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Les zonder leerkrachten
Basisschool de Lier in Merselo besloot om op donderdag 30 en vrijdag 31 januari niet de school te sluiten, maar op een andere manier aandacht te vragen voor de problematiek in
onderwijs. Op vrijdag 31 januari namen de ouderen van de ouderenbond Merselo de groepen over van de leerkrachten. De ouderen verzorgden workshops voor de kinderen. Ook op
andere scholen in gemeente Venray vonden alternatieve activiteiten plaats met name om het onderwijs positief te benaderen. Op pagina 02 vertellen leerkrachten van basisschool
Coninxhof in Venray waarom ze niet gingen staken.

Dreigend vertrek De Wijnberg uit Venray
De Wijnberg, school voor speciaal onderwijs, is hevig teleurgesteld in gemeente Venray. Volgens bovenschools
directeur Guido Nijboer blokkeert de gemeente de komst van Venrayse jongeren uit Venlo. Zo’n twintig leerlingen uit Venray gaan nu dagelijks naar school in Venlo. De Wijnberg wil deze jongeren graag verhuizen naar
Venray. “Om al deze kinderen in hun eigen omgeving naar school te laten gaan”, zegt Guido Nijboer.
Om deze verhuizing mogelijk te maken,
moest De Wijnberg voor 1 februari
2020 een aanvraag indienen bij DUO
(Dienst Uitvoering Onderwijs). “Op donderdag 30 januari kreeg ik van de
gemeente te horen dat ze geen voortgezet speciaal onderwijs, dit is de
groep van 12-plus, wil in Venray. Ik sta
perplex. Dit is een streep door elf jaar
werk. We hebben overeenstemming
met onze onderwijs- en zorgpartners
en nu houdt de gemeente dit tegen.
Het gaat om kwetsbare kinderen die
een goede integrale dienstverlening
dicht bij huis verdienen.”
De Wijnberg huisvest op de locatie aan

Molenpad in Venray een klein deel
van de totale groep Venrayse leerlingen. Hier krijgen zo’n tien kinderen uit
de onderbouw onderwijs en zorg in
een verre van optimale locatie, vindt
Guido Nijboer. Om de oudere kinderen ook naar Venray te halen, werd
een uitbreiding aan Molenpad overwogen. Samen met de twee andere
onderwijsstichtingen SPOV (Focus)
en Onderwijsgroep Buitengewoon
(Spectrum) zet De Wijnberg liever in
op nieuwe gezamenlijke huisvesting.
“Hiervoor bracht wethouder Van der
Putten het leegstaande gebouw C van
Raayland College in 2018 onder de aan-

dacht. Het is een uitstekende optie om
al deze kinderen uit Venray samen te
brengen in één gebouw”, vindt Nijboer.
Nu gemeente Venray een streep
heeft gezet door de verhuizing van
de groep 12-plussers, dreigt het vertrek voor De Wijnberg uit Venray.
Onderwijsstichting De Wijnberg is
bezig met een nieuwbouwplan voor de
hoofdlocatie in Venlo. “De nieuwbouw
in Venlo kan een stuk kleiner en goedkoper zonder de kinderen uit Venray
en omgeving. Wij nemen daar binnenkort een besluit over voor de komende
veertig jaar, wellicht inclusief alle leerlingen uit Venray. En dat druist tegen

het principe van thuisnabij onderwijs
en mijn gevoel in. Want ik wil niet dat
deze kinderen nog zo veel jaren met
de taxi dagelijks naar Venlo moeten.
Dat is niet meer van deze tijd”, zegt
Nijboer.
SPOV, Onderwijsgroep Buitengewoon
en De Wijnberg hebben onlangs een
intentieovereenkomst ondertekend
om samen te werken aan nieuwe
huisvesting in Venray. “Ook met de
zorgpartners is er overeenstemming en zij zijn bereid te investeren.
Het bericht van de gemeente kwam
dan ook als een donderslag bij heldere
hemel. Ik snap er helemaal niets van.
De komende tijd gaan we ons beraden
over de opties. Duidelijk is dat we weg
willen uit de locatie aan Molenpad.
Want die is vanwege de beperkte
capaciteit niet werkbaar. Een ver-

trek uit Venray lijkt nu de meest reële
optie”, stelt Guido Nijboer.
Wethouder Martijn van der Putten
reageert dat hij pas eind januari, vlak
voor de deadline van 1 februari, is
geïnformeerd over de plannen van
De Wijnberg. “We hadden te weinig
tijd om een weloverwogen besluit te
nemen. We moesten snel beslissen
en we hebben daarom geen positief advies gegeven.” Van der Putten
meldt dat er in Venray geen voortgezet speciaal onderwijs is. “De Wijnberg
is een behandelschool. Als de kinderen
na een aantal maanden weer uitstromen, dan kunnen ze in Venray niet
terecht. We kunnen ze hier geen perspectief bieden. Dan moeten ze toch
weer in Venlo naar school.”
Tekst: Henk Willemssen
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Andere invulling van staking

Leerkrachten stellen onderwijs positief in het daglicht
Het aantal Venrayse basisschoolleraren dat staakte op donderdag
30 en vrijdag 31 januari is beduidend lager dan op vorige stakingsmomenten. De overkoepelende onderwijsorganisatie SPOV wilde op
diverse plekken het probleem binnen het onderwijs op een alternatieve
manier aandacht geven. Zo hebben ouders van leerlingen op basisschool Coninxhof in Venray gastlessen verzorgd. Locatieleider
Danielle Wijnen, groep 1-2 leerkracht Marie-Regine Poels en leerkracht
groep 4 Bram Willems vertellen waarom ze het onderwijs positief in
het daglicht wilden stellen.
De Bongerd en De Petrus
Bandenschool in Venray en de Meent
in Leunen nodigden op de stakingsdagen leerlingen van het Raayland
College uit om het vak van leraar te
ontdekken. De Lier in Merselo staakte
ook niet, op vrijdagmiddag namen
senioren de taken over van het onderwijzend personeel door te vertellen
over hun werk. De leerkrachten van
Coninxhof kozen voor het thema ‘Vele
handen maken gelukkige leraren’,
waarbij ouders gastlessen gaven en
hielpen met activiteiten. Ook maakten
de leraren een gebaar naar de zorg of
brandweer. Op vrijdag werd de staking
afgesloten met een spellenmiddag
met (groot)ouders. De groep van Bram
Willems ging aan de slag met een creatieve opdracht voor de brandweer.
“We hebben samen een foto gemaakt
met allerlei woorden die hopelijk in de
kazerne komt te hangen. De kinderen
leren bewust te worden van de ontwikkelingen binnen bepaalde beroepen”, aldus Bram.
Met de alternatieve actie wilde basisschool Coninxhof een ander geluid

laten horen, vertelt Bram. “We wilden
mensen enthousiast maken voor het
onderwijs. Ouders konden in de klas
komen kijken en erachter komen wat
er allemaal bij komt kijken om voor
de klas te staan.” Volgens Danielle
Wijnen is daarentegen hun standpunt
over het onderwijs niet veranderd.
“Het onderwijs blijft een zorg waar
nog geen structurele oplossing voor is
gevonden. Leraren zouden meer salaris moeten krijgen, dit maakt het werk
ook aantrekkelijk voor studenten op de
PABO.” Marie-Regine: “Er wordt vaak
gezegd dat leraren veel vakantie hebben. Maar ouders hebben niet door
welke werkzaamheden wij na school
erbij doen. Met de alternatieve actie
op onze school probeerden we respect
te krijgen voor ons werk.”

We hebben allemaal
hetzelfde doel

Kantelpunt

Colofon

Danielle geeft aan dat tijdens de
vorige stakingen iedereen op de bres
ging, maar dat er een kantelpunt is

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

gekomen bij de leraren. “We vroegen ons af of staken wel het juiste
middel is en of we niet beter met
een positieve vibe konden starten.
We wilden namelijk voorkomen dat
het staken tegen de leraren keert.
En ik kan begrijpen dat mensen ‘stakingsmoe’ zijn en dat ouders gefrustreerd raken. Samen met dertig
ouders hebben we ervoor gezorgd
dat het onderwijs in the picture
heeft gestaan. De ouders reageerden
erg positief en die binding met hen
is erg belangrijk. We hebben alle-

maal hetzelfde doel en dat is dat een
kind het onderwijs krijgt.”

Hart voor het vak
Ondanks dat de leraren graag vanuit het Rijk een tegemoetkoming
zien voor hun werkzaamheden, vinden ze hun werk nog steeds leuk.
Marie-Regine: “De eerste kennismaking met school begint in de kleuterklas. Als lerares ben je er voor de
kinderen en maak je een groeiproces
mee.” “Het is tof om met kinderen
te werken”, vult Danielle haar aan.

Volgens Bram zorgt dat er juist voor
solidariteit in het team. “Als een collega ziek is probeer je je in alle bochten te wringen om de lessen door te
laten gaan. Zo hebben we dan ook
nog nooit een klas naar huis hoeven
sturen. We gaan ver, want we hebben hart voor het vak. Maar ouders
merken daardoor niet hoe hoog onze
werkdruk is.”

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en
verschijnt elke donderdag in
de gemeente Venray.

Geen gevolgen voor locatieonderzoek VieCuri

Oplage 19.500 exemplaren

Het fusieproces tussen de ziekenhuizen van VieCuri in Venlo/Venray en Laurentius in Roermond is voorlopig stilgelegd. De woordvoerster van
VieCuri laat weten dat de vertraging geen gevolgen heeft voor het onderzoek naar een nieuwe ziekenhuislocatie in Venray.
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Fusieproces ziekenhuizen VieCuri en Laurentius stilgelegd
Het stilleggen van het fusieproces was
maandag 27 januari onderwerp van
gesprek in het presidium, de vergadering van de fractievoorzitters. Er leven
veel vragen en er is ongerustheid vanwege de ongewisse toekomst van het
Venrayse ziekenhuis. Burgemeester Luc
Winants meldde dat maandagochtend
in de wekelijkse collegevergadering

ook de situatie rondom het ziekenhuis
is besproken. Afgesproken is dat de
gemeenteraad begin april een werkbezoek brengt aan VieCuri. De fractievoorzitters hopen dan meer duidelijkheid
te krijgen over het locatieonderzoek in
Venray.
Bestuursvoorzitter Ankie van Rossum
van VieCuri en wethouder Anne Thielen

ondertekenden op 25 april 2019 een
intentieovereenkomst. Er zou een
halfjaar worden uitgetrokken voor
een haalbaarheidsonderzoek naar
een nieuw ziekenhuis bij sportpark de
Wieën aan de zuidkant van Venray.
“Het onderzoek is vertraagd. We hebben wat meer tijd nodig. De verwachting is dat het haalbaarheidsonderzoek

in het voorjaar van 2020 is afgerond”,
meldt de woordvoerster van VieCuri.
“De pas op de plaats die Laurentius
nu maakt, heeft geen gevolgen voor
dit onderzoek. VieCuri en gemeente
Venray werken daar samen onverminderd hard aan door.”
Tekst: Henk Willemssen

Bezorgklachten
garcon.nl

Bezoek- en correspondentieadres
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.

Subsidiebeleid vergt meer tijd
De gemeenteraad van gemeente Venray ontvangt uiterlijk in het tweede kwartaal de nieuwe algemene subsidieverordening. Dit is slechts een
overgangsregeling, want bij nieuw subsidiebeleid komt veel meer kijken, meldt het College van B&W in een informatiebrief aan de raad.
De gemeenteraad moet eerst van
ieder beleidsveld de doelen vaststellen. Zodra dat is gebeurd, kunnen de
subsidiecriteria per beleidsonderwerp
worden uitgewerkt en kan het college de nieuwe subsidieverordening
vaststellen.
De herziening van het subsidiebeleid
loopt al enkele jaren. In 2016 vonden
vier dialoogbijeenkomsten en een
verdiepingssessie plaats met verenigingen, raadsleden en ambtenaren.
Dat resulteerde in vier uitgangspunten: voor wat hoort wat, subsidie als

stimulans, kwalitatieve ontwikkeling
en samenwerking. De gemeenteraad
nam in september 2018 het besluit de
uitgangspunten toe te passen voor de
subsidiecriteria. Daarnaast zijn enkele
verbeterpunten meegenomen zoals
meer transparantie en vereenvoudiging van het proces.
Omdat het lange tijd stil bleef, diende
de PvdA tijdens de raadsvergadering van 5 november 2019 een motie
in die unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen. De PvdA
haalde aan dat de planning was het

subsidiebeleid in 2019 af te ronden.
‘Verenigingen en organisaties willen
ondertussen wel eens weten waar
ze aan toe zijn’, stelde de PvdA dat
vroeg om voor de zomer van 2020 de
nieuwe subsidieverordening naar de
raad te sturen.
Het college laat weten dat de
bestaande subsidiecriteria blijven
gelden totdat de nieuwe criteria
zijn vastgesteld. De planning is dat
verkeerseducatie, economie, monumenten, natuureducatie en kunst en
cultuur dit jaar aan de beurt komen.

