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Venray op LVK
Bjorn&Mieke en Pruuf Mar hebben de gemeente Venray op de kaart gezet tijdens de LVK-finale op vrijdag 7 februari. Pruuf Mar uit Ysselsteyn eindigde op de vijfde plaats
en Bjorn&Mieke uit Venray ging er met de tweede plek vandoor. Ondanks dat Bjorn&Mieke zich voor de derde keer net niet de LVK-finalist kon noemen, stelt Bjorn Poels zeer tevreden
te zijn over hun prestatie. “Wij zijn er erg blij mee. Het was een fantastisch podium en we kregen de zaal mee. Vanuit de gemeente reden tien bussen naar het LVK, het is echt gaan
leven in Venray.” Volgens Bjorn was Spik en Span de terechte winnaar. “Toen ik het nummer voor het eerst hoorde, heb ik ze meteen geappt dat ze zouden winnen.” De jury van
‘mensen uit de vastelaoveswereld’ gaf de Venraynaren slechts vijf punten. Bjorn noemt dat een ‘kwestie van smaak’. “Die diversiteit aan nummers is juist leuk. En wij kiezen er
voor om liedjes te maken met een bepaalde boodschap.” / Beeld: Graatje Weber (L1/L11 Alaaf)

Politieteam Venray/Gennep krijgt acht agenten erbij
Het politieteam Venray/Gennep krijgt er structureel acht agenten bij. Dat meldde burgemeester Luc
Winants tijdens de raadsvergadering op dinsdag 11 februari. Ondanks dat vroeg hij aan de politieke
partijen om druk te blijven uitoefenen zodat het politieteam op volle sterkte komt.
Volgens burgemeester Winants is
het signaal dat de Venrayse politiek
eerder gaf, aangekomen bij politie
Limburg. “Er is een toezegging
gedaan dat er in politieteam
Venray/Gennep structureel vijf
agenten bijkomen. Op zeer korte
termijn komen daar nog drie agenten
bij. Daar ben ik erg blij mee, maar

het is waarschijnlijk niet voldoende.”
In de raadsvergadering werd een
raadsbrede motie aangenomen
waarin werd gevraagd in de
Limburgse overleggen duidelijk
aan te geven dat Venray geen
goedkeuring geeft aan het
beleidsplan politie Eenheid Limburg
2020-2023, als er niet naar de

verdeling van politieagenten in
Limburg wordt gekeken. De conclusie
van het lopende onderzoek naar
de politiebezetting in Limburg zou
volgens de raad bindend moeten zijn
voor de verdeling. De gemeenteraad
stimuleert het om gezamenlijk op te
trekken naar de Rijksoverheid om de
problematiek in de regio onder de

aandacht te brengen.
CDA en VVD gaven aan de partijgenoten in de landelijke politiek te
hebben benaderd. “Wij kregen het
advies om met andere gemeente
te verenigen en de overheid steeds
dringender te informeren”, liet
Petra van Duijnhoven van het CDA
weten. Jan Hendriks van de SP is het
probleem een roepende in de woestijn. “De SP is bang dat we nu weer
niet hard kunnen roepen. We roepen
het politieteam Venray/Gennep op

om hardere middelen te gaan inzetten. Wij denken dan aan stiptheidsacties en zelfs stakingen.” Richard de la
Roy van Venray Lokaal: “Het zou ook
goed zijn als we deze motie aan alle
Limburgse gemeenteraden aanreiken”. Burgemeester Gilissen stelde
dat via de Veiligheidsregio de motie
bij de portefeuillehouders al bekend
was.

Tekst: Jeanine Hendriks
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Herinrichting stationsomgeving Oostrum

‘Drugsdealers weren uit omgeving station’
De herinrichting van de omgeving van het treinstation in Oostrum moet
ook de sociale veiligheid vergroten. In de donkere hoeken van het station
worden namelijk drugs gedeald en lachgas verkocht. Dat bleek tijdens
de informatieavond op dinsdag 4 februari in gemeenschapshuis
D’n Oesterham in Oostrum.
“Drugshandel willen we zeker niet
hebben op plekken waar veel mensen komen”, zei projectleider Maikel
van der Meer van gemeente Venray.
“Het gebeurt vooral in de slecht verlichte hoeken of op de parkeerplaats.
Daarom is er veel aandacht voor een
goede verlichting in het herinrichtingsplan.”

Sociale controle en
veiligheid vergroten

Luifels
Er komen drie grote luifels van hout:
boven het nieuwe busperron, haaks
op het stationsgebouw en boven en
naast het trafohuisje. De luifels krijgen
een goede verlichting om de veiligheid te vergroten. “De reizigers kunnen er droog en veilig staan en de
luifels zorgen ook voor een betere
oriëntatie in dit langgerekte gebied”,
zei Sander Vedder van ontwerpbureau Karres en Brands. Op de luifels
komen zonnepanelen en op enkele
plekken openingen. “Voor de elektrische oplaadpalen van de treinen, maar
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ook zodat er een boom doorheen kan
groeien.”
Gemeente Venray wil graag het perron
van spoor 1, aan de zuidkant, verplaatsen naar de andere zijde van het
stationsgebouw waar de perrons van
spoor 2 en 3 zijn. Vooral ’s avonds en
‘s nachts zal dit veiliger zijn. Er zijn dan
minder reizigers die nu verspreid over
het perron staan. “We hebben een
heel sterke voorkeur om perron 1 om
te klappen”, vertelde Maikel van der
Meer. “Het vergroot de sociale controle en veiligheid als de treinen uit
beide richtingen vlak bij elkaar gaan
stoppen. We zijn nog in overleg met
ProRail. Het is nog niet zeker of dit
kan. Begin maart krijgen we duidelijkheid. Want eind volgende maand
is het complete plan voor de nieuwe
Maaslijn klaar.” De projectleider
meldde ook dat de verdubbeling van
het spoor in Smakt definitief niet doorgaat. “Er komt wel een stuk dubbelspoor aan de zuidkant van het station
vlak bij Oirlo.”

Alternatief
De strook waar kort parkerende auto’s
reizigers afzetten en ophalen ‘Kiss and
Ride’ krijgt een uitbreiding van zes
naar tien parkeerplekken. “Dit is nu

een knelpunt. Vooral tussen 15.00 en
18.00 uur is het dagelijks erg druk met
auto’s”, zei Van der Meer. Voor de leerlingen van Gilde Opleidingen komt er
een duidelijke oversteekplaats op de
Oirloseweg. “Ze steken nu verspreid
over een strook van zo’n honderd
meter de weg over. Ook hier gaan we
de veiligheid vergroten.”

De snelheid op de Oirloseweg wordt
verlaagd van 80 naar 50 kilometer
en in de bocht komt mogelijk een
verkeersplateau. De opzet is dat het
verkeer uit Oirlo straks via bedrijventerrein De Blakt afbuigt en naar
Venray rijdt. Daarvoor is de aanleg
van de Oostverbinding in 2022, tussen
Henri Dunantstraat en Stationsweg,

een belangrijke schakel. “Dan is er
een alternatief waardoor de auto’s
niet meer over de Stationsweg zullen rijden. Want dan moeten ze tussen
haaks geparkeerde auto’s door en dat
is niet uitnodigend”, aldus de projectleider.
Tekst: Henk Willemssen

College Venray negeert ambtelijk advies

College wil gemeenteraad laten besluiten
over varkensstal aan Drabbelsweg
Het College van B&W van Venray negeert ambtelijk advies en vraagt de gemeenteraad te besluiten over de bouw van de varkensstal aan de
Drabbelsweg 4 in Veulen. “Als we het voorstel hadden afgewezen, zou de procedure zijn stopgezet en hadden we de gemeenteraad de mogelijkheid
om een uitspraak te doen ontnomen”, aldus wethouder Martijn van der Putten. Omwonenden geven aan de strijd aan te gaan om de uitbreiding van
het varkensbedrijf tegen te gaan.
De eigenaar van het bedrijf aan de
Drabbelsweg 4 in Veulen wil een
stal voor 6.000 varkens bouwen.
De nieuwe stal is voorzien van een
gecombineerde luchtwasser en is
voor een groot deel gelegen buiten het bouwvlak. Er liggen aan de
Drabbelsweg burgerwoningen waarvan de dichtstbijzijnde op 100 meter
afstand ligt.
In het ambtelijk advies dat door een
planoloog door gemeente Venray
is opgesteld wordt vermeld dat
de locatie niet toekomstbestendig
is, de verkeersontsluiting matig is
en de situering van de gebouwen
stedenbouwkundig ongewenst is.
‘Daarnaast is de doelstelling om
zoveel mogelijk scheiding aan te
brengen tussen de functies wonen
en veehouderij niet haalbaar, omdat
er sprake is van de realisatie van een
nieuwe bedrijf en er alternatieve
locaties op toekomstbestendige locaties voorhanden zijn.’ Het ambtelijk
advies luidt dan ook om geen medewerking te geven aan realiseren van
een uitbreiding van de varkenshouderij.

Reactie van raad peilen
Toch wil het college de gemeenteraad
een kans geven om naar het initiatief
te kijken en gaat dus niet akkoord met
het ambtelijk advies. Volgens wethouder Martijn van der Putten gaat
het collegebesluit niet om het verlenen van een vergunning, maar om het
vervolg van de procedure. “Vanuit de
visie veehouderij bevindt dit initiatief
zich in grijs gebied. Het college wil
de gemeenteraad in de positie brengen om een uitspraak te doen die de
kaders van de visie veehouderij kan
verduidelijken of aanscherpen. En dat
kan alleen door de raad een voorstel te doen. Het voorstel moet voor
de raad een keuze bevatten, vandaar
dat we het zo geformuleerd hebben.
Als we het voorstel hadden afgewezen, zou de procedure zijn stopgezet en hadden we de gemeenteraad
de mogelijkheid om een uitspraak te
doen ontnomen.”
Er zal nu eerst een MER-procedure
doorlopen moeten worden en daarna
komt er een aanvraag voor de bestemmingsplanwijziging. Dat wordt na
1 januari 2021 wanneer er inmiddels

een nieuwe omgevingswet van kracht
is waar de aanvraag dan ook aan moet
voldoen. Over de bestemmingsplanwijziging moet de gemeenteraad dan
nog stemmen. Daarna gaat de procedure lopen en kunnen de omwonenden juridisch bezwaar aantekenen.

nooit in de ogen van de omwonenden
gekeken, laat staan met ze gesproken.
Het is ons bekend dat de oude burgemeester geen voorstander was van het
plan en je zou bijna gaan vermoeden
dat bewust gewacht is met het nemen
van de beslissing totdat hij weg was.”

