje. “Ik zag dat HALLO ook in Venray
werd rondgebracht en dat ze op zoek
waren naar bezorgers. Daarop heb ik me
aangemeld en daar heb ik tot op de dag
van vandaag zeker geen spijt van.”
Leeftijdsgenoten van Sam hebben baantjes
waar ze verplicht aanwezig moeten
zijn op bepaalde tijden. Dat is voor Sam
anders. Bij bezorgdienst Garcon mag
HALLO namelijk bezorgd worden tussen
donderdag en zaterdagochtend 12.00 uur.
Voorheen moest het nieuwsblad altijd op
donderdag bezorgd worden, maar omdat
hij vaak laat thuis was uit school knelde
dat wel eens. De flexibiliteit die hem nu
wordt geboden, vindt hij prettig. “Het is
super fijn om zelf te bepalen wanneer
ik de krant bezorg. Soms verdeel ik de
kranten ook, dan bezorg ik op donderdag
en vrijdag de helft. Zo kan ik ook gewoon
lekker mijn eigen dingen blijven doen.
Dat is voor leeftijdsgenoten van mij die
andere baantjes, zoals vakkenvullen of in
de horeca, vaak anders.”
Sam vertelt dat het ook goed is voor zijn
conditie. Soms bezorgt hij de kranten zelfs
rennend. “Ja, als ik thuis nog snel iets moet

afmaken voor school bijvoorbeeld dan
wil dat wel eens voorkomen.”
Maar als hij moet kiezen, dan geeft hij
toch de voorkeur aan een rustig rondje
wandelen. “Zeker na een lange dag
op school waarin je vooral binnen zit.”
Maar hoe zit dat in de winter? Ziet hij daar
tegenop? “Nee, helemaal niet. Dat valt wel
mee. Ik doe gewoon een dikke muts op
en handschoenen aan. Dan is het goed te
doen!”
Sam vertelt dat hij gebruikt maakt van
een app die Garcon beschikbaar stelt aan
de medewerkers. Een overzichtje waar
alle gegevens in staan. “Super handig.
Zo weet ik heel snel of er klachten zijn en
kan ik dingen opzoeken die ik niet weet.”
Voorlopig is het voor de jonge vwo-leerling
een perfect bijbaantje: Veel vrijheid,
lekker bezig zijn in de buitenlucht en een
leuke cent verdienen. “Ja, zeker. Ik blijf
dit nog wel even doen!”

Handelstraat 17 5961 PV Horst
info@garcon.nl
garcon.nl
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Geplukt

Arno Gommans Venray
Arno woont al zijn hele leven in Venray en ziet dit niet snel veranderen, ondanks dat de roots van zijn vrouw in Groningen liggen. In Venray staat
hij vooral bekend als zanger en tweede dirigent in opleiding van het Venrays Mannenkoor en zanger van vastelaovesband de Roojse Hofkapel.
Daarnaast verzorgde hij vrijwilligerstaken bij Vastelaovesvereniging De Pielhaas. Deze week wordt Arno Gommans (44) geplukt.

In het dagelijkse leven is Arno engineer bij Argowil in Venray, waar hij
al veertien jaar werkt. Voordat hij
daar in dienst trad, was Arno onder
andere zes jaar beroepsmilitair bij
de Koninklijke Luchtmacht. Daar
voerde hij het groot onderhoud aan
helikopters uit. “Het is een apart
wereldje. Je ziet collega’s gaan en
heel anders terugkomen na een
uitzending. Toen mijn vrouw en ik
een kinderwens kregen, vroeg ik
me af of ik dit werk op deze manier
nog wilde doen. Achteraf gezien
ben ik te vroeg gestopt, omdat mijn
plaatje niet compleet is geworden.
Ik ben namelijk nooit op uitzending
geweest en dat is wel waarvoor je
militair wilt worden.” Toch is het
werken in deze aparte wereld Arno
altijd blijven triggeren. Na een aantal
mislukte pogingen om toch weer bij

de luchtmacht binnen te treden, wil hij
er nu naar eigen zeggen niet meer aan
beginnen. “Mijn huidige werk bij Argowil
bevalt me erg goed. Ik heb er een hoop
vrijheid en afwisseling. Dat vind ik erg
belangrijk. Daarnaast kan ik door mijn
diensten mijn hobby’s in de avonduren
volledig uitvoeren zoals ik het wil. Ik zeg
altijd: Ik leef niet om te werken, ik werk
om te leven.”
De kinderwens die Arno en Mariska
hadden is uitgekomen. Arno trouwde
met Mariska en samen kregen ze twee
zonen. Hoe Arno zijn vrouw heeft
leren kennen? “Dat is een leuk verhaal.
Mariska woonde in Groningen, maar
kwam via haar werk terecht in Venray.
Via een collega kwam ze twintig jaar
geleden in contact met onze vriendengroep. Wij hebben haar meegenomen
tijdens carnaval en uitgaan en zo hebben we elkaar leren kennen. Ze voelt