Als laatste staan jeugd en jongeren,
dorps- en wijkraden en sport op de
planning voor 2021 of later.
Het proces vergt volgens het college
meer tijd omdat de veranderende rol
van de overheid moet worden uitgedrukt in een andere kijk op subsidies.
Enkele zaken zijn al opgepakt zoals het
vereenvoudigen van de aanvraagformulieren, sturen van ontvangstbevestigingen, verbeteren van informatie op
de website en het publiceren van verleende subsidies op de website.
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Provincie draait bezuinigingen N270 terug
Onder druk van gemeente Venray heeft provincie Limburg de besparing van 4,1 miljoen euro op de eerste fase
van de Deurneseweg (N270) teruggedraaid. Eind vorig jaar kondigde de provincie onverwacht het schrappen
van enkele onderdelen uit het inrichtingsplan aan. Wethouder Jan Loonen (CDA) accepteerde de bezuinigingen niet en hield de provincie aan de overeenkomst.
Provincie Limburg wilde de fietsroute
langs de N270 tussen de rotonde in
Oostrum en het treinstation, de fietstunnel onder de N270 die bedrijventerrein De Blakt met De Hulst verbindt en
enkele duurzame maatregelen laten
vervallen. Het leverde een voordeel op
van 4,1 miljoen euro. Voor het N270wegdeel tussen Intratuin in Venray en
de rotonde in Oostrum is 22 miljoen
euro uitgetrokken.
Het doortrekken van het fietspad tussen
Wanssum en Oostrum aan de noordkant van de N270 naar het station kost
3,5 miljoen euro. Daardoor hoeven de
fietsers niet meer door het centrum
van Oostrum via Mgr. Hanssenstraat en

Stationsweg. Gemeente Venray doet
het voorstel de helft van de investering,
1,75 miljoen euro, bij te dragen. De provincie gaat hiermee akkoord en haalt de
andere 1,75 miljoen euro uit de geldpot
voor het provinciale Beleidskader Fiets.
De aanleg van de fietstunnel bij bedrijventerrein De Blakt kost 1 miljoen euro.
De tunnel komt onder het kruispunt bij
de Evenementenhal waar de rotonde
wordt vervangen door een kruising met
slimme stoplichten. Gemeente Venray
zou er al vier ton aan meebetalen.
Dit bedrag kan nog een ton meer worden, dit is afhankelijk van het resultaat
van de aanbesteding. Gemeente Venray
ziet het fietspad en de fietsbrug als

belangrijke onderdelen van een veilige schoolroute tussen Wanssum/
Well, het station, Gilde Opleidingen en
Raayland College.
De provincie heeft ook aangegeven de
helft van de aanpak van de stationsomgeving in Oostrum te betalen. Van de
voorbereidingskosten vergoedde de provincie al 50 procent.
Gedeputeerde Staten hebben naast
Venray ook wegenplannen voor
Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten
en Nederweert bijgesteld na protesten van deze gemeenten. In de
Statenvergadering van vrijdag 14 februari neemt het Limburgs Parlement een
besluit over het gewijzigde voorstel.

Vernieuwing pompstation
Breehei in Leunen
Pompstation Breehei aan Breevennenweg in Leunen wordt vernieuwd en uitgebreid. Waterleiding
Maatschappij Limburg (WML) gaat het oude pompgebouw uit 1948 en het filtergebouw uit 1960 slopen en
vervangen door nieuwbouw. Het gemoderniseerde Breehei verzorgt de drinkwatervoorziening voor de
gemeenten Venray, Horst aan de Maas en een deel van Venlo.
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Natura2000

Provincie wil herstel
natuurgebieden
Provincie Limburg presenteerde op woensdag 29 januari het
Aanvalsplan Stikstof. Een van de doelen is de stikstofproblemen
aan te pakken door het versnellen van natuurherstel in
21 Limburgse Natura2000-gebieden, waaronder
Boschhuizerbergen in Venray.
Landelijk zijn er 160 Natura2000gebieden. Hiervan hebben
118 natuurgebieden hinder van
overbelasting door stikstof, meldt
het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
Ook Boschhuizerbergen staat op de
lijst van stikstofgevoelige natuurgebieden.

Aanpak bij de bron
De provincie wil een versnelde
uitvoering van natuurherstel
en soortenbeleid. Een sterke en
robuuste natuur kan beter omgaan
met invloeden uit de omgeving.
Daarnaast worden maatregelen genomen bij de bronnen van
stikstofuitstoot rondom de Natura
2000-gebieden. De provincie overweegt de maximumsnelheid op
provinciale wegen te verlagen.
Een maatregel die het kabinet al
eerder voor rijkswegen aankondigde. Ook bronmaatregelen bij
agrarische ondernemers brengen
de stikstofemissie omlaag, zoals

aangepaste mestbehandeling en
gebruik van ander veevoer.
Naast aanpak van stikstofemissie moet er ook ruimte zijn voor
nieuwe bedrijvigheid. De vergunningverlening kan weer op gang
komen door een betere balans
tussen natuurherstel en maatschappelijke en economische
ontwikkelingen. ”Om het overzichtelijk te maken gaan we per gebied
bepalen wat nodig is,” zegt gedeputeerde Hubert Mackus. “We kijken naar alle sectoren: landbouw,
industrie, verkeer, energie- en
bouwsector. Aanpak bij de bron
staat hierbij voorop.”

Afspraken
Voor het versnellen van natuurherstel is 120 miljoen euro nodig.
Daarnaast is er nog 100 miljoen
euro nodig voor bronmaatregelen
rondom de Natura 2000-gebieden.
Hierover moet provincie Limburg
nog afspraken maken met het
kabinet

SP-raadslid

Jan Hendriks terug in de raad
Na een halfjaar afwezigheid heeft Jan Hendriks (64) zijn raadswerk hervat. Bij het SP-raadslid werd afgelopen zomer longkanker
geconstateerd.

Het karakteristieke filtergebouw uit 1960 wordt dit jaar gesloopt

WML is van plan pompstation
Californië in Venlo af te stoten. De distributie en opslag van drinkwater van
deze locatie wordt overgeheveld naar
Breehei. Uitbreiding van het pompstation in Leunen is ook nodig vanwege
de toenemende vraag naar drinkwater
vanwege de klimaatverandering. Door
de samenvoeging van beide pompstations en de modernisering denkt WML
de drinkwatervoorziening in NoordLimburg voor de toekomst te kunnen
garanderen. “We willen om kosten
te besparen niet twee verouderde
pompstations vernieuwen. We stoten
Californië ook af omdat daar al enkele
jaren geen grondwater meer wordt
opgepompt”, zegt een woordvoerder
van WML.
Op pompstation Breehei, gebouwd
in 1948, vindt winning, zuivering en
distributie van drinkwater plaats.
De bestaande bebouwing is sterk
verouderd en voldoet niet meer aan

de arboregels en de eisen van deze
tijd. Uit onderzoek blijkt dat renovatie of vernieuwing van de bestaande
bebouwing niet rendabel is. Voor het
al gerealiseerde nieuwe pompgebouw
heeft gemeente Venray in 2015 een
vergunning verleend. Naast het nieuwe
filtergebouw komt er een uitbreiding
met twee extra drinkwaterkelders.
Op het terrein bevinden zich nog vier
waterbassins, een noodspoelvijver en
enkele ondergrondse en halfverdiepte
drinkwaterkelders. “Het oude filtergebouw wordt in de tweede helft van dit
jaar gesloopt”, meldt de woordvoerder.
“Ik verwacht dat we eind 2021 of begin
2022 helemaal klaar zijn met de werkzaamheden op Breehei. Dan kunnen
we ook pompstation Californië sluiten.”
Door de uitbreiding vindt bomenkap
plaats. Buiten het hekwerk verdwijnt
een groenstrook met 84 bomen.
Binnen het hekwerk worden negen
bomen gekapt en drie bomen langs de

openbare weg. Hiervoor in de plaats
worden twaalf bomen aangeplant:
eiken, beuken en lindes terwijl twee
eiken worden verplaatst. Bij de kruising Breehei/Breevennenweg komen
een informatiebord met een bankje en
twee kunstwerken.
De uitbreiding past niet binnen het
bestemmingsplan dat een maximaal
bebouwd oppervlak van 3.000 vierkante meter toestaat. WML wil met
het oog op de toekomst het perceel
uitbreiden naar een bebouwing van
6.500 vierkante meter. Daarnaast is in
1989 een drinkwaterkelder gebouwd
waarvoor het bestemmingsplan nooit
is aangepast. Dit wordt ook meegenomen in het nieuwe ontwerpbestemmingsplan dat van 31 januari tot en
met 12 maart ter inzage ligt en op
dinsdag 10 maart op de agenda staat
van de commissie Wonen.
Tekst: Henk Willemssen

Hij woonde eind juni voor het
laatste een raadsvergadering bij.
Vorige week bezocht hij weer
een commissievergadering en op
maandag 27 januari was hij van de
partij in het presidium, de bijeenkomst van de fractievoorzitters.
“Het gaat wel weer. Maar beter
word ik niet meer”, vertelde Jan
Hendriks. “Ik ben er slecht aan toe
geweest vooral toen er een longsteking bijkwam kijken.” De SP’er
verwacht zijn raadswerk weer op
te kunnen pakken. “Ik ben wel

snel moe maar ik hoop nog een
heel tijdje mee te gaan.”

Lijsttrekker
De SP is momenteel een eenmansfractie. Bij de verkiezingen
van maart 2018 behaalde de partij met Jan Hendriks als lijsttrekker vier zetels. Enkele maanden
later kwam er een afsplitsing.
Drie raadsleden stapten uit
onvrede met het partijbeleid uit
de SP en richtten Pro Venray op.

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

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

Ondanks twijfels steun voor
renovatie De Linde

ut is goëd zoeë

Heden is overleden ôzze pap, opa, super opa en opi

Mies Coenders
echtgenoot van

Ton Coenders - Zanders † 1984
8 april 1927 Meerlo

† 3 februari 2020

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tiny en Jan
Ben en Godelieve
Hans en Lizet
Anita en Leo
Klein- en achterkleinkinderen
Bergsboslaan 2, 5864 EA Meerlo
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 8 februari om 10.30 uur
in de Joannes de Doper kerk, Hoofdstraat 17, Meerlo. Aansluitend
begeleiden we ôzze pap naar zijn laatste rustplaats bij mam.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de Huisartsen,
Buurtzorg Horst a/d Maas Noord en De Geijsterse Hoeve.
In plaats van bloemen liever een gift voor Alzheimer Nederland.
Collectebussen hiervoor staan achterin de kerk.

Intens verdrietig laten wij u weten
dat toch nog onverwacht mijn lieve man,
onze lieve pap en opa is overleden

Karel van de Rijt
*Sint Oedenrode,
17 augustus 1945

† Oostrum,
2 februari 2020

echtgenoot van

Fien van de Rijt-Janssen
Petra en Rob
Jaimy
Rosalie en Pim
Michel en Suzanne
Sofie
Dorpsplein 7
5807 BC Oostrum

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Koppel op zoek naar gemeubileerd
huis of appartement in regio Venray/
Horst Mandy98@live.nl 06 12 36 01 08.
Tijdelijk te huur vrijstaande woning
in Meijel. T 06 11 34 41 78/
E angeliquevanhugte@hotmail.com
Te koop handgerooide
voederbieten. Tel. 06 23 76 54 77.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Verloren gouden ring bezet met
3 bloedkoralen, 29 febr. in/om
Toverland Sevenum. Beloning voor
vinder. 06 33 93 99 63.
Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
Cursus porselein Baarlo, 6 lessen.
Maak je eigen porseleinen bekers/
vazen/kommen van a tot z. Geen
basiskennis nodig. Info: atelierrb.nl

Dorpsbewoners staan ondanks alle twijfels achter het voorstel van het projectteam om gemeenschapshuis
De Linde in Oirlo te renoveren. Tijdens de dorpsbijeenkomst op donderdag 30 januari klonken kritische
geluiden maar in een schriftelijke stemming kozen de inwoners unaniem voor de verbouwing die 1,1 miljoen
euro gaat kosten.
Daarmee is de bouw van een nieuw
multifunctioneel centrum (mfc) bij
de pastorie definitief van de baan.
Dit plan blijkt financieel niet haalbaar
en is ook te omslachtig voor Oirlo.
Het bezoek aan bisdom Roermond
op vrijdag 10 januari gaf de doorslag.
De droom om de oude pastorie voor
1 euro over te nemen, kwam niet
uit. Het bisdom eiste er een nieuwe
woning van 350.000 euro voor terug.
Daardoor viel het ambitieuze mfcplan in duigen.

Renovatieplan
Het projectteam presenteerde in
2016 al een renovatieplan voor
De Linde. Naast een grondige verbouwing zou het gemeenschapshuis worden uitgebreid. De Linde is
gebouwd in 1983 en werd na een
brand herbouwd in het najaar van
1995. Verenigingen zijn niet gerust
op de gevolgen van een dure verbouwing. Ze vrezen dat ze straks
hogere tarieven moeten gaan betalen, zo liet een dorpsbewoner weten.
Hij wilde vooraf weten hoe de exploitatie van het nieuwe gebouw eruitziet. Die vraag stelden meerdere
bezoekers. “Een zeer terechte vraag”,
reageerde Jan Nelissen van het projectteam. Maar hij kon geen uitsluitsel geven. “We gaan het plan uit
2016 opnieuw bekijken. We maken
bouwtekeningen en een financieel
plaatje. Daarmee komen we bij jullie
terug. We moeten realistisch zijn en
streven naar een sluitende begroting
zonder risico’s.”