Omwonenden gaan strijd aan

Gezond Leefmilieu Venray

Marc Rongen, die spreekt namens de
omwonenden aan de Drabbelsweg,
stelt zeer verbaasd te zijn dat het college heeft besloten om tegen het
ambtelijk advies in de procedure op te
starten. De buurt heeft contact gelegd
met een advocaat en laat weten dat
het nog een lange strijd gaat worden. “Dit besluit verwondert ons niet
omdat een deel van het college (CDA)
heeft laten blijken aan de kant van
de veehouderij te staan en daarbij
niet kritisch te werk gaat. Het college
was eerder al verdeeld, de stem van
de nieuwe burgemeester heeft nu de
doorslag gegeven. De burgemeester
gaf voordat hij in Venray arriveerde
te kennen de veehouderij te omarmen. Nu besluit hij over een dossier
wat hij nauwelijks kent. Hij heeft ook

Gezond Leefmilieu Venray laat weten
het besluit van het college niet te
begrijpen. “De Drabbelsweg is nu
voornamelijk een woongebied en de
bio-industrie is daar niet aanwezig.
Het college van Venray zou er goed
aan doen, om bestaande problemen
op te lossen in plaats van nieuwe
problemen te creëren. Uit dit besluit
blijkt dat het Venrayse college het
liefst handelt, alsof de tijd heeft stil
gestaan, alsof nieuwe inzichten en
gegevens over milieuproblemen aan
hen voorbij zijn gegaan. Beseft het
college wel wat ze mensen aandoet met dit soort besluiten”, vraagt
Mia Wegh van Gezond Leefmilieu
Venray zich af.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Eenmalige subsidie voor twee tennisclubs Dorpsradenoverleg bestaat
worden. “Dus omdat wij onze aanvraag niet terugtrokken, werd er geen
mediation met ons gedaan en krijgen
wij dus nu ook geen geld. Dit neigt
naar chantage”, aldus Rob Olthoff
woordvoerder van Stichting TC Rodhe.
“Ik vind dat de gemeente eerst een
visie moet ontwikkelen, voordat er
geld verdeeld wordt. De verdeling van
de subsidies bij tennisclubs verloopt
niet fair en dat komt de gemeenschap
niet ten goede. De rechtszaak die
tegen de gemeente liep, is vanwege
administratieve redenen ontvankelijk
verklaard. Op dit moment hebben we
nog geen vervolgstappen in werking
gezet, maar we willen graag weer
met gemeente om de tafel”, aldus Tim
Cornelissen, voorzitter van TC Rodhe.

Zonnepark Smakt in maart op agenda
Kronos Solar heeft bij gemeente Venray een nieuw plan ingediend voor het zonnepark in Smakt. Het beoogde
zonnepark van 25 hectare, tussen spoorlijn en A73, valt een stuk kleiner uit omdat de gemeenteraad de
afstandgrens tot dorpsranden verruimde van 150 naar 500 meter.
Het College van B&W zal vermoedelijk
begin volgende week het aangepaste
plan van Kronos Solar bespreken en van
een advies voorzien. Het zonnepark kan
dan besproken worden in de commissie
Wonen van dinsdag 10 maart waarna de
gemeenteraad op dinsdag 31 maart een
besluit neemt.
Kronos Solar heeft ook contact gezocht
met werkgroep zonnepark Smakt om

het aangepaste plan te bespreken en
vragen te beantwoorden. De Duitse
ontwikkelaar stelde een gesprek voor
op 5 februari. Dat overleg is niet doorgegaan omdat de werkgroep alleen
een tekening ontving van het nieuwe
zonnepark. De werkgroep heeft Kronos
Solar laten weten eerst het complete
plan te willen inzien. “Enkel op basis van
de tekeningen kunnen we geen beeld

vormen waar we het concreet over hebben”, stelt Jan Koopmans van de werkgroep.
De werkgroep geeft tijdens het
Spreekplein van dinsdag 3 maart in het
gemeentehuis een toelichting op haar
standpunt. Kronos Solar heeft inmiddels
het plan doorgestuurd naar de werkgroep maar een nieuwe gespreksdatum
is nog niet gepland.

Dorpen willen meepraten over
vrijwilligersbeleid
De dorpsraden willen vooraf betrokken worden bij het nieuwe vrijwilligersbeleid van gemeente Venray.
Vooral kerngroep Blitterswijck heeft moeite met de regels die de gemeente momenteel hanteert.
Kerngroeplid Henny Jenner haalde
maandag 3 februari in het dorpsradenoverleg de dagopvang voor ouderen
in Blitterswijck aan. Vrijwilligers zijn
een groot deel van de dag bezig om
oudere dorpsbewoners een dagbesteding te bieden. “Daarbij hoort ook
een gezamenlijke maaltijd. Maar de
vrijwilligers moeten zelfs hun eigen
koffie betalen. Daar hebben we tegen
geprotesteerd”, zei Jenner.
Het vrijwilligersbeleid loopt dit jaar af.

Jenner pleitte ervoor dat het dorpsradenoverleg vanaf het begin invloed
uitoefent. “In het vrijwilligersbeleid
2016-2020 staan veel mooie woorden maar we zijn ontevreden over
de wijze waarop vrijwilligers worden
behandeld. In de dorpen wordt veel
vrijwilligerswerk gedaan. We willen dat iedereen erachter kan staan.”
Rob Keijzer van dorpsraad Ysselsteyn
vroeg zich af of dorpsraden als spreekbuis kunnen dienen voor alle vrijwil-

ligers. “Ik weet niet of de gemeente
dat accepteert. Ik vind het een lastige
discussie.” Riky Rutten van kerngroep
Blitterswijck reageerde: “Het is van
belang dat we onze stem laten horen.”
Daar waren de meeste dorpsraden
het over eens. Het is nog niet bekend
wanneer de inspraak voor het nieuwe
subsidiebeleid van start gaat.

Tekst: Henk Willemssen

Kwartiermaker van start bij
jongerencentra

Alle dertien kerkdorpen zijn aangesloten bij het dorpsradenoverleg dat iedere eerste maandag van
de maand een openbare vergadering houdt in gemeenschapshuis
De Gelderkoel in Heide.
De oprichtingsdatum is 25 februari
1980. Daarvoor was al de werkgroep
Kleine Kernen actief en er was een
Rayoncommissie waarin zowel wijkals dorpsraden zitting hadden.
In het dorpsradenoverleg van maandag 3 februari zei Theo Kooter, voorzitter van Vredepeel en al 23 jaar
lid van het dorpsradenoverleg, dat
gemeente Venray veertig jaar gele-

Dorpen kritisch over
woonenquête
Het dorpsradenoverleg toonde zich maandag 3 februari sceptisch
over een nieuwe enquête naar de woningbehoefte in alle dorpen en
wijken van Venray. Omdat het een representatieve steekproef is,
worden niet alle adressen bereikt. De resultaten worden verwerkt
in de nieuwe woonvisie van gemeente Venray.
De dorpsraden zijn alle langere tijd
ontevreden over het woningbouwbeleid in gemeente Venray. “Al die
enquêtes en woonvisies halen niets
uit”, zei voorzitter Theo Kooter van
Vredepeel. “Ze verdwijnen in een la
en de ingehuurde bureaus verdienen
er goed geld aan.” De aankondiging
van de enquête ontlokte maandag
in het dorpsradenoverleg weer een
felle discussie. Dorpen voelen zich
bedreigd omdat steeds meer voorzieningen verdwijnen. “Eerst de
winkels en daarna de scholen”, zei
voorzitter Bert Arts van Castenray.
“Er gaat nog meer weg. Verenigingen
hebben het steeds lastiger. De dorpen zijn gewoon te klein en ze zijn
dadelijk niet meer levensvatbaar.
Gemeente Venray moet maar eens
duidelijk maken wat ze met de dorpen wil.” Voorzitter Leon Janssen
van het dorpsradenoverleg steunde

aanstelling van een kwartiermaker
voor 24 uur per week niet is gelukt.
Ivo Heuts is vanaf januari voor 16 uur
per week aan de slag gegaan. Volgens
het college heeft dit geen gevolgen
voor de uitvoering van het toekomstplan. De eerste evaluatie van de
behaalde resultaten staat begin 2021
gepland.

Tekst: Henk Willemssen
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werken en ondersteuning bij het organiseren van activiteiten.
Afgesproken is dat de kwartiermaker
begint met 24 uur per week in 2020
en dat het aantal uren wordt afgebouwd naar 16 uur in 2023. Het budget loopt daardoor af van 45.600 euro
dit jaar naar 30.400 euro in 2023.
Het College van B&W meldt in een
brief aan de gemeenteraad dat de

het betoog. “De leefbaarheid staat
onder druk. Er moet iets gebeuren.”
Opnieuw kwam de rol van Wonen
Limburg ter sprake. De woningcoöperatie wil niet meer bouwen in de
kleine dorpen. De dorpsraden zijn
ervan overtuigd dat er voldoende
vraag is naar woningen. Dorpsraadlid
Theo Mulders van Veulen haalde zijn
dorp als voorbeeld aan. “Nu er in
Veulen weer gebouwd kan worden,
zie je jongeren terugkomen. Tien jaar
geleden hadden ze geen kans op een
woning.” Dorpsraadlid Jac Derikx van
Geijsteren haalde de dalende leerlingenaantallen op de dorpsscholen
aan. “Terwijl de scholen in Venray
juist groeien. Het komt doordat in de
dorpen niet of de verkeerde woningen zijn gebouwd.”
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Ivo Heuts is door gemeente Venray aangesteld om de zes jongerencentra te begeleiden bij de uitvoering van
het toekomstplan. Heuts, werkzaam als programmaleider bij Jongeren Netwerk Limburg, gaat als kwartiermaker twee dagen per week aan de slag.
De gemeenteraad stemde op 29 oktober 2019 in met het vierjarige toekomstplan van de zes jongerencentra.
Belangrijk onderdeel is het aanstellen van een kwartiermaker. Die gaat
zich als professionele ondersteuner in
de eerste twee jaar vooral richten op
het op orde krijgen van de financiële
en bestuurlijke basis. In 2022 en 2023
gaat het om het opbouwen van net-

den de primeur had. “Venray was
de eerste in Limburg met een georganiseerd overleg voor alle dorpen.”
Het dorpsradenoverleg kende
sinds de oprichting zes voorzitters.
Medeoprichter Harry Philipsen uit
Ysselsteyn was zeventien jaar voorzitter. In 1997 werd hij opgevolgd
door Harry Holtackers uit Oostrum.
Na Sieb Nijssen uit Ysselsteyn (20022006) en Theo Zegers uit Merselo
(2006-2018) werd Jan Nelissen uit
Oirlo begin 2018 interim-voorzitter.
Deze taak nam Leon Janssen uit
Heide eind vorig jaar over.
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de begroting van dit jaar.
Het bezwaarschrift ging verder dan
alleen een tegemoetkoming in de
renovatiekosten van de tennisbanen.
Afgesproken is dat de andere knelpunten voorlopig worden geparkeerd in
afwachting van het nieuwe accommodatiebeleid dat de gemeenteraad in
juni vaststelt.
Net als Tennisclub Venray en
TC Oostrum heeft ook TC Rodhe een
subsidieaanvraag ingediend bij de
gemeente. Hiertoe heeft de wethouder alle drie de verenigingen verzocht
om de subsidieaanvraag in te trekken
en vervolgens in mediation te gaan.
TC Rodhe besloot om dit niet te doen
omdat de club van mening is dat de
subsidies eerlijk verdeeld dienen te