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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Oplossing vorige week:
1
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben gaan kijken bij de repetities.
Ik zie wel waar het schip strandt dacht
ik. Dankzij mijn vader, die al lid was
bij het Mannenkoor, groeide ik op met
muziek. Ook volgde ik vroeger muzieklessen, maar dat waren met name
instrumentale lessen. In het koor ben ik
inmiddels gegroeid tot solist.”
Toen de tweede dirigent van het koor
een paar jaar geleden stopte, werd
Arno gevraagd om hem te vervangen.
“Het leek me hartstikke leuk, maar ik
had nog nooit gedirigeerd. Het koor
moest er natuurlijk ook voor openstaan.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!
Tielen Groenten BV in America is een dynamisch bedrijf,
dat zich richt op het telen, verpakken en afzetten van
een ruim assortiment aan dagverse vollegronds-groenten.
Wij leveren wat de klant wil, waarbij hoogwaardige
kwaliteit altijd het doel is.

Puzzel

6

zich inmiddels helemaal thuis in Venray.”
De ouders van Arno’s vrouw wonen nog
steeds in Groningen. Ondanks dat zijn
schoonfamilie nog in het hoge noorden woont, ziet Arno zichzelf daar niet
zo snel een huis kopen. “Ik hoef niet in
hartje Amsterdam te wonen, maar ik sta
ook weer niet te springen op een huis op
het platteland”, zegt hij lachend.
Met name zijn hobby’s zorgen ervoor dat
Arno een bekend gezicht is in Venray.
Zo maakte hij zeventien jaar geleden zijn
intrede binnen het Venrays Mannenkoor.
“Via Wilbert Claessens ben ik met een
aantal jongeren in het koor gerold.

Inmiddels heeft hij tien lessen koordirectie bij de muziekschool in Weert en
wat interne opleiding achter de rug en
mag Arno af en toe als dirigent/repetitor bijspringen in de repetities en bij
optredens. “Ik vind het erg leuk om te
doen. Maar ik had nooit gedacht dat het
zo lastig zou zijn. Mijn niveau is nog lang
niet zoals het niveau van Jac, de voormalige tweede dirigent. Dat komt voornamelijk door het gemis aan ervaring en
ook omdat de opleiding door een hele
drukke agenda al 1,5 jaar op een lager
pitje staat. Binnenkort hebben we daar
meer tijd voor en kunnen we meters
maken.”
Drie jaar geleden werd Arno ook
gevraagd om de zanger van vastelaovesband de Roojse Hofkapel te vervangen. Hij deed samen met vijf anderen
auditie en kwam als winnaar uit de
bus. “Optreden met de Roojse Hofkapel
was in het begin best wennen. Ik ben
gewend om in een koor te zingen met
vooral klassieke nummers, waar je met
een grote groep exact dezelfde timing
moet hebben, in de band zingen we met
z’n drieën Limburgse carnavalsmuziek.
Het is een andere manier van zingen en
optreden, want je moet de zaal meer
entertainen. Inmiddels begin ik de teksten te onthouden en losser te worden
op het podium. Het vraagt veel energie,
maar je krijgt er ook energie voor terug.”
Ondanks dat Arno als 18-jarige niet van
carnaval hield, zal hij nu geen dag meer
overslaan. “Ik hield ook niet van uitgaan destijds. Maar rond mijn twintigste
wilde ik in eens overal bij zijn. Ik ging
van niks naar alles. Ik was lid van de
wagenbouwcommissie, de optochtcommissie en commissie Prinsenproclamatie
van Vastelaovesvereniging De Pielhaas.”
Ook was Arno zes jaar lid van de raad
van elf. “Mijn vrije tijd zit vol met carnaval en muziek, ik kom tijd tekort.”
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Ter uitbreiding van ons vaste team medewerkers
zijn wij op zoek naar een

MONTEUR

m/v

Als monteur ben je o.a. verantwoordelijk voor
het repareren en goed onderhouden van onze
tractoren en machines. Daarbij verricht je in het
seizoen 20% chauffeurswerk (tractor).
Je hebt vrijheid in het organiseren van je werkzaamheden, samen met je directe collega’s.