‘Uitstraling niet belangrijk’
Een Oirlonaar drong aan op ‘een

gebouw zonder poespas’. “Uitstraling
is niet belangrijk”, zei hij. Voorzitter
Paul Classens meldde dat er ‘geen
kasteel’ wordt gebouwd. “Het gaat
om een kleine uitbreiding. We willen
een passend gebouw voor ons dorp.
We hebben nu eenmalig de kans
om met steun van de gemeente het
goed aan te pakken. Om zo De Linde
toekomstgereed te maken voor de
komende veertig jaar.”
Gemeente Venray heeft een bijdrage van 733.000 opzijgezet in het
kader van het project ‘Schoon door
de poort’. Dit is twee derde deel van
de investering. De Oirlose gemeenschap moet 367.000 euro opbrengen
door zelfwerkzaamheid en fondsenwerving. Naast dit bedrag wil
het projectteam het gehele interieur vervangen. Dit kost ongeveer
een ton. Precies het bedrag dat
De Linde aan eigen vermogen in kas
heeft. Paul Classens haalde aan dat
De Linde altijd een gezonde exploitatie heeft gekend.

‘Een grote soap’
De plannen voor het
gemeenschapshuis lopen al vanaf
2014. Er zijn veel onderzoeken
gedaan en nadat de dorpsraad zich
er in 2018 mee bemoeide kwam er
schot in de zaak. Een inwoner sprak
van ‘een grote soap’. “We hebben
een paar jaar verloren. We moeten
niet te groot gaan denken met een
café erbij. De vaste lasten moeten
zo laag mogelijk blijven.” Iemand
anders opperde het idee om samen
met buurdorp Castenray een
gemeenschapshuis te exploiteren.
Paul Classens zei dat Oirlo en

Castenray al veel samenwerken met
activiteiten. “Maar we vinden dat
Oirlo zelf een gemeenschapshuis
moet hebben. We krijgen
steeds meer oudere bewoners.
Daarom moet er ook een huiskamer
zijn. En niet dat ze met de rollator
naar Castenray moeten.”
Het moment was aangebroken voor
een schriftelijke stemming. Zoals de
statuten van De Linde voorschrijven. “Als jullie dit niet willen, dan
gaat het niet door”, stelde Classens.
Een dorpsbewoner wilde de stemming tegenhouden. “Want we kunnen nu geen ja of nee zeggen.
Omdat veel zaken nog helemaal niet
duidelijk zijn.” Paul Classens wilde
geen uitstel. “We moeten nu kiezen of we gaan investeren of niet.
Anders ligt het weer stil. Als we niets
doen dan raakt het bestaansrecht
van De Linde in het geding. Dit is een
eenmalige kans, die komt niet meer
terug.”

Schop in de grond
Het projectteam kreeg uiteindelijk
volledige steun van het dorp.
Er zat geen enkele tegenstem bij
de 79 ingezamelde stembiljetten.
“Fijn dat iedereen zo positief
gestemd heeft”, reageerde Jan
Nelissen. “Ondanks alle zorgen en
vraagtekens. Er is nog veel te doen.
We staan voor een hele uitdaging.”
Het projectteam is opgeheven en een
nieuwe ploeg gaat nu aan de slag
met het vervolg. Nelissen hoopt dat
over een jaar, in februari 2021, de
schop de grond in kan.
Tekst: Henk Willemssen

Herinrichting stationsomgeving

Flinke uitbreiding parkeren bij station
Bij de herinrichting van de omgeving van het treinstation in Oostrum wordt de parkeergelegenheid
flink uitgebreid. Dat meldde Sander Vedder van ontwerpbureau Karres en Brands tijdens de informatieavond op dinsdag 4 februari in gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum.
Het aantal parkeerplaatsen gaat van
200 naar 250 auto’s. Ook de fietsenstallingen krijgen een uitbreiding van 25 procent, van 1.000 naar
1.250 fietsen. De grote parkeerplaats
verhuist naar de zuidkant tegenover
Gilde Opleidingen. Sander Vedder
vertelde dat door een herschikking van alle functies er veel meer
ruimte ontstaat rondom het station. “Er komt ook meer ruimte voor
groen. We gaan enkele bomen kappen maar er komen meer bomen
voor terug. Er ontstaat straks een
doorgaande groenstructuur met
boomgroepen en beplantingsvakken.”
De parkeerplaatsen worden afgekoppeld van het riool. Dit betekent dat de bestrating van een
waterdoorlatend materiaal wordt.
“We hebben gekozen voor gras-

tegels”, zei Sander Vedder. “Dat is
minder prettig om op te lopen.
Daarom komen er loopstroken tussen de grastegels die de bezoekers
naar het stationsgebouw leiden.
Voor de markering van de vakken
gebruiken we betonnen elementen.”
De werkzaamheden moeten worden afgestemd met de elektrificatie
van de Maaslijn die gepland staat
in 2024. Gemeente Venray probeert
enkele onderdelen al eerder uit te
voeren. “Wij krijgen het treinverkeer niet stilgelegd”, zei projectleider Maikel van der Meer. “We zijn
daarom afhankelijk van de planning
voor de Maaslijn. Het nieuwe busperron zouden we bijvoorbeeld wel
al in 2022 of 2023 kunnen aanleggen.”
De omwonenden zijn blij dat de
dieseltreinen straks worden ver-

vangen door elektrische treinen die
veel minder lawaai veroorzaken.
“Elektrische treinen hebben veel
voordelen”, zei Maikel van der Meer.
“Het enige nadeel is dat er bovenleidingen moeten komen.”
De gemeente stelt voor dat het station de naam Oostrum-Venray krijgt.
‘Station Venray’ is misleidend omdat
het station in Oostrum ligt, op
vier kilometer afstand van Venray.
“We willen de reizigers duidelijk
maken dat ze hier niet in het centrum van Venray uitstappen”, aldus
Maikel van der Meer. “Maar er kan
een hoog prijskaartje aan vastzitten
om de stationsnaam overal te laten
veranderen. Het kan een paar ton
kosten. We moeten afwachten of het
betaalbaar is.”
Tekst: Henk Willemssen
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Eenzaamheid tegengaan met project

‘Mijn persoonlijke ervaringen zet ik om in kracht’
In Venray komt eenzaamheid onder ouderen, maar ook jongeren, veelvuldig voor. Om dit probleem tegen te
gaan heeft Rabobank Horst-Venray vanuit de Gezondste Regio een project gestart met professionals en ervaringsdeskundigen dat zich richt op eenzaamheid in de regio. Ervaringsdeskundige en initiatiefnemer van
Stichting Ik Begin, Remy Kreutz, vertelt waarom hij vindt dat het thema meer onder de aandacht moet komen.

deuren als inloop genaamd Trefpunt,
dat gaat fungeren als fysieke sociale
kaart. Iedere donderdag is er iemand
fysiek aanwezig om iedereen met een
vraag te helpen. Kreutz: “Met de opening van de inloop is een droom uitgekomen en dat geeft echt een boost.
Ambassadeur Rob Scheepers is een
lichtpunt in mijn donkere dagen.”
Kreutz merkt dat er veel loskomt bij de
mensen die bij de stichting langskomen. Volgens hem zouden er meerdere initiatieven in het leven geroepen
moeten worden om eenzaamheid
tegen te gaan. “Het is van belang dat
we daar met zijn allen meer aandacht
aan gaan besteden of actiever in gaan
investeren. Bij de jeugd valt er bijvoorbeeld veel te halen, je kunt op scholen
preventief beginnen met voorlichtingen geven.” Emonts beaamt dat er ook

eenzaamheid onder jongeren voorkomt. “Het thema van de Gezondste
Regio richt zich dan ook niet alleen op
ouderen, maar ook jongeren.”
De start van Stichting Ik Begin heeft
volgens Kreutz voor balans gezorgd
in zijn leven. “Ik heb vrede met mijn
verleden, omdat er nu iets goeds is
uitgekomen. Mijn persoonlijke ervaringen zet ik om in kracht. Doordat ik
me zelf eenzaam heb gevoeld, accepteren gelijkgestemden meer van
me. En door mijn ervaring herken ik
sneller patronen. Ik vind het mooi
om anderen te helpen. Mijn verbindende rol zorgt ervoor dat mensen die
hier komen, opener worden over hun
gevoelens en daar doe ik het voor.”

HAGENS
Verpakkingen
Als onderdeel van de maatschappelijke agenda van Rabobank HorstVenray staat het thema Samen voor
de Gezondste Regio 2025 centraal.
Met zestien projecten wil zij haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. “Een van de thema’s
die ter sprake kwam is eenzaamheid. De werkgroep die bestaat uit
acht partijen heeft gemerkt dat er
al veel gebeurt met dit thema, maar
dat initiatieven elkaar niet weten te
vinden of niet zichtbaar zijn voor de
doelgroep. Ons doel is de eilanden
met elkaar verbinden om ze te versterken”, vertelt Sjoerd Emonts van
de Rabobank. Synthese, gemeente
Venray, gemeente Horst aan de Maas,
Wonen Limburg, Logeerhuis Kapstok,
’t Laefhoes en Stichting Kom Erbij
Grubbenvorst zitten verenigd in de
werkgroep.
Toch hebben de partijen nog niet concreet voor ogen hoe ze dit doel gaan
bereiken. De bank organiseerde dins-

dag 24 januari in het gemeentehuis
in Venray een bijeenkomst voor zo’n
vijftig deelnemers, wisselend van professionals die in aanraking komen met
het thema tot (dorps)initiatiefnemers
uit de regio, om te brainstormen hoe
de verbinding te realiseren. “Er was
veel behoefte aan een bijeenkomst
om elkaar te ontmoeten. Daar ontstonden veel connecties. De groep
heeft nog geen beslissing genomen
over de volgende stap.”
Remy Kreutz (38) geboren in
Blitterswijck, vertelde tijdens de bijeenkomst zijn eigen ervaringen met
eenzaamheid. Doordat er bij hem
meerdere stoornissen werden gediagnosticeerd, raakte hij overspannen,
maakte hij foute keuzes en verloor hij
vaste facetten in het leven, die voor
eenzaamheid zorgde. “Ik had een huis,
een relatie en een auto, maar dat kon
ik niet aan vanwege mijn diagnoses. Ik
kwam in de GGZ-wereld terecht, waardoor ik werd afgekeurd.” Omdat hij

naar eigen zeggen geen doel had in
het leven, wilde hij graag terugkeren in de maatschappij. “Je hebt geen
dagritme en zonder sociaal vangnet,
raak je geïsoleerd. Iedereen werkte
en ik zat me, destijds op de camping in Meerlo, eenzaam te voelen.
Ik kon ook niet op stap gaan, want
daar had ik geen financiële middelen voor. Mijn problemen heb ik altijd
met humor verbloemd. Humor is mijn
kracht maar ook een valkuil. Hoe cynischer ik werd, hoe slechter het met
me ging. Ik vond veel dingen leuk,
maar ik wist niet waar ik moest beginnen. En tegen dat probleem lopen
meerdere mensen aan.”
Met het opzetten van Stichting Ik
Begin in Venray, een stichting die
in de vorm van activiteiten op een
laagdrempelige manier stimuleert
tot het nemen van nieuwe stappen,
begon Kreutz zijn eigen integratie in
de maatschappij. Zaterdag 25 januari opende de stichting officieel haar

Zorgen over slechte bereikbaarheid
spoedpost
De huisartsenpost was zondag 2 februari telefonisch slecht bereikbaar. Er zou een wachttijd zijn van 96 minuten.
Dat meldde voorzitter Bert Arts van dorpsraad Castenray op maandag 3 februari in het dorpsradenoverleg.
Uit een andere melding blijkt dat later
in de middag de wachttijd 46 minuten bedroeg. Bert Arts werd zondag
benaderd door een oudere inwoner
van Castenray die dringend een huisarts nodig had. “Die man was doodziek.
Er was een heel lange wachtrij en hij
werd ook niet teruggebeld. Toen heb
ik zelf gebeld en ik kreeg inderdaad
te horen dat de wachttijd 96 minuten
was. Ik vind dat dit niet kan. De telefonische bereikbaarheid is heel slecht. Je
komt niet door het menu heen. Dit gaat
een keer fout. Ik ga hierover een klacht
indienen”, vertelde Arts.
Volgens dorpsraadlid en oud-huisarts
Rob Keijzer van Ysselsteyn moet er iets
bijzonders aan de hand zijn geweest.