Het dorpsradenoverleg van gemeente Venray viert dit jaar het
40-jarig bestaansfeest. In september gaat het dorpsradenoverleg
het jubileum vieren samen met de jaarlijkse bindingsdag.

ope

Tennissport valt buiten de subsidieregeling van gemeente Venray. Daarom
werden alle subsidieaanvragen van
tennisverenigingen tot dusver afgewezen. Tennisclub Venray en TC Oostrum
dienden een bezwaarschrift in. Om
tot een oplossing te komen, zijn in
december 2018 twee mediators aangesteld om te bemiddelen tussen
de gemeente en beide tennisclubs.
De accommodatieproblemen waren
zo urgent dat er op korte termijn niet
meer getennist zou kunnen worden.
De uitkomst is dat gemeente Venray
eenmalig geld beschikbaar stelt
zodat beide verenigingen weer voldoen aan de eisen van tennisbond
KNLTB. De bedragen van 55.000 en
25.000 euro waren al opgenomen in

40 jaar
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Het College van B&W heeft besloten eenmalig een bijdrage te leveren aan de renovatie van tennisbanen van
Tennisclub Venray en TC Oostrum. Na bemiddeling van een mediator is een overeenkomst opgesteld waarbij
Tennisclub Venray 55.000 euro krijgt voor drie tennisbanen en TC Oostrum 25.000 euro voor twee banen.

WWW.LEURS.NL
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Raad wil bredere
brandweerdekking in Venray
Delphy is met ruim 230 adviseurs en onderzoekers hét
advies- en onderzoeksbedrijf voor ondernemers in alle
agrarische, plantaardige sectoren. Kennis ontwikkelen en
kennis implementeren voor alle plantaardige sectoren is
het kernproces van Delphy. Vanuit 11 kantoren worden
de adviseurs, projectleiders en onderzoekers van Delphy
ondersteunt met secretariële taken.
Vanuit ons kantoor in Horst werken onder andere de
teams zachtfruit en akkerbouw. Voor deze teams zijn we
op zoek naar secretariële ondersteuning.

Secretaresse/
administratief
medewerker (m/v)
kantoor Horst (12 - 16 uur)

De gemeenteraad van Venray is van mening dat de brandweervoorziening in Venray te weinig middelen
krijgt, waardoor de gemeente Venray de laagste dekkingsgraad van de regio heeft. Tijdens de
raadsvergadering van dinsdag 11 februari riep de raad de Veiligheidsregio op om dit probleem op korte
termijn te repareren.
“Het is belangrijk dat we ons veilig
voelen in onze buurt of huis en daar
maken we ons ernstige zorgen over”,
begon Bas Künen (VVD) zijn betoog.
“De hulpdiensten moeten er op tijd
zijn als je ze nodig hebt. En daar waar
aanrijtijden niet worden gehaald,
moeten verbeterpunten komen.
Wij krijgen niet de brandweerdekking
waar we voor betalen, dat vinden wij
onacceptabel. We hebben de laagste
brandweerdekking in de regio.”
Het college diende eerder een
zienswijze in om te benadrukken dat
het brandweerbeleid 2020-2023 van
Veiligheidsregio Noord-Limburg weinig
concrete ambities bevat. De raad
gaf tijdens de vergadering aan deels
eens en deels oneens te zijn met het
bezwaar van het college. Daarom
werd er een amendement, unaniem
gesteund door de raad, ingediend

om de brief van het college aan
te passen. Künen: “We betalen de
hoofdprijs maar we krijgen er niets
voor terug. De Veiligheidsregio moet
onze signalen omzetten in concrete
acties. Er moet iets gebeuren, we
hebben het over de veiligheid van
onze burgers. Pas als we een bredere
brandweerdekking krijgen, kunnen we
met een gerust hart gaan slapen.”
In de gemeente Horst aan de Maas
zijn er vier brandweerkazernes, in Peel
en Maas zelfs vijf, terwijl Venray maar
één brandweerkazerne heeft. In de
brief wil de raad aandacht vragen
voor het feit dat gemeente Venray
meer is gaan betalen voor andere
kazernes in de regio maar ondertussen
nog steeds de laagste dekkingsgraad
van de regio heeft. De raad roept de
Veiligheidsregio op om dit probleem
op korte termijn te repareren.

Eind vorig jaar nam de raad een motie
aan waarin het college de opdracht
kreeg met de Veiligheidsregio het
gesprek aan te gaan over een betere
dekkingsgraad. De raad gaf aan dat
dit punt nog niet is afgerond en wees
de Veiligheidsregio via het bezwaar
hier nogmaals op, omdat hierover
niks is opgenomen in het ontwerp
beleidsplan. De raad liet weten bang
te zijn dat wanneer de scheve situatie
niet voortdurend wordt benoemd, zich
het beeld vormt dat Venray in deze
situatie berust.
Burgemeester Luc Winants gaf aan
dat het amendement hem zou
helpen in de overleggen met de
Veiligheidsregio. Ook zegde hij toe
de raad te blijven informeren over de
voortgang.
Tekst: Jeanine Hendriks

Functie
Als secretaresse ben je verantwoordelijk voor de
administratieve organisatie van de teams.
Bij deze functie horen de volgende taken:
• administratieve en inhoudelijke werkzaamheden
voor interne en externe activiteiten van de teams;
• telefoonbeantwoording en opvolging;
• verslaglegging en bijhouden diverse administratieve
gegevens;
• voorbereiden en ontwikkelen van activiteiten
(bv. open dagen en studiebijeenkomsten);
• communicatie via sociale media.

Welke eigenschappen vinden wij belangrijk?
•
•
•
•
•

een praktische no-nonsense houding en inzet;
nauwkeurig kunnen werken;
goed kunnen samenwerken;
interesse in sociale media;
goed gevoel voor computers met in het bijzonder
Excel, Word en Powerpoint;

• zelfstandig werken.

Functie-eisen:
• u beschikt over een relevante secretariële
mbo- of hbo-opleiding;
• u hebt een gedreven persoonlijkheid;
• u bent ondernemend, creatief en gewend om
zelfstandig te werken;
• u bezit rijbewijs-B.

Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende en veelzijdige functie met
veel interne en externe relaties. Ontwikkeling van onze
medewerkers staat voorop, aangezien zij en hun kennis
belangrijk zijn voor de dienstverlening van Delphy.
Wij bieden goede primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie: uw sollicitatie kunt u mailen
naar info@delphy.nl Voor informatie kunt u contact
opnemen met Trudy van Rhee, tel. 077 - 398 7500.

Expeditiestraat 16A, 5961 PX Horst

www.delphy.nl

GLV pleit voor Schone Lucht Akkoord
Stichting Gezond Leefmilieu Venray (GLV) heeft met een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad
aandacht gevraagd voor het Schone Lucht Akkoord. Het GLV juicht het initiatief van de minister toe en hoopt
dat gemeente Venray en provincie Limburg het SLA alsnog zullen tekenen.
Stientje van Veldhoven, minister
van Milieu en Wonen, bood op 13
januari het Schone Lucht Akkoord
(SLA) aan aan de Tweede Kamer.
Het doel van dit akkoord is het
leveren van ‘een forse bijdrage aan
de gezondheidswinst’. Mia Wegh
van het GLV vindt dat de gezondheid
van de inwoners van Venray net zo
belangrijk is als die van de inwoners in
Nederweert. “Gemeente Nederweert
doet mee aan het SLA. Nu het Rijk
geld uittrekt om de luchtvervuiling
te helpen bestrijden, mogen wij
van de gemeentelijke overheid ook
verwachten dat zij kiest voor de

gezondheid van haar inwoners. In het
veedichte Venray is de lucht zwaar
vervuild, ook op plaatsen waar je dat
niet direct ziet of ruikt. Overigens
heeft de gemeente op vragen van
Venray Lokaal geantwoord dat het
Schone Lucht Akkoord mogelijk dit
jaar alsnog getekend zal worden.
Daar hopen wij dus op.”
Ook de provincie heeft een brief van
het GLV ontvangen. Wegh: “Alle provincies op drie na hebben het Schone
Lucht Akkoord getekend. Groningen en
Friesland hebben niet getekend omdat
de lucht daar in verhouding al behoorlijk schoon is. Limburg is de enige

provincie met de meest vervuilde
lucht die nog niet getekend heeft. Telt
de gezondheid van Limburgers soms
minder?”
Minister Van Veldhoven is inmiddels
een internetconsultatie gestart, waarbij deelnemers de gelegenheid krijgen hun bijdrage te leveren voor de
uitvoeringsagenda. De minister streeft
ernaar deze in de tweede helft van
2020 af te ronden. Daarnaast verwacht
zij dit jaar een tweede tekenmoment
te organiseren om gemeenten en
provincies die het akkoord nog niet
hebben ondertekend, alsnog de mogelijkheid te bieden dat te doen.