Ben/heb jij:

Wij bieden:

Stuur je CV met motivatie naar
administratie@tielengroentenbv.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf of deze
vacature kunt u bellen met Johan Tielen,
06 2906 2549.

•
•
•
•

fulltime jaar-dienstverband;
arbeidsvoorwaarden volgens cao Open Teelten;
ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie;
informele, open en prettige werksfeer.

•
•
•
•

een aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel?
zelfstandig, ﬂexibel en communicatief vaardig?
ﬂexibel en nauwkeurig?
afﬁniteit met de landbouw (dit is een pre)?

Reageer dan nu!

Zwarte Plakweg 48A | 5966 RK America | T +31 (0)77 785 11 34 | www.tielengroenten.nl
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Tummers
In het Beste Werkgeversonderzoek beoordeelden bijna 450.000 medewerkers hun werkgever. De best scorende organisaties zijn het afgelopen jaar
beloond met het 'Beste Werkgevers Keurmerk', Nederlands grootste, onafhankelijke keurmerk voor goed werkgeverschap. EP:Tummers is door haar
medewerkers beloond met het Beste Werkgevers keurmerk 2019-2020.
Met de maximale score van drie sterren scoren we ver boven het branchegemiddelde in de Retail! Het keurmerk wordt afgegeven door Effectory en
is niet te koop; organisaties kunnen het alleen verdienen met een goede
beoordeling van hun eigen medewerkers. Dit maakt dat het keurmerk voor
sollicitanten hét bewijs is dat ze bij EP:Tummers bij een goede werkgever
terecht komen.

UITGELICHTE VACATURE

Bezorger/Installateur

UITGELICHTE VACATURE

Ervaren Verkoper

HERTEN (FULLTIME)

ROERMOND / WEERT / PANNINGEN / TEGELEN / ECHT / HEYTHUYSEN / HORST (FULLTIME)

We zijn op zoek naar een enthousiaste bezorger/installateur. Als bezorger
zit je dagelijks op de weg en kom je veel bij klanten thuis. Je geeft producten af, installeert TV’s en ook bouw je regelmatig een inbouwapparaat
in. In deze functie ben je zelf verantwoordelijk voor de inhoud van je bus
en de route die gereden wordt. Samen met een bijrijder ga je op pad om
alle bestelde producten bij klanten te leveren.

We zijn op zoek naar enthousiaste verkopers. Commercieel inzicht en ervaring op de winkelvloer is daarbij vereist. Het is niet noodzakelijk om ervaring
te hebben met consumentelectronica. Middels ons interne opleidingstraject
brengen we je alles bij over dit productassortiment. Ben je dus toe aan een
nieuwe stap in je carrière? Reageer dan snel!

Interesse? Bezoek www.werkenbijeptummers.nl!

Interesse? Bezoek www.werkenbijeptummers.nl!

Kijk voor alle vacatures op:

WWW.WERKENBIJEPTUMMERS.NL

Inbouw &
Renovatie

!
n
e
k
e
w
e
i
t
c
A

t
Wij kunnen he
en!
uw
bo
in
g
di
un
vakk
xbxd)

Inbouwmaten (h

t
Wij kunnen he
en!
uw
bo
in
g
di
un
vakk

399,-

349,-

t
Wij kunnen he
uwen!
vakkundig inbo
xd)

Inbouwmaten (b
560 x 490 mm

xbxd)
Inbouwmaten (h mm
0
55
x
8
59
815-875 x

12 46
dB

mm
450 x 560 x 550

599,-

899,-

499,-

RVS

COUVERTS

Inductiekookplaat HK604200IB
• Inductie-technologie verwarmt de pan in een handomdraai
• Eenvoudig schoon te maken • 4 kookzones

Inbouw vaatwasser SMV45AX00N
• Volledig geïntegreerd • Extra Droog-optie
• SilencePlus • In hoogte verstelbare bovenkorf

699,-

43
Liter

Inbouw oven met magnetron KMS761000M
• Isofront Plus koele ovendeur • Easy-to-clean emaille
• LCD display met touch bediening
• 90 automatische programma’s

WD!

VERNIEU

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

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

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

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

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

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

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

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