“Want dit kan niet. Of er is personeel
weggevallen of er was een computerstoring”, meende Keijzer. “Er is een
enorme toeloop bij de spoedpost en dat
kunnen ze niet altijd aan. Er is onvoldoende geld en menskracht.”
Carla van Velden, manager van huisartsenpost Noord-Limburg, meldt dat
er zondagmiddag geen sprake was
van onderbezetting. “Ik was zondag
zelf aanwezig. Het was erg druk op
de spoedpost. Omdat de wachttijden
langer werden, hebben we de achterwacht opgeroepen om bij te springen. Patiënten die bellen krijgen altijd
de optie om een terugbelafspraak te
maken.” Mensen die dringend een huisarts nodig hebben kunnen volgens haar

de één intoetsen die bedoeld is voor
levensbedreigende situaties. “Dan komt
er binnen dertig seconden altijd iemand
aan de telefoon.”
De huisartsenpost neemt contact op
met de inwoner van Castenray om te
achterhalen waarom hij niet is teruggebeld. “We hechten er veel waarde
aan om te weten wat er is gebeurd”,
zegt Carla van Velden. Ze geeft aan dat
75 procent van de telefoontjes binnen
tien minuten wordt afgehandeld. “Dat is
een landelijke norm en daar voldoen
we aan. Alleen als het in het weekeinde
erg druk is, dan kan het voorkomen dat
er een langere wachtrij ontstaat.”
Tekst: Henk Willemssen

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Fresh Park Venlo
Venrayseweg 102G
Industrienummer 3852
5928 RH Venlo
Tel.: 077 820 02 23

Hagens Verpakkingen (onderdeel van LC Packaging) is een opzetstation voor golfkarton en massief karton en we zijn gevestigd op
het Fresh Park in Venlo. Wij zijn een jong bedrijf, maar hebben jaren
ervaring in de verpakkingsindustrie.
Momenteel hebben we de volgende vacature open staan:

Account Support
Associate

(24 uur per week, ma, do, vr)

Profiel:
De rol van Account Support Associate is van fundamenteel belang
voor het leveren van toegewijde service aan onze klanten.
Je ondersteunt de accountmanager(s) op zowel commercieel als
administratief gebied en zorgt voor een positieve klantervaring.
Met jouw proactieve en servicegerichte aanpak lever je een belangrijke bijdrage aan de loyaliteit van klanten op de lange termijn.
Functie-eisen:
· mbo/hbo werk- en denkniveau (logistiek);
· 1-2 jaar ervaring in een klant- en servicegerichte functie;
· kennis van SAP en/of Dynamics CRM is een pre;
· goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal,
zowel mondeling als schriftelijk;
· passie voor klantenservice.
Wat bieden wij:
Hagens Verpakkingen is een hard groeiend bedrijf met een Hollandse ondernemersmentaliteit. Onze kernwaarden ‘betrokken, betrouwbaar en loyaal’ gelden niet alleen voor onze klanten en productiepartners, maar zeker ook voor onze medewerkers: we gaan voor
een lange termijnrelatie. Afhankelijk van leeftijd en ervaring wordt
een competitief salaris geboden met goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Solliciteren:
Ben je nieuwsgierig geworden? Ga dan voor meer informatie
naar website www.hagensverpakkingen.nl of bekijk de uitgebreide
vacature op LinkedIn. Wanneer je interesse hebt, dan kun je jouw
CV en motivatie mailen naar hr@lcpackaging.com ter attentie
van HR Manager Corina ‘t Hoen. Zonder een motivatie wordt de
sollicitatie niet in behandeling genomen.

www.hagensverpakkingen.nl

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
te bestellen
geen
bezorgkosten

Mobiel pinnen
bij aflevering

Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven

06

politiek \ 0602

Venray Lokaal

Ervaar wat zij ervaren
Vanwege de al jaren lopende discussie over het ‘voetgangersgebied’
liet het Gehandicaptenplatform Venray zaterdag 25 januari raads- en
commissieleden ervaren wat het betekent om in het centrum te winkelen als je slechtziend of slechthorend bent. Gegeven het stelselmatig
genegeerde fietsverbod en de diverse (terras- en reclame)obstakels.
Venray Lokaal ging op deze uitnodiging in.
Het merendeel koos voor de visuele
beperking. En sommigen moedig:
geheel blind. Dat viel knap tegen.
Niet alleen door plotsklaps opduikende fietsers, maar ook door uitgestalde (reclame)obstakels die verder

VVD Venray

op de ‘doorgaande weg’ staan dan
terrasmeubels. Waardoor je, ten
onrechte, denkt: ik ben er al langs,
maar er toch tegenaan knalt.
Uiterst curieus zijn een drietal feiten: het massaal negeren van het

antwoord krijgt: ”Ja, dat weet ik” én
hij vervolgens gewoon doorfietst!
Immers, hij weet dat de pakkans
nihil is. Het toppunt is drie fietsende
agenten, gezellig keuvelend, door
de Schoolstraat. Dit is waargebeurd!
Zij moeten dan respect afdwingen bij
de burgers voor onze rechtsregels?
Tenzij men verder de leegstand wil
bevorderen, vergeet dan het vorenstaande geheel.

vaardigheden (door het samenspel)
en fijne motoriek. Muzieklessen stimuleren de ontwikkeling van discipline en geduld en leren het kind
omgaan met kritiek en het krijgen van
zelfvertrouwen. Tot slot maak je via
de muziek ook nog eens kennis met
veel andere culturen.
Veel partijen hebben een rol bij het
stimuleren van muziek bij de jeugd,
zoals de muziekverenigingen zelf, de
muziekdocenten, lokale en regionale
overheden, bedrijven, serviceclubs

en poppodia. Maar de meest directe
en daarmee onmisbare invloed komt
vanuit de ouders en de schoolklas
van het kind. De lokale politiek kan
ouders en kinderen niks opleggen
of verplichten. Maar we kunnen wel
bijdragen aan de lokale muziekcultuur, via de voorzieningen in onze
gemeente. Zo wil VVD Venray toegang tot laagdrempelig muziekonderwijs blijven stimuleren.

het bordje van bewoners en bedrijven in het buitengebied. Veel van
deze ontwikkelingen worden daarbij ook als een bedreiging gezien
van het leefgenot van de bewoners
buiten, maar vooral ook binnen de
dorpskernen. Maar willen wij onze
levensstandaard, aarde en voedselvoorziening in stand houden, dan
zullen wij moeten blijven investeren
in het buitengebied. De gevreesde
overlast die het gevolg zijn van
deze ontwikkelingen moeten zoveel

mogelijk voorkomen worden.
Wij moeten daarbij wel vertrouwen hebben in de techniek die er
is, zoals zonnepanelen, windmolens
en de mestverwerking. Niets doen
is geen optie. Ook zijn wij niet in de
positie om bij elk tegengeluid maar
te roepen ‘niet in mijn achtertuin’
(NIMBY), want dan komen de ontwikkelingen zeker in onze voortuin.

Jack Gardeniers, commissielid

Meer muziek in de klas
Er is steeds minder jeugd die muziek maakt. Veel muziekleraren zijn
gestopt of hebben nauwelijks of geen leerlingen meer. Sinds het stoppen van het Kunstencentrum Jerusalem verdween muziek in de klas
bij een aantal basisscholen. Er worden nog wel cultuurlessen in de
klas gegeven, maar dat kan ook gaan over andere cultuurdisciplines.
Muziek is een belangrijk onderdeel
van onze cultuur. Juist Limburg kent
veel tradities met harmonieën en
fanfares. Maar zeker ook modernere muziekbands en gezelschappen
vonden hun oorsprong in onze regio.
Kinderen in aanraking brengen met

CDA Venray

fietsverbod, een gemeentebestuur
dat zijn eigen (verkeers)regels niet
serieus neemt en toeristische organisaties die standpunten innemen,
lijnrecht tegenover hun eigen doelstelling. Als winkelend publiek zich
onveilig voelt, komt men niet meer.
Dan winkelt men elders, waar regels
er wel toe doen.
Het is toch van de zotte, dat als je
lopend in de Schoolstraat een tegemoet fietsende kennis aanspreekt
dat je er niet mag fietsen, je als

muziek is daarom alleen al waardevol. Maar muziek is nog meer dan
dat. Muziek maken is ook nog eens
erg goed voor de ontwikkeling van
jonge hersenen. Het heeft een positief
effect op taalontwikkeling, wiskundig inzicht (door de patronen), sociale

Chiara Palmi

Milieumaatregelen en buitengebied
Vroeger was het buitengebied er om te jagen, zaaien en oogsten.
Het buitengebied was van iedereen. Daarna werd het buitengebied
alleen nog maar gezien als gebied voor de landbouw en veeteelt, dus
voor onze voedselproductie. Het buitengebied werd ook zo ingericht
en bewoners in het buitengebied waardeerden het buitengebied en
namen de lasten voor lief.
Doordat de bedrijven in het buitengebied groter werden omdat er
anders geen boterham meer te verdienen was, kwamen er veel kleinere agrarische gebouwen leeg te
staan en kregen andere bewoners

te maken alle gevolgen. Het lijkt
er nu op dat de lucht in het buitengebied slechter is dan in de stedelijke gebieden, maar niets is minder
waar. Oplossingen voor natuur, landbouw en milieu komen terecht op

Jac Derikx, daadslid

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.

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

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

Draagvlak

Kwartiermaker voor
windpark in Venray
Gemeente Venray heeft Frank van Bussel als kwartiermaker aangesteld
om de mogelijkheden te onderzoeken voor een windmolenpark aan de
oostkant van de gemeente Venray. Van Bussel krijgt vier maanden de
tijd om in gesprek te gaan met omwonenden, grondeigenaren, agrariërs
en de dorpsraden om draagvlak te vinden voor een park van drie tot zes
windmolens.
Frank van Bussel is een onafhankelijk omgevingsmanager. Hij trekt het
gebied in om met alle betrokken partijen te praten en draagvlak te creëren. “Samen met hen wil ik een plan
maken. Het kan niet zo zijn dat een
boer een grote windmolen neerzet en
dan zijn hele leven niet meer hoeft te
werken. Terwijl de omgeving tegen
die turbine aankijkt en de overlast
ervaart. Ik wil dat het dorp maximaal
profiteert”, zei Van Bussel. Winand
van der Kooij van gemeente Venray
meldde dat acceptatie door de buurt
heel belangrijk is. “Maar 100 procent
acceptatie zullen we nooit krijgen.”
“Dat is inderdaad een illusie”, rea-

geerde wethouder Martijn van der
Putten. “We streven naar een zo optimaal mogelijke variant. Een grootschalig windpark kan niet in Venray.
Daarvoor zijn er te veel beperkingen door de radarverstoring van het
vliegveld en de vrije strook langs de
Maas.” De wethouder zei dat over
vier maanden de balans wordt opgemaakt. “Dan besluiten we of we
verdergaan met windmolens of niet.”
De gemeenteraad heeft vlak na de
zomervakantie het laatste woord.

Tekst: Henk Willemssen
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Stichting Burgers van Venray uw mening telt

Een vuurwerkverbod in Venray is wenselijk
Voorafgaand aan de nieuwjaarsnacht en de hele maand januari erna stonden de kranten vol met artikelen over problemen met vuurwerk.
Zaken als geluidoverlast, brandstichting en vernielingen worden blijkbaar als ‘gewoon’ en ‘behorend bij een traditie’ ervaren.
De echte problematiek is echter gelegen in
de gevaren voor de volksgezondheid. Elk jaar
opnieuw melden zich in die nacht bij de spoedeisende hulp in ziekenhuizen personen met al
dan niet zwaar lichamelijk letsel. Ongetwijfeld
kent iedereen die berichten, uiteenlopend van
brandwonden, oogletsels tot zelfs afgerukte
ledematen.
Inmiddels heeft het kabinet besloten dat dit jaar
een gedeeltelijk vuurwerkverbod van kracht

gaat. Of dat nu een verbod zal zijn op alleen illegale
knallers en vuurpijlen, of dat er zelfs een totaal verbod op het afsteken van siervuurwerk moet komen,
wordt verschillend gedacht.
In Venray wordt er tijdens de kermis een grootschalige vuurwerkshow gehouden. Zo’n vuurwerkspektakel zou wellicht in de nieuwjaarsnacht
op één of zelfs meerdere plaatsen in Venray en
de kerkdorpen kunnen worden georganiseerd.
Misschien dat zodoende de noodzaak om individu-

eel vuurwerk af te steken afneemt.
De Stichting Burgers van Venray wil de mening van
de inwoners van Venray hierover peilen. Op de website www.burgersvanvenray.nl staat in de maand
februari de stelling: een vuurwerkverbod in Venray
is wenselijk. U kunt aangeven het daarmee eens of
oneens te zijn, maar veel belangrijker is om daarbij
ook te vermelden wat uw eigen mening hierover is.
eens/oneens > burgersvanvenray.nl

Bespreking stelling Burgers van Venray januari

De straatverlichting in Venray is onvoldoende
In de maand januari kon men op de website Burgers van Venray reageren op de stelling over de straatverlichting in Venray en de kerkdorpen.
De stelling was: de straatverlichting in Venray is onvoldoende.
Er is in die periode op grote schaal door maar
liefst 780 inwoners van Venray gereageerd.
Het resultaat van die peiling was dat meer
dan 80 procent het met de stelling eens was.
Opvallend is ook dat in een groot aantal reacties verwezen wordt naar specifiek benoemde
locaties in Venray waar gevaarlijke situaties zijn
door slechte verlichting. Het is om die reden
aan te raden om de opmerkingen en suggesties
van die personen na te lezen op de website 
www.burgersvanvenray.nl onder ‘vorige stellingen’.
In de reacties wordt onder meer gewezen op de
noodzaak van goed zichtbare fietsverlichting.
Ine stelt dat is er vaak verlichting (bijvoorbeeld
bij de singels) maar aan één zijde van de weg
is. “Fiets- en voetpaden vallen op veel plekken
buiten het licht van de lantaarns. Maar het valt

mij ook op dat meeste mensen wandelend en op de
fiets in het donker (denk aan de singel), slecht zichtbaar zijn. Denk er zelf ook eens aan om een reflecterende band of hesje te dragen. Je bent zoveel beter
zichtbaar, en het verhoogt de veiligheid op de weg,
zeker op de vele rotondes die Venray rijk is. En nog
iets, zorg op de fiets dat je verlichting ook aan is.”
Iemand met de initialen J.H.Y. schrijft: “Goede openbare verlichting draagt bij aan verkeersveiligheid,
inbraakpreventie en werkt preventief door zichtbaarheid bij incidenten (drugs/geweld) op straat.
Met name de wegen buiten de bebouwde kom zijn
niet overal verlicht, ook niet waar er geen scheiding
is tussen snel- en langzaam verkeer. Ook loopt de
openbare verlichting achter in nieuwbouw. In een
aantal gevallen duurt het erg lang voordat er openbare verlichting wordt aangebracht, nadat er woningen zijn gereedgekomen.