Warmteplan grote opgave voor
gemeente Venray
Naast grootschalige energieopwekking met zonneparken en windmolens gaat gemeente Venray ook aan de
slag met een warmteplan. Iedere gemeente moet uiterlijk in 2021 een uitgewerkt plan opleveren van welke
wijken en straten van het gas afgaan en welke verwarmingsbronnen de cv-ketels gaan vervangen.
Het warmteplan ‘Transitievisie
Warmte’ komt voort uit het landelijke klimaatakkoord. “Het wordt een
hele opgave om bestaande gebouwen
van het gas af te koppelen”, reageert
wethouder Martijn van der Putten.
“Wij zijn vooral afhankelijk van alternatieve energiebronnen van derden.
Omdat in Venray een gebrek is aan
restwarmte van industrie of kassengebieden. Daarnaast zijn nog niet alle
mogelijkheden goed doordacht”, zei
de wethouder tijdens een persgesprek
op dinsdag 4 februari.
Geert Claessens, duurzaamheidcoördinator van de gemeente, legde tijdens
de informatieavond van Beepower op
woensdag 5 februari uit dat Venray
weinig maakindustrie heeft die rest-

warmte kan produceren voor de
verwarming van huizen. “Op de bedrijventerreinen staan vooral veel lege
dozen. We gaan goed kijken naar alle
alternatieve bronnen. Bodemenergie
en geothermie zijn opties. Een deel
van de warmteopwekking zal elektrisch worden”, voorspelde hij.

Alternatieven voor aardgas
In het warmteplan moet de gemeente
per wijk de alternatieven voor aardgas aangeven en welke oplossingen
mogelijk zijn. Adviesbureau Rebel
stelde in opdracht van de gemeenten
Beesel, Horst aan de Maas en Venray
het rapport ‘De rol van de gemeente
in de energietransitie’ op. Rebel waarschuwt de gemeenten dat de aan-

leg van nieuwe energiebronnen in
plaats van gas veel impact heeft op de
omgeving en gepaard gaat met hoge
kosten en een groot risico. Daarnaast
is de aanwezigheid van lokale of regionale warmtebronnen vereist.
Volgens het adviesbureau zijn de
investeringen in warmtenetwerken
in bestaande bebouwing hoog en zijn
de rendementen laag, minder dan 5
procent. Door de hoge kosten van de
leidingen, infrastructuur en aanpassing
van de gebouwen dient de aanpak op
grotere schaal, zoals een hele woonwijk, te gebeuren. Het risico bestaat
dat bewoners niet of pas later willen
aansluiten op het warmtenet.
Tekst: Henk Willemssen
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Project zonne-energie in
Oostrum bijna van start
BeePower wil zo snel mogelijk van start met de opwekking van
collectieve zonne-energie op het dak van Hermo Plastic op bedrijventerrein De Hulst II in Oostrum. Voorzitter Rob in het Veld van
Beepower meldde tijdens de informatieavond in De Kemphaan op
woensdag 5 februari dat het plan bijna voor de helft vol zit.
Op het dak van het bedrijf Hermo
Plastic is 2.000 vierkante meter
ruimte voor de aanleg van
700 panelen. Een deelnemer neemt
gemiddeld tien zonnepanelen af,
goed voor 3.000 kilowattuur per
jaar. “De laatste tijd zijn er veel
inschrijvingen. We zitten nu op
33 belangstellenden. Er kunnen
maximaal 70 huishoudens deelnemen”, vertelde Rob in het Veld.
Het zonneproject is bedoeld voor
bewoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen
plaatsen. Deelnemers krijgen korting op de energiebelasting en de
opwekte stroom wordt in mindering gebracht op het eigen verbruik
bij de energieleverancier. De regeling heet postcoderoos. Voorwaarde
is dat de deelnemers wonen in

het postcodegebied van Oostrum,
Leunen of Venray. Dit zijn de postcodenummers 5801, 5802, 5803,
5804, 5807 en 5809.
Het lidmaatschap voor de op te
richten coöperatie bedraagt 5 euro
per zonnepaneel per jaar. Een zonnepaneel kost 255 euro. Het project heeft een looptijd van 15 jaar.
Volgens In het Veld bedraagt het
rendement 6 procent. “Dat is een
voorzichtige berekening. Het streven is zo snel mogelijk te beginnen.
We hoeven niet te wachten totdat alle 700 panelen zijn verkocht.
We willen op lokaal niveau bijdragen aan duurzame energieopwekking”, aldus Rob in het Veld.

Tekst: Henk Willemssen

‘Bewoners goed informeren
over windmolens’
Burgers moeten eerlijke en juiste informatie krijgen voordat ze in
gesprek gaan over de komst van windmolens in hun omgeving.
Dat kwam naar voren tijdens de drukbezochte informatieavond
van Beepower op woensdag 5 februari. Er klonken ook enkele
kritische geluiden over de rol van Frank van Bussel die als kwartiermaker is aangesteld door gemeente Venray
Van Bussel gaat de komende
vier maanden als onafhankelijk
omgevingsmanager in gesprek
met omwonenden, grondeigenaren, agrariërs en de dorpsraden om draagvlak te vinden voor
een windpark van drie tot zes
molens. “Mensen moeten goede
voorlichting krijgen. Zodat ze op
een eerlijke basis met de omgevingsmanager kunnen praten”,
merkte een inwoonster uit Oirlo
op. “Bewoners moeten weten wat
de gevolgen zijn van de komst
van windmolens.” Ze vertelde
dat ze uit Zeeland was verhuisd
vanwege de plaatsing van windmolens. “Die waren 130 meter
hoog op 850 meter afstand van
mijn woning. Hier komen windmolens van 200 meter hoogte op
een afstand van 300 meter van
de huizen. Die verhouding is toch
krom. Mijn huis in Zeeland verloor
75.000 euro aan waarde. Bewoners
van vier van de zeven woningen zijn er inmiddels vertrokken
vanwege de windmolens”, waarschuwde ze.
Een bezoeker merkte op dat
gemeente Venray van tevoren
duidelijkheid moet verschaffen over de aanpak van Frank
van Bussel. Een andere inwoner
wilde weten met welke vragen
de kwartiermaker op pad wordt
gestuurd. Iemand anders vroeg
naar verslagen van de gesprekken
die de kwartiermaker gaat voeren. “Die moeten inzichtelijk zijn.”
Wethouder Martijn van der Putten

reageerde dat Frank van Bussel zelf
niet aanwezig kon zijn om vragen
te beantwoorden. “Maar er worden
op een transparante manier verslagen gemaakt over alles wat er
gebeurt”, beloofde de wethouder.
Op de vraag wie de verslagen gaat
maken, kwam geen antwoord.
Ook voorzitter Rob in het Veld van
energiecoöperatie Beepower benadrukte het belang van een goede
informatievoorziening. “De juiste
info verschaffen is heel belangrijk.
Het moet voor iedereen duidelijk
zijn wat de voors en tegens zijn
van windmolens.” Martijn van der
Putten meldde dat het nog allesbehalve zeker is dat er windturbines komen in gemeente Venray.
“We weten niet of ze komen en
ook niet hoe of waar. Windenergie
is geen verplichting. Als er windmolens komen dan voeren we als
gemeente zelf de regie en gaan
we ook meedoen in het project.
Eerst gaan we met de omgeving
in gesprek. Frank van Bussel staat
open voor alle ideeën. Over vier
maanden maken we de balans op.”
Beepower wil graag een rol spelen bij de verkenningsrondes die
Van Bussel in het gebied tussen
Oostrum, Geijsteren, Wanssum,
Oirlo en Castenray gaat houden.
“Als er vragen of zorgen zijn neem
dan contact met ons op. We willen dat het onderzoek in een goede
harmonie verloopt”, zei Rob in het
Veld.
Tekst: Henk Willemssen
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Raadsvergadering

Wethouder blijft in gesprek
met directeur De Wijnberg
Wethouder Martijn van der Putten zegde in de raadsvergadering van dinsdag 11 februari toe dat hij in
gesprek blijft met de directeur van De Wijnberg. De raad wordt voor de voorjaarsnota op de hoogte gehouden
over voortgang van de gesprekken met De Wijnberg.
Samenwerking Venray en Venray
Lokaal dienden naar aanleiding van
een artikel in HALLO Venray een aantal vragen in tijdens de raadsvergadering. In het artikel gaf directeur
Guido Nijboer aan dat de gemeente
Venray geen speciaal onderwijs voor
12-plussers, die op dit moment in
Venlo les krijgen, wil huisvesten in
Venray. Omdat De Wijnberg daarvoor
geen akkoord krijgt, dreigt er een
vertrek van de Wijnberg uit Venray,
omdat de onderwijsstichting bezig
is met een nieuwbouwplan, wellicht
inclusief alle leerlingen uit Venray,
voor de hoofdlocatie in Venlo. Maar
De Wijnberg zet liever samen met

de twee andere onderwijsstichtingen SPOV (Focus) en Onderwijsgroep
Buitengewoon (Spectrum) in op
nieuwe gezamenlijke huisvesting in
gebouw C van het Raayland College
in Venray.

Vragenuurtje
Samenwerking Venray en Venray
Lokaal vroegen zich af waarom deze
situatie is ontstaan en waarom de
gemeente het verzoek voor huisvesting afwees. Wethouder Martijn van
der Putten gaf aan dat de Wijnberg
een behandelschool is en dat de
meeste kinderen weer uitstromen
naar speciaal voortgezet onderwijs.

Geen voorzieningen
“Op dit moment hebben we daar
geen voorzieningen voor in Venray
en moeten de kinderen dus naar
Venlo. Daarnaast komt er ook een
enorme zorgvraag bij. We zijn te
klein in schaal om alle kinderen
van onderwijs te voorzien.” Van der
Putten liet weten in gesprek te zijn
en te blijven met De Wijnberg en
zegde toe om er voor de voorjaarsnota op terug te komen.

Tekst: Jeanine Hendriks

Evenementenkalender

‘Betere afstemming evenementen
Venray en dorpen’
Om evenementen in de dorpen en in Venray beter op elkaar af te stemmen, komt er een evenementen
kalender van drie jaar. Dat is het resultaat van een overleg tussen alle betrokken partijen op het
gemeentehuis.
Door ruim van tevoren de datums
in te plannen, kan er beter overleg
plaatsvinden tussen de evenementen, zei voorzitter Annemarie van
Kruijssen van dorpsraad Leunen in
het dorpsradenoverleg van maandag 3 februari. Leunen heeft tijdens de jaarlijkse kermis vaak

concurrentie van grote evenementen in Venray zoals Pleinfestijn
en Avondvierdaagse. Dit jaar valt
Leunse kermis samen met het
Meerdaags Wandelevenement.
Dat was voor de dorpsraad aanleiding om bij de gemeente aan de bel
te trekken. “Door ruim van tevoren

de kalender op te stellen, kunnen
we ook tijdig met de organisatoren
aan tafel zitten en is er meer ruimte
om te schuiven. We moeten begrip
voor elkaar hebben en meebewegen. Als we er samen niet uitkomen
dan kan Venray Bloeit uitkomst bieden”, zei Van Kruijssen.