Francien vindt dat verlichting in de binnenring voldoende is maar in de buitengebieden slecht (of
maar aan een kant). “Zeker als er dagelijks schoolkinderen moeten fietsen in de herfst- en wintertijd.”
G.P. is van mening dat met name op kruispunten in
de dorpen de verlichting onvoldoende is. “Zeker ook
op de nieuwe wegen van Venray naar Broekhuizen
en Well laat de straatverlichting bij bruggen en bij
nieuwe bochten ernstig te wensen over. Dit is op
plaatsen erg gevaarlijk.” Wim vindt dat er op een
uitzondering na, goede openbare verlichting in
Venray is. Hij geeft aan dat het ombouwen naar led
een goede zaak is.
Deze reacties, maar ook die van eerdere
stellingen, zijn na te lezen op de website
www.burgersvanvenray.nl
bij het onderdeel ‘vorige stellingen’.

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Tijd voor jezelf

Column

Mooie kleine
dingen
Een chaotische week ligt achter
me. Het begon zo rustig.
Met een lange klussenlijst,
dat wel. Maar ook met een
duidelijk plan en goede moed
om die lijst weg te werken.
Woensdag merkte ik dat mijn
moed toch echt wat zakte.
Aan veel dingen was ik begonnen, maar ze waren niet af.
De lijst werd langer. En toch
was ik druk geweest. Met wat?
‘Verrassingen’ die mijn week binnenzeilden. Een vriendin die met
ernstige klachten in het ziekenhuis
belandde, een verwarming die
alweer kapot was. Om er een paar
te noemen. Mijn humeur dreigde er
een tik van te krijgen. Tot iemand
vroeg: ‘Wat waren de drie hoogtepunten van vandaag?’. Die kon ik
zo opnoemen. Drie kleine dingen
die mijn dag kleurden. Ik voelde
me blijer worden. Want dat was
er ook!
Onderzoek laat zien hoeveel voordeel je kunt hebben van dankbaarheid. Van kleine dingen zien
en waarderen. Hoe vaak gaan we
daar niet aan voorbij? Een leuk
gesprekje bij de bushalte, even een
merel horen fluiten, een telefoontje van een vriend(in) die je al lang
niet gesproken hebt.
Even stilstaan bij een mooi
moment van de dag die achter je
ligt, blijkt goed te zijn voor je welzijn. Je voelt je er prettiger door.
Logisch. Je dat te herinneren haalt
het fijne gevoel weer bij je terug.
Alsof het er weer is. Mooi tegenwicht tegen onze focus op doen en
doelen stellen.
Om die reden vraag ik mijn cliënten ook vaak aan het begin van
een trainingsbijeenkomst of coachsessie om iets kleins te noemen
van de afgelopen weken waar ze
tevreden over zijn. Iets wat ze ontdekt hebben, wat er weer is of nog
steeds is, ondanks de klachten.
Ook ik blijf oefenen en leren.
Die ene vraag verfriste mijn blik,
hielp me mijn focus weer te verleggen naar ‘hier en nu’. Naar wat
er ook was, ondanks zorgen en
drukte. Zag ik toch opeens dat er
sneeuwklokjes op plopten pal bij
de voordeur. Nu zie ik ze iedere
dag. Klein kijken, kan groots zijn.
Wat kleurde jouw dag vandaag?

Karin Janssen
Trainer/coach
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15-vragen aan

Dilyan Trumm Venray en Heerlen
Hoi

Column

Taboe 3:
depressie
Mensen hebben steeds sneller
een depressie die uiteindelijk
kan leiden tot zelfmoord
neigingen. Terwijl vele mensen
dit hebben en vooral jongeren,
is het niet iets waar makkelijk
over gepraat kan worden.
Depressie heeft verschillende
varianten. Zo heb je PMS, iets
wat alleen bij vrouwen voorkomt en een van de redenen is
dat vrouwen sneller een depressie hebben. Dan heb je een
zwangerschapsdepressie,
depressie na de menopauze of
een winterdepressie. Waarom is
dit dan iets waar zo weinig over
gepraat kan worden?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Dilyan Trumm
17 jaar
Citaverde Horst
Venray en Heerlen

Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Ik zou graag dezelfde superkracht
willen hebben als in de Netflixfilm Supergirl. Deze persoon helpt
mensen als er iets met hen is en
dat past heel erg goed bij mij. Dus
die superkracht zou ik graag willen
hebben.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen? Van wie was dat
advies?
Van mijn ouders: “Je staat er nooit
alleen voor er zijn altijd mensen
die er voor je zijn en die je willen
helpen.”

Welk verhaal vertelt je familie
altijd over jou?
Mijn moeder zegt altijd dat ik haar
goed help en dat ze daar heel blij
mee is.

Waar ben je verslaafd aan?
Ik kan helaas niet zonder mijn beste
vriendin. Klink misschien een beetje
raar, maar zij is er altijd voor mij als
ik me niet fijn voel. Haar wil ik wel
weer een keertje in het zonnetje
zetten een hele dag. Dus ja, ik kan
echt niet zonder die persoon.

Wat zou je nog eens opnieuw
willen doen of beleven?
Ik zou heel graag nog wel weer een
keertje met mijn allerbeste vrienden naar Walibi of de Efteling willen
gaan. Ik ben twee jaar geleden met
drie vrienden in Walibi geweest en
het was een hele leuke dag. Dat zou
ik nog wel eens willen herbeleven.

Als je elke willekeurige fictieve
persoon zou kunnen zijn, wie zou
je dan kiezen?

Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?

Ik zou dan Donald Duck willen zijn.
Hij is heel grappig en is soms heel
dom met sommige dingen. Op sommige vlakken lijkt hij een beetje
op mij. Dus daarom kies ik voor
Donald Duck.

Nee, ik heb helaas geen liedje waar
ik speciale herinneringen aan heb.
Ik luister van alles en nog wat.
Meestal luister ik de muziek van
2017/2018, dat zijn hele leuke liedjes
vind ik.

Wat is je droombaan?
Ik zou heel graag iets met techniek,
dus stroom willen doen. Ik ben er
nu zelf al een tijdje mee bezig om
stroom aan te leggen thuis en bij
vrienden en dat is echt iets voor mij.
Dus dat wil ik wel heel graag doen.
Ik heb ook een eigen bedrijfje waarmee ik bij familie en vrienden help.
Dat loopt ook nog best goed dus ik
hoop over een tijdje te groeien met
mijn bedrijf.

Wat is je beste en wat is je
slechtste eigenschap?
Mijn beste eigenschap is dat ik altijd
mensen wil helpen. Mijn slechte
eigenschap is dat ik niet kan wachten.
Ik moet alles meteen gedaan hebben.

Welke emoticon gebruik je het
meest?
Ik gebruik de lach smiley heel vaak,
want ik moet altijd om mijn vrienden
lachen en ik ben ook zelf heel vaak
blij. En de boze smiley gebruik ik
nooit en zou ik ook nooit gebruiken,
want dat is een grove smiley en dat
is niet hoe ik ben.

Introvert of extravert?
Ik ben veel liever met een groep
want dan kan je gezellig praten met

ze. En als ik alleen ben, dan heb ik
niks te doen en dan verveel ik mij.
Dus ik ben liever bij mijn vrienden en
vriendinnen dan dat ik alleen ben.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou wel eens met mijn vriendin
naar Tenerife willen gaan. Wel met
een hotelletje en een zwembad erbij
en dan voor twee weekjes. Dan zou
ik ervoor kiezen om te vertrekken
als het in Nederland winter is omdat
het daar dan qua temperatuur nog
zomer is.

Wat zou je nooit weggooien?
Ik zou nooit onze familiefoto willen
weggooien. Want ik hou heel erg van
mijn familie.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Mijn laatste foto is met Nieuwjaar
gemaakt. Deze foto heb ik gemaakt
om het jaar af te sluiten en om
daarna een herinnering te hebben
aan dat jaar.

Depressie is iets wat één of de
vijf Nederlanders eens meemaakt in zijn of haar leven. Het is
een groot gezondheidsprobleem.
Mensen willen hun bed niet meer
uit en zijn altijd somber. Als dit erg
lang kan duren, kan dit leiden tot
geen zin meer hebben in het leven
en dus zelfmoord. Depressie is een
taboe, omdat het niet erg genoeg
wordt gevonden door veel mensen. Men vindt al snel dat je niet zo
moet zeuren of dat het vanzelf wel
weer overgaat. Terwijl dat helemaal niet zo is. Deze mensen zien
het nut niet meer om uit bed te
komen in de ochtend en zijn vaak
erg somber. Deze mensen moeten
met iemand kunnen praten, maar
als men het onzin vindt, gebeurt
dit niet en zullen mensen met een
depressie er alleen voor blijven
staan. Daarom is het zo belangrijk dat er geen taboe zit op een
mentale ‘ziekte’. Zelf kan ik hier
jammer genoeg over mee praten.
Bij een depressie heb je geen plezier meer en zie je geen leuke dingen meer in de mensen en dingen
om je heen. Een depressie gaat
meestal niet vanzelf over en duurt
tussen de drie maanden en enkele
jaren. In mijn geval duurde het een
half jaar, waarin ik niet meer naar
school wilde en een neppe lach
op mijn gezicht had. Een depressie is veel erger dan men denkt,
maar men moet er wel over kunnen praten. Als men er niet over
kan praten, gaat het ook niet over.
Depressie is iets wat bespreekbaar
moet worden.

Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is knutselen en
met stroom projectjes maken. En buiten zijn.
Jacky
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Open Duitse Kampioen
schappen powerliften,
bankdrukken en deadliften
De Venrayse Jos Ploegmakers (60 jaar), 116 kg wegend, heeft in het
weekend van zaterdag 1 en zondag 2 februari in Tostedt bij Hamburg
meegedaan aan de Open Duitse Kampioenschappen powerliften,
bankdrukken en deadliften. Daar wist hij het podium te bereiken.

SVOC’01 beloont zichzelf
De eerste return van de zaalcompetitie stond zondag 2 februari voor korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo/
Castenray op het programma. Tijdens de uitwedstrijd haalde SVOC tegen tegenstander Celeritas/Avanti uit
Schijndel haar eigen niveau niet en verloor met duidelijke cijfers. In de revanche beloonde het team zichzelf
na een spannende wedstrijd met een eindstand van 15-10.
Van te voren wist het team uit Oirlo/
Castenray dat Celeritas/Avanti fysiek
een sterke ploeg was en daarom stond
SVOC’01 op scherp. Het begin was
vooral rommelig en de emoties liepen
aan de kant hoog op. Toch ging SVOC
goed met de kansen om en liep het
team uit naar 7-4. Maar juist vanaf dat
moment werden 100 procent kansen
gemist en kon Celeritas/Avanti wel
de korf vinden. Een ruststand van 7-8

in het nadeel van SVOC was een feit.
Toch zag het team de positieve punten uit de wedstrijd. SVOC had er weer
vertrouwen in en wilde dit dan ook
uitstralen. Na 5 minuten wist het team
de gelijkmaker te maken waardoor de
wedstrijd nog alle kanten op kon. Waar
voor de rust Celeritas/Avanti makkelijk
het doel vond, wisten ze na de rust nog
maar twee keer te scoren. Dit kwam
mede door het collectief sterk verde-

digen van SVOC. Dit zorgde ervoor dat
SVOC weer aan de positieve kant van
het scorebord belanden. Toch bleef
het tot 11-10 spannend. Op het juiste
moment liet SVOC zien mentaal
gegroeid te zijn en gooide ze de wedstrijd op slot met 14-10. Nog een mooi
schot viel binnen en SVOC tekende voor
deze 15-10 overwinning.
Tekst: Korfbalvereniging SVOC’01

Venray trekt stijgende lijn door
Venray deed zondag 2 februari prima zaken onderin de eerste klasse D. Op het kunstgras in Brunssum behaalden de Venraynaren tegen BSV Limburgia de eerste uitzege (2-3) van dit seizoen. Door de winst klom Venray
ook voor het eerst in deze competitie boven de rode streep

Op zaterdag werd hij eerste in
de discipline Powerliften Classic
RAW Masters 5 klasse tot 125 kilo
met een totaal van 540 kilo.
In het overall klassement werd
hij derde. Dit op basis van een
puntentelling waarbij gewicht en
leeftijd verrekend worden.
Op de zondag werd hij eerste in
de discipline Bankdrukken RAW
Masters 5 Klasse tot 125 kilo met
een behaald gewicht van 160 kilo.

In het overall klassement werd
hij derde ook op basis van een
puntentelling waarbij gewicht
en leeftijd verrekend worden.
Jos werd ook 1e in de discipline
Deadliften RAW Masters 5 Klasse
tot 125 kilo met een persoonlijk
record van 225 kilo.
In het overall klassement werd hij
tweede ook op basis van puntentelling waarbij gewicht en leeftijd
verrekend worden.

Jumpers verliest van koploper
Het eerste team van basketbalvereniging Jumpers uit Venray
speelde zaterdag 1 februari tegen de koploper Achilles’71 uit
Nuenen. Jumpers kreeg het zwaar en verloor terecht van de sterke
tegenpartij.
Jumpers begon ijzersterk aan de
wedstrijd en de eerste paar minuten was het overduidelijk de
bovenliggende partij. De heren van
Jumpers waren een stuk feller en
binnen 2 minuten stond het team
8-0 voor. De bezoekers begonnen
langzaam wakker te worden maar
toch was Jumpers de winnende
partij dit kwart (18-12).
Het tweede kwart had Jumpers het
een stuk zwaarder. De mannen van
Achilles gingen het tempo omhoog
gooien, iets waar Jumpers duidelijk moeite mee had. De bezoekers
konden veel te makkelijk scoren en
gingen Jumpers dan ook makkelijk
voorbij dit kwart. Jumpers kwam
dan ook maar tot 8 punten dit
kwart, terwijl in het eerste kwart
Jumpers dit lukte binnen 2 minuten. Ruststand: 26-33.
Na gerust te hebben hoopte
Jumpers er weer volop tegen aan te
knallen. Toch waren het de man-

nen uit Nuenen die de voorsprong
vergrootten tot 15 punten. Jumpers
bleef het lastig hebben met het
hoge tempo en het felle spel van
Achilles. Het was Jorik Wulterken
die, dit kwart met drie driepunters, ervoor zorgde dat Jumpers
nog enigszins in de wedstrijd bleef.
Uiteindelijk waren beide teams
erg aan elkaar gewaagd dit kwart
en was het verschil in score maar
1 punt, 20 om 21, in voordeel van
Achilles (46-54).
Het laatste kwart leek veel op dat
van het tweede. Teveel makkelijke scores tegen en zelf teveel
moeite met scoren. Jumpers kwam
dit kwart dan ook maar tot 8 punten terwijl de bezoekers wel weer
20 punten erin gooiden. Er werd
dan ook terecht verloren van de
koploper. Eindstand: 54-72.

Tekst: Basketbalvereniging Jumpers

Trainer Frans Koenen moest zijn winnende elftal van een week eerder
tegen Veritas (4-0 winst) op twee
plaatsen wijzigen. Jesse Peeters en
Niek Versteegen, die kampten met een
hamstringblessure, waren niet inzetbaar. Daardoor maakte de 19-jarige
Timo van de Voort zijn debuut in de
basis en keerde Stef van Dijck terug in
de defensie.
Na de regen van zondagochtend was
het ’s middags opgeklaard in Brunssum.
De 22 voetballers hadden wel hinder
van de harde wind die dwars over het
veld stond. Na een wat stroeve start

nam Venray een veldoverwicht en
kreeg ook de beste kansen. Het duurde
tot tien minuten voor rust toen de
rood-witten op voorsprong kwamen.
De Limburgia-keeper kon een schot
van Koen Verlinden niet onder controle
krijgen waarna Timo van de Voort de
terugspringende bal binnenschoot, 0-1.
Het was zijn eerste competitietreffer
in de hoofdmacht. In het eerste kwartier na rust beslisten de Venraynaren
het duel. Door twee doelpunten van
Stan Kersten namen de bezoekers
met 0-3 de leiding. Jesse Rommen en
Bram Vievermans, beide hersteld van

griep, kwamen binnen de lijnen voor
Timo van de Voort en Koen Verlinden.
Niek Versteegen speelde nog een
kwartiertje mee als vervanger van Stan
Kersten. Venray leek onbedreigd de
zege binnen te halen totdat de ZuidLimburgers in de 88e minuut een tegentreffer scoorden: 1-3. BSV Limburgia
zette aan voor een slotoffensief. In de
blessuretijd viel de 2-3 rechtstreeks uit
een vrije trap. De arbiter liet daarna nog
twee minuten spelen maar de Venrayse
zege kwam niet meer echt in gevaar.
Tekst: Henk Willemssen

Waterpolotoernooi in Venray
Zwemvereniging SPIO uit Venray organiseert op zondag 9 februari een jeugd waterpolotoernooi dat start om
14.30 uur en tot 16.00 uur duurt. Het waterpolotoernooi vindt plaats in zwembad De Sprank in Venray.
Het toernooi begint met een korte
uitleg zodat de kinderen daarna zelf
in het water aan de slag kunnen gaan.
Alle meiden en jongens van 8 tot en

met 15 jaar, die in het bezit zijn van
zwemdiploma A en B, kunnen spelenderwijs kennismaken met deze
teamsport. Vooraf speelt het jeugd-

team onder de 13 nog een competitie wedstrijd in hetzelfde zwembad.
Deze start om 13.30 uur gevolgd door
het vaandelteam Heren 1.

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
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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11-vragen aan prins Nico van CV Ut Dartele Veulen Veulen

‘Het is een hele eer om als prins voorop te gaan’
Laef, lach, geniet,
vier mit os de
vastelaovendtied

jaar mochten zijn. Ze hadden een mooie
vijver nagemaakt als zijnde de
Veulensewateren en na een paar
tevergeefse vispogingen kwam er
uiteindelijk flessenpost naar boven.
Hierin zaten de elf regels die
leidden tot de bekendmaking van
ons als prinsenpaar 2020.

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij heel
veel feesten en plezier maken. Alle
negativiteit en narigheid kun je dan even
achter je laten, en lol maken.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?
Omdat mijn ouders een eigen
carnavalskledingwinkel hadden, hadden we
veel keuze en konden we elke keer anders
verkleed gaan.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Ik kan niet zonder een goede nachtrust, zodat ik
de dag erna er weer volop tegen aan te gaan.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?
Onze receptie hebben we inmiddels gehad.
Dit was super om mee te maken! Maar ook de
optocht in Rooy gaat vast en zeker een heel
bijzonder moment worden.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?

Wie ben je?
Ik ben Nico Knapen en woon samen met mijn
vrouw Yvonne, en de kids Fieke (10), Lynn (8)
en Jurre (5) op de Veulenseweg in Veulen.
Ik zit sinds zes jaar bij de raad van elf en dit
jaar mag ik voorop als prins. Onze kinderen
vonden het een fantastische verassing toen
wij op 5 januari uit kwamen. Er werd al
meerdere keren gezegd dat wij kans hebbers
waren. Iedereen was erg enthousiast!

Waar werk je?
Na mijn opleiding op het AOC in Horst ben
ik in 2002 gaan werken bij Hendrix Genetics

SIS
DE BBAAAS
DE
IJSEN
MET N

/GRA

NICO

waar ik nu op de locatie in Siebengewald
bedrijfsleider ben. Na het uitkomen werd
ik verrast toen ik de kantine op het werk
binnenkwam, die hadden ze versierd. Het is
erg leuk om ook op je werk zo ontvangen te
worden.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Het is een hele eer om als prins voorop te gaan
in zo’n mooi dorp als het Veulen. Een heel klein
beetje had ik het wel in mijn achterhoofd zitten
dat ze ooit bij ons aan zouden kloppen met deze
vraag, maar toch word je verrast. Samen met

mijn prinses Yvonne gaat het een fantastische
carnaval worden.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en
kennissen?
Het was een hele klus om het geheim te
houden. Het prinsraden is hier in het dorp
altijd een heel spelletje. Ook wij werden
genoemd maar we hebben ons er goed door
heen geslagen door onszelf te blijven en te
doen zoals we altijd zouden doen. Het voelde
als een bevrijding om niet meer verborgen
te houden dat we het prinsenpaar van dit

Dat is Lex Uiting met ‘Nao t zuuje’. Dit is echt
een liedje zoals wij ons in Limburg voelen met
vasteloavend.

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Donderdag heb ik nog een extra dagje vrij, maar
vrijdag gaan we gewoon weer aan het werk.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
Die moeilijke keuze laat ik over aan de
prinskeuzecommisie!

Beeld: Marieta Fotografie

WEEJ WAENSE PRINS NICO I EN PRINSES YVONNE
ENNE SCHONNE VASTELAOVEND!!

Prins Nico I

wij wensen jou een

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

Veulen-Venray | 0478-581986 | www.gebr-reintjes.nl

Start dagvoorziening in de Huiskamer van De Stek
In Residence De Stek in Castenray start op dinsdag 11 februari de eerste dagvoorziening. De gasten worden om 10.00 uur verwacht. De Huiskamer is een plek waar gasten elkaar kunnen ontmoeten en elkaar
onder het genot van een kop koffie of thee bij kunnen praten over dagelijkse dingen.
Alle activiteiten worden afgestemd
met de gasten en vrijwilligers.
“Het gaat er vooral om dat de gasten zich vermaken. Alles kan en mag,

dus alleen kletsen met elkaar is ook
oké. Verder kunnen de gasten kaarten, rummikub spelen, de krant lezen,
sjoelen, of knutselen. Ook willen we

graag iets doen aan bewegen in de
vorm van een balspel. Bij mooi weer
gaan we wandelen en naar behoefte
fietsen op de vita-fiets”, aldus Tiny

Arts van de werkgroep.
Omdat carnaval in aantocht is wordt
De Huiskamer voor 11 februari versierd in carnavalsstijl. In de loop van
het jaar wordt de versiering aangepast aan een ander thema. Tiny: “Ook
staan een barbecue en een uitstapje
op ons programma. Plannen zijn er in

overvloed maar het draait om wat de
gasten graag willen.”
De werkgroep van Residence De Stek
heeft ervoor gekozen om rustig op te
starten door te beginnen met activiteiten elke 2e dinsdag van de maand.
Na verloop van tijd wordt de frequentie naar behoefte opgehoogd.

0602 \ verenigingen

11

11-vragen aan prins Ralf van CV De Ruuk Blitterswijck

‘Ik vind het geweldig om prins te mogen zijn’
dertien jaar in het bestuur, waarvan
elf als penningmeester. Ik organiseer
carnaval ieder jaar met heel veel
plezier.

Hoe ging jij vroeger verkleed
tijdens carnaval?

Blief de
vastenaovend
an ow kiender liere,
dan zulle we dit
prachtige fiëst hier
nog jaore viere!

Ik ben alles wel eens geweest
volgens mij. Vroeger kochten we met
de hele vriendengroep altijd pakken.
Maar de langste periode heb ik het
verenigingskostuum aan.

Waar kun jij tijdens carnaval
echt niet zonder?
De joekskapel en de rest van de
Blitterswijckse carnavalsvierders.
Wij zijn er trots op in ons kleine
dorpje nog vier dagen carnaval te
vieren. Voor de sleuteloverdracht
komen we naar Venray en vanaf dan
gaat het gas er vier dagen op in ons
eigen dorp. Daar zijn we trots op.

Welke carnavalsactiviteit is voor
jou het hoogtepunt?
Voor nu is natuurlijk het prinsenbal
met mijn uitverkiezing het
hoogtepunt. Maar ik kijk uit naar
alle activiteiten. Maar vooral de
jeugdbals zijn speciaal omdat mijn
kinderen daar enorm van genieten.

Welk carnavalsnummer hoort echt
bij vasteloavend?
Ik heb zoveel favorieten dat ik er
niet één kan kiezen. Maar de liedjes
van Bjorn en Mieke, Spik en Span en
Lex Uiting ken ik allemaal van voor
tot achter.

Wat staat er daags na
Aswoensdag op je programma?
Wanneer carnaval is afgelopen help ik
meestal met opruimen in de zaal. ’s
Morgens en ’s middags begin ik altijd
met de administratie als penningmeester bij te werken. Ik denk dat ik na de
vier carnavalsdagen kapot ben, maar dat
heb ik er (ieder jaar) graag voor over.
Ik heb de rest van de week vrij, dus ik
kan rustig gaan nagenieten van alles.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn in 2021?
Over een opvolger ga ik gelukkig niet.
Ik zeg ieder jaar: carnaval vier je niet
alleen met een steek op het hoofd.
En wie die veren er toevallig op heeft
staan maakt eigenlijk ook niets uit.
De carnaval is voor iedereen en vieren
we met het hele dorp samen. En daar
zijn we vooral trots op. Maar natuurlijk
zal de prins er zelf extra van genieten.
Dat ga ik zeker doen!

aandacht
maatwerk
innovatie

Wie ben je?
Ik ben Ralf Hendrix en geboren
op 5 december 1982 samen met
mijn tweelingbroer Niels. Ik ben
getrouwd met Annet en woon
inmiddels al bijna veertien jaar
heel gelukkig samen. We zijn
hele trotse ouders van drie
kinderen: Gijs, Fleur en Koen.
Het carnavalsbloed zit er (gelukkig)
dubbel en dwars in. Het is bij ons
normaal om in de zomer met
35 graden op de camping Bjorn en
Mieke mee te zingen in de tent.
De kinderen zijn supertrots dat
papa prins is geworden.