Kwekerij Gubbels in Maasbree teelt en verpakt kwalitatief hoogwaardige paprika’s (29 ha)
en asperges (12 ha) vanuit Noord-Limburg voor de (inter)nationale markt.
Vanwege ontwikkeling en verdere professionalisering zijn wij op zoek naar een:

Operator Logistiek (in opleiding)
De werkzaamheden in hoofdlijnen zijn:
• instellen van de sorteermachine;
• verhelpen van (eerstelijns)storingen;
• verzendklaar maken van bestellingen conform
hygiëne richtlijnen en voorschriften.
Wij vragen:
• leergierigheid, motivatie, enthousiasme en ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie;
• mbo werk- en denkniveau;
• een aanpakker met technisch inzicht en twee
“rechterhanden”;
• een basisbeheersing van de Nederlandse,
Engelse en/of Duitse taal. Pools mag/kan.

Kom jij ons team versterken?
Wij zien ernaar uit om je de hand te schudden in
een kennismakingsgesprek.
Interesse?
Bij interesse kun je schriftelijk solliciteren bij
Simone Rademakers door je CV en motivatie te
mailen naar: simone@agricoach.nl.
Ook kun je bij haar meer inhoudelijke informatie
opvragen over de functie en werkzaamheden:
06 - 24 87 56 67 of voor de uitgebreide
vacatureomschrijving op www.agricoach.nl
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‘Dr. Poelsschool heroverwegen als supermarktlocatie’
Onderzoeksbureau BRO presenteerde donderdag 6 februari een onderzoek naar de supermarktstructuur in de
kern Venray. BRO concludeerde dat Venray geen behoefte heeft aan nieuw aanbod van supermarkten. Bij een
verplaatsing van een supermarkt, adviseert BRO om te kijken naar een locatie in het centrum zoals locatie
Dr. Poelsschool. Het onderzoek, dat ruim 7.000 euro kostte, werd niet serieus genomen door het publiek bij de
openbare raadsavond.

Poelsschool is door de gemeenteraad
afgewezen. Aldi wil op korte termijn het
plan presenteren voor locatie Toverbal.”
Guido van Dijk van de Plus vond dat hij
ook een eerlijke kans verdient wanneer
locatie Toverbal nader wordt bekeken.

“Ik loop al een tijd tegen ruimtegebrek
aan en heb dus behoefte om uit te breiden of te verhuizen. Wel zie ik de wijk
De Brabander als meest geschikt.”
Tekst: Jeanine Hendriks

Raadsleden schieten
supermarktenonderzoek af
Samenwerking Venray, VVD, PvdA en Venray Lokaal geven aan
dat het onderzoek over het supermarktenbeleid in Venray, dat op
donderdag 6 februari werd gepresenteerd, geen helderheid heeft
gebracht. Samenwerking Venray vraagt zich zelfs af of de onderzoeksresultaten al van tevoren bekend waren.

Gemeente Venray schakelde onderzoeksbureau BRO in om inzicht te krijgen in ruimte voor supermarkten in de
kern Venray en de mogelijke effecten
van nieuwe supermarktlocaties. In het
onderzoek werden ook de buitenlandse
aanbieders meegenomen. Ook werd de
meest wenselijke supermarktstructuur
voor de kern Venray onderzocht en in
hoeverre de locaties Toverbal en De Brier
aansluiten bij de deze structuur.
Volgens Robin van Lieshout van onderzoeksbureau BRO slaat het winkelend publiek steeds vaker Venray over.
“De middelgrote winkelcentra zoals
Venray staan onder druk. Het knelpunt
ligt in het centrum. Venray kampt met
een leegstand van 16 procent en moet
dus op zoek naar een nieuwe positie in
de regio en dat kan als supermarktencentrum.” Maar op basis van het aantal vierkante meters supermarkt per
inwoner concludeerde BRO dat Venray
genoeg aanbod heeft.
Mocht een bestaande supermarkt
zich willen verplaatsen dan adviseert
BRO om naar locaties te kijken dichtbij het centrum om combinatiebezoek
te stimuleren. Een nieuwe supermarkt
vestigen buiten het centrum, kan
afbreuk doen aan het winkelcentrum.
“Locatie Toverbal en De Brier sluiten

daarom niet aan bij de centrumvisie.
Een supermarkt vestigen op locatie
Toverbal kan leiden tot 8 tot 12 procent
minder omzet bij de Jumbo in Veltum.
Een supermarkt op De Brier heeft weer
effect op supermarkten in Veltum en
‘t Brukske. We sluiten niet uit dat daardoor op lange termijn supermarkten
gaan sluiten. Dat is een te groot risico”,
aldus Van Lieshout.
Ook gaf het onderzoeksbureau aan
dat het draagvlak voor een supermarkt in de wijk Brabander te beperkt
is. De wijk is de komende jaren nog
te klein. Daarom adviseerde BRO om
locatie Dr. Poelsschool te heroverwegen. Het onderzoeksbureau prefereerde deze locatie boven de Toverbal of
De Brier, omdat de Dr. Poelsschool tegen
het centrum aan ligt. Martin Leenders
(Samenwerking Venray) stelde BRO de
vraag of het onderzoeksbureau op de
hoogte was van de discussie over de
supermarkten in de gemeenteraad toen
het onderzoek werd ingesteld. Leenders:
“Waarom wordt de Dr. Poelsschool
opnieuw aangedragen als de gemeenteraad deze locatie afsloeg?” “We zijn op
de hoogte van de geschiedenis en hebben daarom objectief gekeken naar een
structuur”, aldus Van Lieshout. “Was het
advies vooraf bekend”, luidde een vraag

uit het publiek.
Tino Zandbergen (Venray Lokaal) wilde
weten of BRO ook met de supermarkteigenaren heeft gesproken. De plannen
voor een unilocatie van een Aldi kwamen namelijk niet in het onderzoek
naar voren. Daarop antwoordde BRO:
“We hebben gekeken naar harde feiten,
het is onmogelijk om alle scenario’s te
berekenen.” Hierdoor ontstond verwarring in de zaal. Henk Bisschops (PvdA):
“De plannen van de Aldi waren vanaf
het begin bekend. Als de vestiging in
Veltum verdwijnt dan komen daar weer
vierkante meters vrij. Wat moeten we
dan met deze cijfers?”
De supermarkteigenaren in Venray
kregen ook de kans om donderdagavond hun visies te presenteren.
Woordvoerders van Jumbo, Ahold en Jan
Linders gaven aan zich te kunnen vinden
in de onderzoeksresultaten. Zij zagen
geen noodzaak om veranderingen aan
te brengen in het aantal supermarkten in
Venray. “Het wordt tijd dat we het beleid
gaan volgen. Ik heb het gevoel dat de
gemeente juist initiatieven in het zadel
aan het helpen is”, gaf John Winters van
de Jumbo aan.
Mark van Herk van Aldi gaf tijdens zijn
presentatie aan het gevoel te hebben
terug te gaan naar 2016. “Locatie Dr.
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Volgens Martin Leenders (Samen
werking Venray) roept het onderzoek van BRO vragen op. De partij
vindt het onderzoek niet bruikbaar doordat plannen van Aldi,
die op zoek is naar een unilocatie
in Venray, en de ondernemers op
De Brier ook meegenomen hadden moeten worden in het onderzoek. “Wij twijfelen er sterk aan of
er niet toegeschreven is naar een
conclusie. Wij vinden de bruikbaarheid van het onderzoek minimaal.
Dan kun je terecht de vraag stellen
of er geen gemeenschapsgeld over
de balk is gegooid door het laten
uitvoeren van dit onderzoek.”
Ook Henk Bisschops (PvdA) stelt dat
het onbegrijpelijk is dat de plannen
voor een unilocatie van de Aldi niet
zijn meegenomen. “Daar is tenslotte
de hele discussie met betrekking tot
een extra supermarkt in het centrum mee begonnen.” Volgens Tino
Zandbergen (Venray Lokaal) geeft
het onderzoek aanleiding tot een
waslijst aan vragen. “De resultaten
zijn zeker niet bruikbaar. Het rapport
heeft verschillende open einden,
onduidelijkheden en betwijfelbare
aannames. Los daarvan is volledig
voorbij gegaan aan de noodzakelijke
infrastructuur en het daarbij behorende ruimtebeslag. De stelling dat
een Aldi vestiging in het centrum de
leegstand van ‘mind you’ 16 procent
zal verminderen is los zand.”

Heroverwegen Dr. Poelsschool
Het advies van BRO tot heroverweging van locatie Dr. Poelsschool
komt voor de partijen ook uit de
lucht vallen. Leenders: “Om een
versterking te zijn voor de centrumfunctie, zo presenteerde BRO,
moet een supermarkt ongeveer
100 meter van het winkelgebied
liggen én moet een aantal winkels in de zichtlijn liggen vanuit de
supermarkt. Onbegrijpelijk is dan
dat BRO ons voorhoudt dat de locatie Dr. Poelsschool heroverwogen
moet worden. Die locatie voldoet
niet aan de voorwaarden die men
zelf presenteerde. De belangrijkste vraag is eigenlijk of er niet
gezocht is naar een middel om
de locatie Dr. Poelsschool te laten
heroverwegen.” Samenwerking
Venray was al geen voorstander
van de locatie Dr. Poelsschool,
maar vindt de redenen van BRO
om daar een supermarkt te laten
landen, niet helder. “Sterker nog,
er is nogmaals gepresenteerd dat

de locatie Dr. Poelsschool geen
versterkende functie heeft voor
het centrum. Heroverweging is wat
Samenwerking Venray betreft niet
meer aan de orde.”
Bisschops vindt dat de Dr.
Poelsschool niet in het onderzoek
had meegenomen moeten worden, omdat de gemeenteraad
instemde om het terrein van de
Dr. Poelsschool niet als voorkeurslocatie aan te wijzen. “Als je niet beter
wist zou je bijna denken dat het college alsnog probeert haar gelijk te
krijgen.” Ook Harrie van Oosterhout
van de VVD deelt deze mening.
“Het past wel erg in het straatje
van het college. En dat maakt ook
meteen heel duidelijk dat het hier
helemaal niet gaat om supermarktenbeleid maar om beleid gericht op
in stand houden of versterken van
het kernwinkelgebied.”
Van Oosterhout betwijfelt ook of
supermarkten nabij het kernwinkelgebied extra publiek naar het
kernwinkelgebied brengen en daardoor het centrum van de afgrond
redden. “Daarvoor moet serieus
onderzocht worden wat de echte
redenen zijn voor de terugloop.
Pas als die analyse scherp is, is het
mogelijk om de juiste maatregelen
te treffen.”