Waar werk je?
Sinds een jaartje of tien werk ik
bij Vincent van Gogh in Venray.
Hier ben ik verantwoordelijk
voor de invoering van alle wet
en regelgeving in de GGZ zorg.
Mijn collega’s op het werk weten
dat ik gek ben van de carnaval en
ik heb meerdere malen de vraag
gehad wanneer ik eens prins zou
worden. Maar ze hadden het niet
specifiek dit jaar aan zien komen.

Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?
Ik had mijn benoeming niet direct
verwacht, maar er natuurlijk
wel altijd een keer op gehoopt.
Mijn tweelingbroer Niels is onze vorst
en kiest samen met de voorzitter en
secretaris de nieuwe prins. Toen hij
bij ons met de vraag kwam of ik prins
wilde worden, antwoordde ik direct:
“Daar hoef ik niet over na te denken”.
Maar dat wist Niels natuurlijk wel.
Ik vind het geweldig om prins te
mogen zijn en ben vooral heel erg
trots.

Hoe heb je jouw aanstelling
geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Het was eind oktober toen ik de vraag
kreeg, dus ik heb het aardig lang voor
me moeten houden. Maar dit ging
me goed af. Al was het op sommige
momenten wel lastig tijdens
bestuursvergaderingen. Mijn ouders
en schoonouders heb ik het pas de
avond voor het uitkomen verteld.
En de kinderen wisten het pas toen
ik al naar de zaal was. Alles om de

verkiezing zo lang mogelijk geheim
te houden voor iedereen. Mijn geluk
was dat ik het wel met mijn broer kon
bespreken, die wist natuurlijk alles.

Van Lipzig Tuinderijen is een hecht familiebedrijf dat zich
gedurende drie generaties gespecialiseerd heeft in de teelt van
kwalitatief hoogwaardige komkommers. Medewerkers voelen
zich bij ons thuis en klanten zijn partners. Als onafhankelijke
komkommerteler zijn wij in staat om maatwerk te leveren in
ons product, de verpakking en de levering. We denken met onze
partners mee en zetten graag een stap extra. Vertrouwen en
aandacht zijn sleutelwoorden in alle relaties die wij aangaan.

Wat betekent carnaval voor je?

Wij zijn op zoek naar

Zelf werd ik geboren in het prinsenjaar
van pap. Op één van de eerste foto’s
van mezelf lag ik met mijn broer
onder de prinsenmantel. Met de
carnavalsdagen mochten wij overdag
in de wandelwagen al mee naar de
zaal. ’s Avonds werden mijn broer en
ik voor vier dagen naar opa en oma
gebracht om te logeren. Daar mochten
wij de kamer versieren met
serpentines en liepen we met opa en
oma de polonaise door de kamer met
de Blitterswikse carnavalsschlagers
nog op cassettebandjes. Wij kenden
alle teksten uit het hoofd. Vanaf
het moment dat we konden lopen
deden we onafgebroken mee aan
de optocht waar oma ieder jaar
speciale pakjes voor naaide in het
thema van dat jaar. Je kunt dus wel
zeggen dat de carnaval bij ons met
de paplepel is ingebracht. Bij de
carnavalsvereniging zit ik inmiddels

(Assistent) Voorman sorteren
en verpakken
Als (assistent) voorman sorteren en verpakken stuur je tot maximaal
20 personen aan. Je coacht de medewerkers om tot een maximaal
resultaat te komen en je bent medeverantwoordelijk voor het
instellen en controleren van de sorteer- en verpakkingsmachines.
Jij bent
• Jij hebt leidinggevende
capaciteiten
• Jij bent communicatief sterk
• Je durft verantwoordelijkheid te nemen
• Jij bent ﬂexibel en
nauwkeurig

Wij bieden
• Salaris dat aansluit bij
je leeftijd en ervaring
• Informele en open werksfeer
• Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden

Kom jij ons team versterken?
Stuur je sollicitatie naar karin@vanlipzigtuinderijen.nl of
neem contact op met Frank van Lipzig 06-479 588 48.
Van Lipzig tuinderijen | Nieuw erf 3 | 5961 MZ Horst
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11-vragen aan prins Fabian van VV de Spurriemök Oirlo

‘Zonder gezelligheid kan je geen
carnaval vieren’
Welke carnavalsactiviteit is voor
jou het hoogtepunt?

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?

Het Ald Wieverbal is altijd geweldig in
Oeldere, dat vind ik toch wel een van de
mooiste avonden. Maar nu als prinsenpaar
denk ik dat het hele carnavalsseizoen een
groot hoogtepunt wordt.

’s Woensdags sluiten we af met het
‘assekruuske’ halen en daarna ‘hering
schelle’ in D’n Terp. De rest van de week
heb ik vrij en dan kan ik alles rustig laten
bezinken.

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

Wie zou jouw meest geschikte opvolger
zijn in 2021?

Ik vind het altijd wel mooi om de nieuwe
nummers te horen van carnaval. Urst Látter
van Pruuf Mar heb ik nu een paar keer geluisterd en dat is weer zo’n
mooi feestnummer
waar je lekker
los op kunt
gaan.

Ik vind dat iedereen geschikt kan zijn als
prinscarnaval, iedereen doet het op zijn
manier. Maar als ik iemand moet noemen
is het Sander Peeters, omdat ik het Sander
en Marly gun dat ze het uitkomen ook een
keer vanaf de voorkant kunnen bekijken.
Wij kennen dat gevoel.
Beeld: Marieta fotografie

Lach, Fiëst en
Geniet, Laot zien
dat gej enne echte
Spurriemök ziet.
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Fabian Voermans, maar veel mensen noemen
mij ook Faab. Ik ben getrouwd met mijn prinses
Lonneke die ik ooit met carnaval heb leren
kennen. Ik ben elf jaar raadslid geweest bij de
Spurriemök, maar een aantal jaren geleden ben
ik gestopt. Toch zijn we altijd carnaval blijven
vieren met onze vier kinderen Lin(14), Sil(12),
Tom(10) en Fem(8). De kinderen zijn ook echte
carnavalsvierders en zijn apetrots. Ze hadden alle
vier helemaal niks door, dus het was geweldig
om de verbaasde en blije snuitjes te zien met het
uitkomen.

Waar werk je?
Ik werk bij Bruynzeel Storage Systems, waar ze
opslagoplossingen voor kantoren, archieven en
depots maken. Ik ben daar onderhoudstechnicus
en moet zorgen dat het machinepark goed
blijft draaien. Op het werk waren ze allemaal
enthousiast. De dag dat ik weer kwam werken
na het uitkomen hadden ze alles mooi versierd
en stond het al op alle interne nieuwsberichten.
Ook hadden ze twee mooie grote ijzeren, roodgeel-en-groeneprinsemutsen gemaakt.

Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had het niet verwacht, dat zei ik ook tegen vorst
Jop. En waarom niet? Nou, de vorige prins is een

neef van mij, ook een Voermans. En zijn vrouw
komt uit Castenray, net zoals Lonneke. En dat is
vooral met carnaval wel een dingetje.

HOOFDSTRAAT 37 | OIRLO | 0478-578200 | INFO@ ELECTROGOMMANS.NL
WWW.ELECTROGOMMANS.NL

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

Gunhoek
Hoveniers

Ze proberen natuurlijk altijd te vissen, maar het
mooie is dat ze zelf altijd zeggen dat ze niet
weten wanneer ze mij serieus moeten nemen.
En de laatste week waren we met het gezin skiën.
We kwamen zaterdagavond thuis en zondag
kwamen we uit.

GEFELICTEERD PRINS FABIAN I
EN PRINSES LONNEKE

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

Wat betekent carnaval voor je?
Samen lekker feesten, samen (slap) ouwehoeren
en samen genieten met een grote G.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?

Grondboringen
Grondboringen

Vroeger als kind was mijn favoriet toch wel
cowboy; ik heb er heel wat klappers doorheen
gejaagd.

Voor het maken van: Beregeningsputten
Voor het maken
van:
• Dieptebronnen
Drinkwaterputten
Dieptebronnen
• Beregeningsputten
• Tuinputten
Tuinputten
• Drinkwaterputten
• Brandputten
Brandputten

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Klinkt misschien afgezaagd, maar zonder
gezelligheid kan je geen carnaval vieren.
Dus goede muziek, glaasje bier en gezellige
mensen heb je dan toch zeker wel nodig.

BRL SIKB VCA
NEN - EN - 150 9001

Wie ben je?

EETERS

Hogeweg 5a, Oirlo
Tel. 0478 - 57 10 50

Marc Peeters info@peetersgrondboringen.nl
Tel.: 0478-571050
Hogeweg 5a Oirlo
Fax: 0478-571182
peetersgrondboringen@home.nl
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Presentatie over
invloedrijke vrouwen
In de bibliotheek van Venray is de hele maand februari een presentatie te zien over belangrijke vrouwen in de geschiedenis van
Venray. Elk banner in de bibliotheek toont een vrouw die een
bijzondere rol heeft gespeeld of die symbool heeft gestaan voor een
grotere groep vrouwen met een bepaalde functie.

Te zien zijn de ‘De Heilige’ St. Oda,
die de belofte deed Venray te
beschermen tegen oorlog en
geweld, de barones Maria Amalia
Antoinette Raba, die na de dood
van haar man en zoon de eerste
‘Vrouwe van Venray’ werd en koopmansvrouw Maria Agnes Hermans
die getrouwd was met de eigenaar van de herberg De Gouden

Leeuw. Verder staat kloosterzuster Maria Helena Lucas, de boerin Johanna Maria Elbers die op de
boerderij ‘Aolvenhof’ woonde, de
gemeentelijke vroedvrouw Johanna
Adriana Meesters, onderwijzeres Wilhelmina Sangers en politica Paula Thielen centraal. Op elk
paneel staat een korte beschrijving
van de vrouw in kwestie.

Herman van de Ven
Wiendbuuleplakdrager
Tijdens de openingsavond van het bonteweekend op vrijdag
31 januari werd voor de 42e keer de Wiendbuuleplak in Wanssum
uitgereikt. De voorzitter van CV de Wiendbuul, Marc Beterams,
mocht de hoogste onderscheiding uitreiken aan Wiendbuule
plakdrager 2020 Herman van de Ven.

Boerenbruidspaar De Ruuk
Annette en Mark Roosengarten zijn tijdens het verlovingsbal op zaterdag 25 januari uitgeroepen tot
boerenbruidspaar van carnavalsvereniging De Ruuk in Blitterswijck. In het boerengezelschap zijn drie
generaties verenigd: boerenbruid is Annette, haar getuige is dochter Sanne en het bruidsmeisje is
kleindochter Tess. De trouwerij op carnavalsdinsdag begint om 14.00 uur in de Roekenburcht aan het
plein in Blitterswijck.

Stembus voor de Venrodse
Vierenvertig is geopend!
Venray heeft een rijke historie aan vastelaovesmuziek. Om deze liedjes extra aandacht
te geven, presenteert Omroep Venray als aftrap van de vastelaovesprogrammering de
Venrodse Vierenvertig. Op zaterdag 22 februari hoor je op Omroep Venray radio, tv en
Facebook de vierenveertig mooiste liedjes uit Venray, gekozen door het publiek!
Welke liedjes zijn jouw favoriet? Op de website www.venrodse44.nl staan bijna 400
Venrayse liedjes waaruit luisteraars er elf kunnen kiezen. Blijft ‘1000 Sterre’ van Bjorn
& Mieke de nummer één? Of komt er dit jaar een ander nummer bovenaan de lijst te
staan? De luisteraar bepaalt! De stembus is inmiddels geopend en sluit op 11 februari om
11.00 uur. De vierenveertig liedjes met de meeste stemmen worden carnavalszaterdag
uitgezonden op Omroep Venray radio.

Herman is een mens met een rood,
geel, groen hart. Hij is het eerste en heel lang het enige Lid van
Verdienste geweest van de carnavalsvereniging. Vanaf 1974 tot
en met 2000 is Herman actief lid
geweest van CV De Wiendbuul. In
die 27 jaar heeft hij menige functies vervuld: de eerste zes jaar als
lid van de raad van elf en in 1980
als het Goede Heertje zestien jaar
lang. Daarnaast heeft Herman
van 1989 tot en met 2000 in het

bestuur gezeten. In die twaalf jaar
is hij acht jaar secretaris en vijf
jaar penningmeester geweest.
Twee jaar lang heeft hij de dubbelfunctie gehad van secretaris en
penningmeester. Op carnavalszondag 23 februari om 15.11 uur wordt
Herman samen met prins Dave I in
de schijnwerpers gezet tijdens de
receptie in de Wiendbuuletempel in
Wanssum.
Beeld: ANGY PhotoDesign

De uitzending is ook live te volgen via de Facebookpagina en het televisiekanaal van
de omroep. Umroep Rooj, zoals Omroep Venray met de Vastelaovend heet, besteedt
nog op meerdere manieren aandacht aan de Vastelaovend in Venray. Omroep Venray
beschikt over een groot archief aan beelden uit het verleden, maar zeker ook van nu!
Deze beelden deelt de omroep graag met het Venrayse publiek. Ook zal de Umroep
Rooj weer zorgen voor een live registratie van de Grote Optocht en zenden we de
Vastelaoves Roetsj 2020 uit. Op de radio hoort men vanaf vastelaoveszaterdag vier
dagen lang muziek uit Venray, de kerkdorpen en heel Limburg. Daarnaast is op de
radio de Vastelaovesmis vanuit de St. Petrusbandenkerk te beluisteren en worden
er op vastelaovesdinsdag op de radio oude opnames van Circus Mök ten gehore
gebracht.
De vastelaovend, Umroep Rooj is d’r beej!