Geen behoefte aan supermarkt
BRO stelde in het onderzoek dat
Venray geen behoefte heeft aan
een nieuwe supermarkt, omdat
Venray een bovengemiddeld aantal
vierkante meters supermarkt heeft.
Daan Janssen (D66) vindt daarom
dat het onderzoek wel meerwaarde
heeft. “Het roept de vraag op of we
überhaupt medewerking moeten
verlenen aan een nieuwe locatie.
Toch wachten wij eerst de presentatie van de concrete plannen van Aldi
en Wonen Limburg af voordat we
een antwoord geven op die vraag.”
De VVD vraagt zich af de resultaten
betekenen dat er geen supermarkt
meer bij zou mogen. “Natuurlijk
wel, wat ons betreft. We willen
welke markt dan ook niet monopoliseren om te voorkomen dat een
zittende partij omzetverlies lijdt en
het moeilijk krijgt. De vrije markt is
juist daarop gebaseerd: concurrentie
op kwaliteit, prijs, service etcetra.
En dat is in het algemeen in het
voordeel van de consument”, aldus
Van Oosterhout.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Geplukt

Gini Poels-Rutten Wanssum
Samen met haar dochter en kleindochter schreef ze een boek over haar eigen leven. Ondanks dat ze de oorlog meemaakte in Wanssum, haar
man verloor op jonge leeftijd en al een tijdje met lichamelijke klachten kampt, blijft haar lijfspreuk nog altijd ‘’t kôs erger’. Deze week wordt de
altijd positieve 89-jarige Gini Poels-Rutten uit Wanssum geplukt.

de jeugd van Wanssum bezig met
sport, spel en knutselen. Ik was in
die tijd erg sportief. We mochten ook
wel eens op kamp in Neer en daar
gingen we met de fiets naartoe.”
Toen Gini 17 was, sloot ze zich aan
bij de vrouwenbond als secretaresse.
Later werd ze voorzitster en zorgde
ze ervoor dat er in Wanssum een
gymclub kwam. “Zingen deed ik ook
graag, en nu nog steeds, daarom ben
ik bij verschillende koren geweest.
Met het gemengd koor onder leiding
van Nico van de Kronenberg zijn we
naar Frankrijk op concours geweest.
Maar omdat dit geld kostte, organiseerden de leden sportdagen, verkochten we bloemen en met carnaval
zat ik altijd bij de garderobe. Toen
ik 25 jaar lid was van het gemengd
koor, ben ik gehuldigd. Dat vergeet ik
niet meer.”

Ik ben een trotse oma
Bakken en haken

Gini werd als oudste kind geboren
in een gezin van vijftien kinderen.
Haar ouders hadden een gemengd
agrarisch bedrijf en Gini werd op
jonge leeftijd al aan het werk
gezet in de boerderij. “Verder leren
mocht ik niet. ‘Werken moet je, dat
kan geen kwaad’, zei mijn vader.
Daarom moest ik de koeien melken. Ons gezin was ook erg gelovig, we gingen daarom vaak naar
de kerk. Ook in de oorlogstijd.”

Brutaal kind
Toen de oorlog uitbrak, was Gini
10 jaar. Haar vader was loco-burgemeester van Wanssum, omdat
de burgemeester was gevlucht; hij
was een Duitser. “Na een tijdje zijn
we geëvacueerd naar een boerderij
achter de Ballonzuilen. Toch moest
ik elke dag de koeien melken.

Ik was in die tijd best een brutaal kind.
Ik kan me nog goed herinneren dat
ik op een dag vanuit de kerk terug
naar huis fietste en ik een draad tegen
mijn keel voelde. Daar schrok ik erg
van. Mijn vader is ‘s middags gaan
kijken en vond twee Duitse soldaten
in het bos. Het bleek dat die Duitsers
een ijzeren draad over de weg hadden gespannen. Mijn vader heeft ook
een paar dagen later acht geweren
met munitie gevonden. Mijn broers
mochten daar ‘s avonds mee op vogels
schieten.” Volgens Gini leed het dorp
veel in de oorlog. Toen het gezin
Rutten weer naar huis terugkeerde,
mochten de familieleden hard aan het
werk om het huis weer in oude staat
te krijgen.

Trouwen
Op 22-jarige leeftijd ontmoette Gini

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.

Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Kom ons team versterken!
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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.
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bedrijf begonnen. “Toen Teng 40
was, is hij gestorven aan kanker en
stond ik er alleen voor met onze vier
kinderen. Ik ben altijd een boerenmeisje geweest en heb nooit gestudeerd. Om geld te verdienen ging ik
als huishoudhulp werken bij ouderen. Het extra geld dat ik verdiende,
stopte ik in een spaarpotje zodat we
als gezin genoeg geld hadden om elk
jaar te gaan skiën.”
Als tiener zette Gini zich in voor de
gemeenschap van en verenigingen in Wanssum. Ze begon bij de
Jonge Garde als leidster. “We hielden

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

Puzzel

2

haar man Teng op een bruiloft van een
nicht van haar moeder. Teng was daar
de drummer van een band. “Toen heb
ik iemand gevraagd wie dat was,
maar er werd gezegd dat hij al een
vriendin had. Enige tijd later kwam
ik hem weer tegen in Wanssum en
bracht hij me naar huis nadat we op
de kermis in Meerlo waren geweest.”
In 1955 trouwden Teng en Gini.
“In die tijd trouwde iedereen in het
zwart. Ik kan me nog goed herinneren dat er die dag 30 centimeter
sneeuw lag.” Het stel kocht het huis
van Gini’s opa waar ze een boeren-

Tegenwoordig besteedt Gini haar tijd
met havermoutkoekjes bakken en
haken. Zo maakte ze al driehonderd
gehaakte dekens. De koekjes die ze
maakt, zijn ook populair. “Ik heb vier
kinderen, negen kleinkinderen en het
derde achterkleinkind is op komst.
De kinderen zijn vaak hier om koekjes
te komen eten. Ze eten ze graag en
dat vind ik prachtig. Met mijn oudste
kleinkind, dat in Nieuw-Zeeland woont,
skype ik regelmatig.” Gini is dankzij
haar alle verhalen van vroeger op gaan
schrijven, zodat ze het aan haar kleinkind kon voorlezen. “Mijn kleinkind
Christine en dochter Annie hebben me
geholpen om de verhalen te bundelen.
Ik ben een trotse oma.”

Oplossing vorige week:
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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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Venray Lokaal

Boodschappen doen zonder plastic is (on)mogelijk
De noodzaak van een verbod op eenmalig gebruik van plastic begint
langzaam tot ons door te dringen. Eén week lang plasticvrije boodschappen doen was de opdracht van Venray Lokaal. Om te laten zien
dat het anders kan en moet.
Op naar de supermarkt: de rosbief ligt in een kunststof bakje met
dunne velletjes gemaksfolie ertussen. Ook de zalm zit in een folie dat
weer in een plastic zakje zit. Bij de
groenteboer koop ik twee paprika’s,
een winterpeen, sperziebonen en
een in nauwsluitend plastic gehulde

VVD Venray

komkommer in mijn jute tas.
Het is gaan regenen. Wat eerst
een leuke uitdaging leek, is nu een
hindernisbaan. Thuis zijn de verteerbare vuilzakken op. Ironisch
genoeg vind ik geen simpel draagtasje. Dat wordt nogmaals zondigen, want er is geen alternatief.

voor een ommetje. Ik gebruik altijd
afbreekbare dure kartonnen poepzakjes.
Plastic mijden is niet alleen duur
en onhandig, maar ook zo goed
als onmogelijk. Tenzij van bovenaf
opgelegd. Ik was me al bewust van
de berg afval die we als gezin produceren, maar na zo’n weekje heb
je er toch meer oog voor gekregen.

kantooruren is de situatie in Venray
nog enigszins acceptabel, maar in de
weekenden en de avonduren (en dat
is ruim 75 procent van de tijd) hebben we de allerlaagste dekking in
de gehele regio (ongeveer 7 procent
van de wettelijke normen). Dit vindt
VVD Venray niet kunnen. Zeker omdat
de Venrayse burger nu betaalt voor
kazernes en andere dekkingsmiddelen in andere gemeentes. Zo heeft
bijvoorbeeld Horst vier kazernes en
Peel en Maas zelfs vijf. Venray moet

het er met eentje doen en suggesties
van onze kant voor extra materieel
of bemensing worden afgedaan als
niet betaalbaar. Dat is toch wel erg
vreemd. VVD Venray heeft veiligheid hoog in het vaandel en vindt
dat politie, brandweer en ambulance
24 uur per dag beschikbaar moet zijn,
op een fatsoenlijk, redelijk en haalbaar niveau. Daar blijven we ons voor
inzetten.

per dag voldoende politietoezicht.
De gemeenteraad en burgemeester
dienen nu alles uit de kast te halen
om meer politiepersoneel te realiseren vanuit Den Haag. Dit terwijl
Venray er de afgelopen 45 jaar wel
drie kerkdorpen bijkreeg en landsgrenzen door Europa steeds meer
vervagen. Als men in de gemeenteraad spreekt over de aanrijtijden
van maximaal 15 minuten voor de
brandweer dan geldt dit zeker ook
voor de politie want je zult ze maar

dringend nodig hebben. Wat mij
betreft is het borgen van veiligheid
voor alle Nederlanders gelijk of je
nu in de randstad of in ons mooie
Venray woont. Terugkijkende op de
avond van Circus Mök rest mij om de
complimenten aan de Piëlhaas voor
het geheel en het spiegelen van
Venray met zijn mooie kerkdorpen.