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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Agenda t/m 13 februari 2020

vr
07
02

LVK-finale kijken op groot scherm
Tijd: 19.30-01.00 uur
Locatie: Bolzaal Schouwburg Venray

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

za
08
02

Raadselige Roos
zo Voorleesmiddag
Tijd: 14.00-16.00 uur
09 Locatie: Venrays Museum Venray
02
Smakt-Holthees
ma Dorpsraad
Tijd: 19.30 uur
10 Locatie: Pelgrimshuis Smakt
02

do
13
02

Taalcafé
Tijd: 13.00-14.00 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

Lezing koestering voor relieken

Receptie prins Coen
van C.V. de Piëlhaan

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Adelbert Venray
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 14.11 uur
Locatie: wijkgebouw ’t Stekske Venray

di
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02

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

Samenwerking Dendron College

Science Symposium op
Raayland College

Workshop bellenblazen met glazuur
Tijd: 09.00-12.30 uur
Locatie: Jerusalem Venray

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

After Dark

Livemuziek in ‘t Stekske
In wijkcentrum ‘t Stekske in Venray is zondag 16 februari livemuziek. De band After Dark zorgt deze middag
voor de muziek. De middag start om 15.00 uur en duurt tot en met 18.00 uur.

Op het Raayland College in Venray wordt vrijdag 7 februari het 14e
Science Symposium georganiseerd. Dit wordt in samenwerking
gedaan met het Dendron College uit Horst. Toonaangevende
onderzoekers en leerlingen geven antwoord op bijzondere vragen
als ‘hoe zoek je naar buitenaards leven?’ en ‘hoe werken de hersens
van tieners?’. De school laat weten dat de bijeenkomst is voor
‘nieuwsgierige mensen’.
Het programma begint met
de eerste foto van het zwarte
gat. Waarom die foto zo bijzonder is, dat legt sterrenkundige
Jordy Davelaar uit. Hierna is het
de beurt aan drie leerlingen uit
6-vwo van het Dendron College.
Zij houden een presentatie over
het ‘dark web’. Vervolgens staat
er een goochelshow op het programma. Daarvoor is natuurkundige Eric de Metsenaere
uitgenodigd.
Astrobioloog Inge Loes ten Kare

legt uit hoe wetenschappers op
zoek gaan naar buitenaards leven.
Na haar verhaal leggen twee
leerlingen van 5-havo van het
Raayland College uit hoe je van
een frisdrankblikje een satelliet
maakt. Ten slotte legt wetenschapsjournalist en auteur Mark
Mieras aan leerlingen én ouders
uit hoe de hersens van tieners
werken, met een belangrijke rol
voor de liefde. Het programma
start deze middag om 12.30 uur
en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Natuur leren kennen

IVN Geijsteren-Venray
organiseert groencursus
IVN Geijsteren-Venray organiseert in het voorjaar een
groencursus. Voor mensen met belangstelling voor de natuur
een gelegenheid om meer te leren over de natuur in de
gemeente Venray.
Deze cursus, geschikt voor iedere
natuurliefhebber tussen de 18
en 100 jaar, is een manier om
de lente te beleven en de natuur
in en om Venray beter te leren
kennen. Tijdens de cursus maken
deelnemers kennis met een
viertal landschappen die specifiek
zijn voor de omgeving Venray.
De groencursus start op woensdag
25 maart met een inleiding
over de geologie van Venray en
eindigt op zaterdag 30 mei met
een dagwandeling en de officiële
afsluiting. In de tussenliggende
periode worden de deelnemers
op vier zaterdagochtenden
getrakteerd op excursies in de

natuurgebieden Boshuizerbergen,
Castenrayse Vennen, Heidse Peel,
en Geijsterse Bossen.

After Dark bestaat uit vijf muzikanten en is ontstaan uit diverse muzikale hoeken. “Ze houden zich jong
door het spelen van dampende Rock
‘n Blues Classics met hier en daar een

eigen song. Dit alles gelijst in een
rauw After Dark randje”, zo vertelt
de organisatie. De naam van de band
is te danken aan het gelijknamige
nummer uit de Quentin Tarantino

filmklassieker From Dusk Till Dawn.
De zaal bij Bands op Zondag Middag
in ‘t Stekske is open vanaf 14.30 uur.

Theorieavond
Op de woensdagavond, voorafgaand aan de excursies, is telkens
van 19.30 tot 22.00 uur een theorieavond in zaal de Kemphaan in
Venray. Tijdens deze avonden wordt
de specifieke flora en fauna van elk
gebied besproken en is er na de
pauze een praktijkgedeelte.
Kijk voor meer informatie over de
data van excursies en lesavonden
op www.ivn-geysteren-venray.nl/
cursussen

Adelbertvereniging Venray

Lezing Stijn Fens

Adelbertvereniging Venray geeft op maandag 10 februari om 20.00 uur de zesde lezing van het seizoen
2019-2020 in het Odapark. De spreker is Stijn Fens en de titel van zijn voordracht luidt: Koestering voor
Relieken.
Stijn Fens vertelt geïnteresseerden in
de lezing alles over zowel stokoude
als moderne relieken. Fens (53) is
redacteur en columnist van dagblad

Trouw. Hij schrijft vooral over de
rooms-Katholieke kerk en het
Vaticaan. In 2015 was hij één van
de vier journalisten die het eerste

Nederlandstalige interview met paus
Franciscus maakte. Regelmatig leidt
hij mensen rond in Rome.

0602 \ enzo
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Geplukt

Nelly Ewals Ysselsteyn
Ze is geboren en getogen in Ysselsteyn. In het dorp wordt ze gezien als een gewaardeerd persoon die veel voor de Ysselsteynse gemeenschap betekent en betekend heeft. Daarom
krijgt Nelly met carnaval de Reuzekluut, de hoogste vastelaovendsonderscheiding in het Piëlreuzenriek, uitgereikt. Deze week wordt Nelly Ewals (67) geplukt.

Nelly groeide op in een gezin van
zeven kinderen in Ysselsteyn, waar
haar ouders een agrarisch bedrijf
runden. Haar opa was een van de
pioniers van Ysselsteyn, waardoor
familie Vergeldt een bekend gezicht
werd in het dorp. “We hebben een
hechte familie. Mijn broers en zussen wonen ook allemaal in de regio.
Toen mijn moeder nog leefde, was
het altijd volle bak bij haar thuis. Als
er zich iets voordeed, was iedereen
binnen 15 tot 20 minuten aanwezig.” Nelly’s moeder stierf bijna 3
jaar geleden op 96-jarige leeftijd.
“Dat blijft je lang achtervolgen,

want mijn zus Koos en ik waren elke
dag bij haar.”
Vanaf 2000 is Nelly lid van de avondwake groep. Anderen helpen op een
mooie manier afscheid te nemen
van dierbaren, doet Nelly met liefde.
Vooraf voert ze gesprekken met de
nabestaanden, zet ze alles klaar in de
kerk om vervolgens de avondwake
te verzorgen. Enkele weken na het
afscheid gaat ze nog bij de mensen
op bezoek om een praatje te maken.
“Ik was al betrokken bij de kerk en van
het ene rolde ik in het andere. Ik vind
het fijn om wat te betekenen voor anderen. Maar als het verlies van iemand

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Anderen
rekenen op je

Vrijwilligerswerk

Puzzel

9

heel persoonlijk wordt, dan raakt het je.
Als je teveel met het verdriet van anderen meegaat, wordt het ook te emotioneel voor jezelf.” Toch zegt Nelly dat ze
ook buren en familie heeft begeleid bij
de avondwake. “Er wordt vaak gezegd
dat ze liever hulp willen van een betrokkenen dan van een wild vreemde. Het is
heel dankbaar werk.”
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Nelly heeft zich veel ingezet voor
verenigingen en de Ysselsteynse
gemeenschap. Zo zat ze acht jaar bij
de Limburgse Vrouwen Beweging,
was ze twaalf jaar vrijwilligster bij de
Zonnebloem en is ze dertien jaar lang
drie dagen in de week overblijfkracht
geweest op de basisschool. “Voor dat
laatste werd ik gevraagd. Dat vond ik
echt leuk werk.” Ook werd Nelly door
het dorp gekozen als dorpraadslid waar
ze acht jaar haar rolde vervulde. “De discussie over de mestfabriek is me blijven
hangen. Dat was een heikelpunt in het
dorp. Er was veel ophef over en uiteindelijk is die mestfabriek er ook nooit
gekomen.” Waarom ze na acht jaar
stopte met haar functie bij de dorpsraad? “Het is goed als er weer een frisse
wind door de groep gaat. En na acht jaar
wilde ik ook wel weer iets anders.”
Inmiddels is Nelly al veertien jaar
voorzitster en zestien jaar bestuurslid
bij zanggroep Schone Schijn. “Ik heb

altijd graag gezongen en ben daarom
als 15-jarig meisje al bij het jongerenkoor gegaan. Met Schone Schijn treden we zo’n 25 keer per jaar op met
Nederlandstalige nummers. De optredens vinden voornamelijk overdag
plaats bij bijvoorbeeld de KBO, de vrouwenvereniging en zorgcentrums. Het is
een hele hechte groep van 28 dames.
Tegen nieuwe leden zeggen we altijd
dat het vrijwillig is om bij de groep te
komen, maar dat het niet vrijblijvend is.
Anderen rekenen op je. Ik voel me dan
ook erg bezwaard als ik niet naar het
koor kan gaan.”

Op de brommer
Een van Nelly’s beste vriendinnen,
Tony, zingt ook samen met haar in de
zanggroep. Vanaf kinds af aan doen
de twee vriendinnen alles samen: ze
zaten samen op de basisschool, op
de middelbare en hadden dezelfde
hobby’s. “Samen met Tony fietste ik
altijd naar school. Toen we beide een
brommer kregen, crosten we met de
brommer overal naar toe. Thuis werd
gezegd ‘Als je voor je 18e niet rookt,
dan krijg je een brommer.’ Toen ik
mijn man Jan in 1969 leerde kennen
en Tony ook een relatie kreeg, is onze
vriendschap nog hechter geworden. Onze mannen zijn nu ook goed
bevriend en met z’n vieren gingen we
elk jaar op vakantie. We zijn inmiddels
62 jaar vriendinnen.”
Op vakantie gaan, doet Nelly graag.
Samen met Jan reist ze elk jaar met
de camper naar een andere zomerse
bestemming. Ook gaan ze samen met
hun kaartclubje elk jaar een weekend
op fietsvakantie. “De vier mannen leer-

den elkaar kennen in Venlo op school,
nog voordat Jan en ik getrouwd waren.
De vrouwen zijn bij het kaartclubje
gekomen en samen delen we lief en
leed. Dat vind ik erg mooi.” Haar man
Jan leerde Nelly kennen op de Horster
kermis. “Dat is al vijftig jaar geleden,
ik kan het niet geloven”, zegt Nelly
lachend. Samen kregen ze twee kinderen, zoon Sjoerd en dochter Anouk.
“Sjoerd zit ook in het vrijwilligersleven,
dat heeft hij echt van mijn man en mij
overgenomen. Jan heeft ook ooit een
lintje gekregen voor zijn werkzaamheden voor de tennisvereniging. En nu
krijg ik zelf de Reuzekluut van de carnavalsvereniging. Toen voorzitter Jos
Geurts langs wilde komen en me benaderde voor de onderscheiding, was
mijn eerste reactie: “Er zijn toch zoveel
mensen die wat doen”.

Sport
De gedrevenheid van Nelly bleef ook
vroeger niet onopgemerkt. In haar
tienerjaren sportte Nelly op hoog
niveau en werd ze uitgekozen voor
de Zeskamp in Venray. “Door mijn
atletische lichaam was ik goed in
hoogspringen, hardlopen en verspringen. Mijn lengte was mijn voordeel. Op negen plaatsen in Nederland
werden er wedstrijden gehouden
en Venray won waardoor we naar
de halve finale in Italië mochten.
Tijdens het EK in Zwitserland werden
we tweede. Ik heb twee jaar intensief getraind, het was zwaar maar ik
heb het graag gedaan. Het was een
mooie tijd.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks
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Jij maakt ‘m super

SHOWROOM
UITVERKOOP!
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Livorno
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INCL. APPARATUUR
MET 5 JAAR GARANTIE!

Grayson
185 x 335 cm

-25%

Bellmer
245 x 245 cm
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Beethoven
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310 x 305 cm

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

Valentina
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