Peter Custers, commissielid

De Pieël ien Brand
De Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), die onder meer verantwoordelijk is voor onze brandweerzorg, wil de ‘gezondste en veiligste
regio’ worden de komende jaren. Dat is nogal een ambitie die zij hiermee uitspreekt. De veiligste regio! Dat klinkt goed, maar is het dat
ook? Niet dus. Zelfs de oude ambitie om 50 procent van de wettelijke
dekking te halen laat de Veiligheidsregio varen omdat het niet haalbaar zou zijn.
We zijn trots op onze Venrayse professionele en vrijwillige brandweerlieden. Laat daar geen misverstand
over bestaan. We hebben een goed
corps en zeer goed opgeleide brand-

CDA Venray

Of rechtstreeks in de pedaalemmer?
Met het naar huis slepen van glazen
potten en flessen, werk ik aan mijn
conditie. Er kondigt zich hoofdpijn aan, de paracetamol is op.
Een sprintje naar de supermarkt?
Die pillen zitten natuurlijk in een
plastic strip. Ik zie het maar een
nachtje aan.
Als ik de volgende dag bloemen
voor mijn echtgenote wil kopen zit
er cellofaan omheen. Sorry schat.
Ik neem de buur-labradoodle mee

weermensen. Waar we ons echter
grote zorgen over maken is het aandeel van de middelen voor brandweerdekking in onze regio die aan
Venray wordt toebedeeld. Tijdens

Bas Künen

Was vroeger alles beter?
De afgelopen weken werden de jaarlijkse uitvoeringen van Circus Mök
in de Venrayse schouwburg gegeven. Op een van deze avonden was ik
met mijn echtgenote aanwezig en tijdens één van de acts werden
Venrayse maatschappelijke en politieke aspecten voor het voetlicht
gebracht. De vraag of het vroeger beter was, werd gesteld.
Minder winkel leegstand en
bekende Venrayse figuren passeerden de revue. Mijn gedachten gingen terug naar eind jaren ‘70 toen
ik zelf in Venray kwam wonen en
werken. In de wijk Brukske werd
flink gebouwd en je kon kiezen uit

diverse woningen die beschikbaar
waren. Dit is nu 45 jaar later wel
anders, want de betaalbare woningbehoefte is groter dan het aanbod.
Zeker voor jonge starters. Tijdens
de weekmarkt was er altijd politietoezicht aanwezig en was er 24 uur

Martin Wijnhoven, commissielid

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.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

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

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.N

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

m/v

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.

DAKBEDEKKINGEN

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg
eendakwerkzaamheden
mooie herinnering
Voor alnaar
uw

T 0478 533702 • M 06 54366249

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.
•
•
•
•

HAN-MARK
TUHMAN
ARENDSE

Voor al uw dakwerkzaamheden

•
•
•
•

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

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Met carnaval moet iedereen
twee dagen vrij hebben
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen, dat is het doel van de petitie Carnavalvrij die een Brabantse bierbrouwer vorig jaar opstartte.
Het draagvlak voor carnaval is vooral onder de rivieren groot. Mensen nemen meerdere dagen of zelfs een hele week vrij en winkels en bedrijven sluiten hun deuren. Daarom zou het een goed plan zijn als men op maandag en dinsdag van carnaval standaard vrij krijgt.
Dat is toch meer waard dan vrij met Hemelvaart
of Goede Vrijdag? Aan de andere kant heeft
het weinig zin voor mensen die geen carnaval
vieren. Daarbij bepaalt de overheid de

officiële vrije dagen niet. Dit staat in een cao of
in het contract met de werkgever. Het is dan ook
ondenkbaar dat het gaat lukken om twee vrije
dagen voor het hele land te realiseren. Een goeie

marketingstunt van het biermerk is het wel.
Met carnaval moet iedereen twee dagen
vrij hebben. Wat vindt u?

Bespreking poll week 06

Meer blauw op straat geeft mij een veiliger gevoel
Het Venrayse college stemt niet in met het beleidsplan 2020-2023 van politie Limburg, omdat het college het niet eens is met de verdeling van de
politie-inzet in Limburg. De gemeenteraad is het eens met het college. Politie Venray/Gennep heeft vijftien wijkagenten en zegt moeite te hebben
om de capaciteit overeind te houden. De stelling luidde: Meer blauw op straat geeft mij een veiliger gevoel.
Een meerderheid van de stemmers op deze
poll (85 procent) ziet graag meer blauw op
straat. Dat geeft een veiliger gevoel zeggen
zij. Cees van Elswijk reageerde op Facebook:
“Dat meer politie op straat voor een onveilig
gevoel zorgt, vind ik een vreemde zin. Zullen we

dan maar helemaal geen politie op straat laten surveilleren? Dan hebben we allemaal natuurlijk geen
onveilig gevoel meer. Het zou prima zijn om het aantal juist te vergroten en dat ze eens echt zichtbaar
zijn. Jammer dat het moet, maar mensen hebben nu
eenmaal de neiging om alles te doen wat niet mag.”

Inmiddels heeft burgemeester Luc Winants de
toezegging gekregen dat politieteam Venray/
Gennep acht agenten erbij krijgt. Toch geeft hij
aan dat dit nog niet genoeg is en dat politieke
partijen druk moeten blijven uitoefenen bij de
landelijke overheid.

Oh, zit dat zo!

Iedereen inspecteur
In de al jaren lopende discussie over het groeiende aantal (pseudo-)zelfstandigen stelt de regering een nieuw wapen voor. Per 2021 moet er
een minimumtarief van 16 euro per uur komen (exclusief kosten). Dat moet natuurlijk wel gehandhaafd worden en daarom wordt
iedereen, u ook, inspecteur.
Stel u huurt bijvoorbeeld een
schilder in voor het opknappen
van uw huis. U moet zich eerst
afvragen of deze schilder ZZP’er is
(Zelfstandig Zonder Personeel).
Dat kunt u vaak niet zien
aan de naam van het bedrijf.
Schildersbedrijf Janssen kan best
personeel in dienst hebben, maar
zou net zo goed kunnen bestaan
uit alleen de eigenaar, die dan
ZZP’er is. Dat moet u navragen bij
de schilder.

De voorgestelde regeling
voorziet er namelijk in dat de
opdrachtgever, of dat nu een
bedrijf is of een particulier, moet
controleren of de zelfstandige
uiteindelijk ook de 16 euro per
uur verdient. Dat is niet altijd
gemakkelijk.

Is het een ZZP’er is dan moet u
vragen om een gespecificeerde
offerte, waaruit blijkt dat de
schilder, na aftrek van materialen,
zoals bijvoorbeeld verf, ten
minste 16 euro per uur aan
arbeidsloon heeft ingecalculeerd.
Als particuliere opdrachtgever
bent dan met uw controleplicht
klaar.

Strakke benen/buik
voor de zomer met LPG

✃

actie
12 behandelingen van 40 minuten

van € 80,- voor

€
52,per keer

Voor een bedrijfsmatige
opdrachtgever geldt een
zwaardere controleplicht.
Die moeten controleren of de
berekende uren ook aannemelijk
zijn en er moet een nacalculatie
komen. Mochten toch meer uren
nodig zijn geweest dan moet de
opdrachtgever bijbetalen. Zo wordt
iedereen inspecteur.
Gaat dit werken? Waarschijnlijk
niet. De opdrachtnemer kan
uiteraard simpelweg de benodigde
uren aanpassen, zodat het uurtarief
boven 16 euro uitkomt. Dat lijkt
lastig om te controleren.
Wel is er sprake van wederom
een enorme lastenverzwaring.
Voor elke klus dient immers
offerte en eventueel nacalculatie
te komen. Zelfs voor het repareren van een lekkende kraan.

BON

35% korting
op de

gehele kuur *
*niet geldig in combinatie met andere acties
/ één bon p.p. / geldig tot 31 maart 2020

bel of app: 06 - 20 41 45 01
Cosmetisch Centrum Horst
Industiestraat 15 Horst

Een nieuwe papieren tijger ligt in
het verschiet.

Door: Mathieu Hooijmaijers RB
Belastingadviseur

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

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.
Voorjaarsreiniging Fit en
energiek met een IonCleanseDetox
behandeling. www.mayproosten.nl
Te huur op toplocatie apt. op
Tenerife € 40,- p.dag. Airco en Ned. tv.
Frontaal zeezicht. 06 48 42 59 42.

Met complimenten

Column

Loempia
Er is mondiaal gezien weer van
alles gebeurd de afgelopen
weken. De hele kwestie met het
nieuwe Palestijns/Israëlische
vredesplan van Trump, wat
gelijk weer werd afgeketst door
de EU en de Arabische Liga,
waarvan ik overigens als kind
dacht dat het een koekje was uit
het Midden-Oosten.
Ik dacht ook dat ‘Zeeuws spek’ alleen
in Zeeland gemaakt werd, en van
daaruit met vrachtwagens naar de
overige provincies werd vervoerd,
maar dat terzijde. En dan natuurlijk
de uitbraak van het corona-virus, wat
een toestand zeg. Je volgt natuurlijk de ontwikkelingen, en waar de
nieuwe gevallen zijn opgedoken,
maar er is helaas méér te doen
rondom deze situatie. Er zijn directe
gevolgen voor onze lokale ChineesNederlandse medelanders die een
Chinees-Indisch restaurant of snackbar bezitten. Een vriendin uit de
regio meldde mij dat haar plaatselijke Chinees, sinds de uitbraak, massaal wordt vermeden. Ik geloofde
mijn oren niet. Voorheen was het
‘speciale’ aan bijvoorbeeld een ‘Nasi
Rames Speciaal’ een extra gebakken
ei, kroepoek of saté-stokje bij het
menu. Zouden deze ‘Chineesmijders’
dan werkelijk denken dat het ‘speciaal’ nu opeens iets anders betekent? Aan de ene kant is de kans
groter dat een Chinese Nederlander
naar China heen en weer reist (voor
bijvoorbeeld familiebezoek) en het
virus meebrengt, dan iemand uit
Oirlo of Wanssum (om maar wat te
noemen), dat moet ik toegeven,
maar om nu dáárom de Chinees te
negeren: ik vind het ietwat kortzichtig. Generaties lang hebben we
gebruikgemaakt van de kookkunsten
van deze Aziatische koks en genoten van hun heerlijke gerechten.
Ik herinner mij de Chinees uit mijn
jeugd nog goed. Het was een klein
restaurantje in Sneek. We brachten onze eigen pannetjes mee van
huis. Deze werden dan leeg in het
liftje gezet en kwamen tot de rand
toe gevuld weer retour. Vader kreeg
soms nog een biertje als het wat
langer duurde. De gedachte aan
hun heerlijke ambachtelijk gevulde
loempia doet me weer zeveren.
Uit respect én medeleven doe ik een
oproep. Ga een keertje éxtra naar de
Chinees, ze hebben uw steun hard
nodig. En nee, ik heb géén aandelen gekocht of dealtje gesloten.
Smakelijk alvast!
Maarten
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Vastelaovesconcert in
schouwburg

11-vragen aan prins Jan van CV de Keieschieters Geijsteren

Schouwburg Venray is op vrijdag 14 februari het toneel voor het
Vastelaovesconcert. Koninklijke Harmonie Euterpe, onder leiding
van Thom Roosen, zorgt voor de muzikale invulling van het concert.
De harmonie bestaat 160 jaar
dit jaar. Daarom is er een speciaal programma samengesteld.
Die Verdammte Spielerei en Tiedelèk
zullen deze avond namelijk een
optreden verzorgen. Verschillende
lokale artiesten, onder wie Koen
& Ankie, Verrèkkes Moj, Edgar van

Kessel, William Arts, Nadine Daniels,
Don Mulders en het Venrayse prinselijk trio zorgen samen met de
harmonie voor een de muzikale
omlijsting. De presentatie is in handen van Rob van Lieshout. Het concert start om 20.11 uur.

‘Ik denk dat ik sinds jaren de
meest onverwachte prins van
Geijsteren ben geworden’
Mit
druuege
zök aachter
de neejen diek,
gaon weej duchtig
vastelaovend viere
ien ós Keieriek!

ri
t/m zaterdag 15 februa

Meubelstoffeerderij
John Lemmen
Voor al uw stoffeerwerk
Simonsstraat 35a, 5976 NW Kronenberg
077 - 398 22 22
info@meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

www.meubelstoffeerderijjohnlemmen.nl

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

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

Wie ben je?
Ik ben Jan van Haaren. Ik ben niet
getrouwd, maar wel al heel lang
samenwonend met Anne Marie
Akkermans. Samen hebben we
twee kinderen, of beter gezegd
de twee kinderen hebben ons. Ze
heten Jana (20) en Cato (16). Anne
Marie, Jana en Cato vonden het
geweldig dat ik gevraagd werd om
prins te worden. Ik denk dat ik sinds
jaren de meest onverwachte prins
van Geijsteren ben geworden. Ik
krijg heel veel leuke reactie op het
heugelijke feit.

Waar werk je?
Ik heb samen met iemand anders
een bedrijf dat Trens Solar Trains
heet. Daar maken we elektrisch
aangedreven voertuigen voor vervoer van mensen en goederen in
binnensteden. Ik heb eigenlijk geen
technische opleiding gedaan, maar
doordat ik al zo lang (twintig jaar
alweer) met deze voertuigen bezig
ben, kan ik toch wel zeggen dat ik
er enig verstand van begin te krijgen.

Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Ik had ‘never nooit nie’ verwacht
dat ik als prins gevraagd zou worden. Mijn eerste reactie: ‘Ik docht

dèt ik doar moj nevenhin gepiept wár’.
Gevolgd door: ‘Wat geweldig dèt gillie
toch an mej hèt gedocht!’ In Geijsteren
hebben we, naast het bestuur en onze
vorst, een wisselende raad van vier.
De nieuwe prins mag daarvoor namen
aandragen bij de voorzitter van het
bestuur. Zo heb ik eigenlijk maar liefst
vier adjudanten, mannen uit verschillende hoeken van het dorp, met wie ik
de uitdaging de komende weken heel
graag aanga!

Hoe ging jij vroeger verkleed
tijdens carnaval?
Heel vroeger als cowboy of Zorro als ik
me goed herinner. Daarna maakten we
zelf jarenlang telkens een andere uitdossing, maar de afgelopen jaren ga ik
steevast met hetzelfde pakje de hort op.
Dat is nu wel even wennen natuurlijk.

Waar kun jij tijdens carnaval echt
niet zonder?
Anne Marie en de kinderen!

Hoe heb je jouw aanstelling geheim Welke carnavalsactiviteit is voor
kunnen houden voor familie,
jou het hoogtepunt?
Wat mij betreft is de carnaval één
vrienden en kennissen?
Vorig jaar hadden we een geweldig
energieke jonge prins, met een op
zijn minst even energieke raad van
vier. Om alles voor bestuur en vorst
nog draaglijk te houden, wist iedereen wel dat het dit jaar de beurt was
aan een iets minder jong gezelschap.
Maar dit had dus niemand verwacht.
Overigens voelen wij ons op voorhand uitgedaagd om niet teveel voor
onze voorgangers onder te doen.
Sorry vorst Stan.

Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij is carnaval het feest waar
je vol overtuiging alles dat serieus is
even achter je kunt laten. Drie lange
dagen helemaal opgaan in ongecompliceerd plezier.

groot hoogtepunt.

Welk carnavalsnummer hoort echt
bij vasteloavend?
Dat kan me niet zoveel schelen, zolang
het maar gespeeld wordt door onze
joekskapel Kei d’r Nève.

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Overdag gewoon weer werken,
’s avonds nog wat ‘evalueren’ en op
vrijdag nog ‘herringschelle’.

Wie zou jouw meest geschikte
opvolger zijn in 2021?
Dat maakt mij echt niet uit.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

1302 \ verenigingen
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11-vragen aan prins Eddie van CV de Schânseknuppels Castenray

‘De meeste feestjes gaan tot in de kleine
uurtjes door’
‘Mit mien
adjudanten
Kai en Rick goj
ik dit joar veurop.
Dizze carnaval
zetten wej schanse
knuppelland op
zien kop.’

wenst Prins Eddie I

www.demulderenstrijbos.nl
unne
prachtige carnaval!

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

Veul schik mit ow prinses en adjudanten!

www.kwekerij-vieverde.nl

Wie ben je?
Ik ben Eddie Arts, 27 jaar, en vrijgezel. Ik ben
nog wonend bij mijn ouders in ‘De Stroat’
(Lollebeekweg) in Castenray.

Waar werk je?
Ik werk inmiddels alweer bijna 3,5 jaar als
planvoorbereider bij Van der Meijs vastgoedonderhoud in Gemert. Hiervoor heb ik hbo
Bouwkunde gestudeerd in Tilburg. De meeste
collega’s zijn Brabanders, zij moesten erg
lachen toen ze hoorden dat ik prins was geworden. Maar iedereen vindt het ook leuk en dus
volgden er snel veel goede reacties.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Het prins worden is niet echt een droom
geweest, omdat ik in 2008 jeugdprins ben
geweest. Dat vond ik toen al heel erg leuk.
En in een klein dorp als Castenray weet je
dat het er een keer in kan zitten dat ze je
vragen, daarom ga ik er nu wel een gewel-

dige droom van maken. Toen ze me vroegen, moest ik er nog wel even over nadenken.
Maar eenmaal ja gezegd te hebben, groei je er
vanzelf wel in en wordt het steeds leuker. En op
dit moment gaat het helemaal vanzelf. De adjudanten zijn Kai Cremers en Rick Philipsen, twee
vrienden waar ik al jaren een goede band mee
heb, dus was mijn keuze snel gemaakt.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat ging vrij eenvoudig. Als de vraag al kwam
dan was er wel iemand die riep dat hij het zou
worden. Maar vooral het uitkomen, vroeg in het
seizoen, leidde ertoe dat nog niet iedereen er
zoveel mee bezig was. En misschien hadden de
mensen om mij heen het ook nog niet bij mij
verwacht.

Wat betekent carnaval voor je?
Samen met andere carnavalsvierders een gezellig feest maken. En het mooiste daarvan vind ik

dat je dit met iedereen kan doen, met oudere
maar ook met jongere mensen, gewoon iedereen door elkaar. Ik kan niet zo goed naar huis
gaan, dus de meeste feestjes gaan tot in de
kleine uurtjes door.

adjudanten langskwamen. Maar het hoogtepunt wordt de vier dagen carnaval. We gaan er
samen met alle carnavalsvierders in Castenray
een groot en gezellig feest van maken met jong
en oud!

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?

Het begon als kleine jongen met een cowboypak, maar het clownspak heeft het alweer
enkele jaren overgenomen.

‘Nao t zuuje’ van Lex Uiting. Als dit gedraaid
wordt dan zie je bij iedereen het saamhorigheidsgevoel naar boven komen. Maar er zijn
natuurlijk tal van goede carnavalsnummers.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Een pilsje op zijn tijd hoort er natuurlijk bij.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Mijn vastelaovestraditie is om zoveel mogelijk
feestjes af te gaan in ons eigen dorp maar ook
daarbuiten. En samen met elkaar mooie dingen te beleven. De receptie was schitterend om
mee te maken. Alle mensen die voor mij of mijn

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Een aantal dagen uit rusten en de week erop
weer hard aan het werk.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
Nu nog voorzitter: Maikel Wismans.
Beeld: Fotohuis Venray

Lichtjesoptocht in Landweert

Schrijverscafé met André Leijssen

Carnavalsvereniging de Piëlhaan houdt op vrijdag 21 februari een
lichtjesoptocht door de wijk Landweert in Venray. De optocht vindt
plaats in het kader van haar 1x11-jubileum.

Literair Café Venray organiseert op zondag 16 februari een schrijversbijeenkomst in het Theehuis van
het Odapark in Venray. De bijeenkomst begint om 11.00 uur.

Iedereen mag meelopen. Het is
wel de bedoeling dat deelnemers
verkleed komen en zichzelf zoveel
mogelijk versieren met lampjes.
Zij maken hiermee kans op een prijs.
Skelters, bolderkarren en kinderwa-

gens zijn toegestaan (liefst versierd
met lampjes), overige voertuigen
zijn niet toegestaan. Vanaf 18.30 kan
men zich verzamelen bij wijkcentrum ’t Stekske. De tocht start om
19.11 uur en duurt ongeveer een uur.

Bestuurslid en lid van de
Schrijfkring André Leijssen verzorgt deze bijeenkomst met als
thema Het overleden kind in de
Nederlandse poëzie. De dochter
van André Leijssen en zijn vrouw
is in 2016 op 35-jarige leeftijd

overleden aan kanker. André heeft
in die periode gedichten geschreven, die in 2019 zijn uitgegeven in
de bundel ‘Josien.waarbenjij.nu.
Afscheid van een pelgrim.’
De schrijversbijeenkomst begint
met een presentatie en voor-

dracht over het thema door André
Leijssen.
Na de pauze interviewt docent
Nederlands Victor Elfring André.
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11-vragen aan prins Sjak van CV Klute-trappers Vredepeel

‘Ik ben zeer vereerd dat ik
de nieuwe prins ben’

Roek Van Verdienste
voor Sonja H
 uijs-Verberkt
Sonja Huijs-Verberkt heeft zaterdag 8 februari tijdens de
Blitterswikse revue de Roek Van Verdienste o
 ntvangen. De Roek Van
Verdienste is bedoeld voor mensen die zich bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt voor de carnaval in Blitterswijck, voor de dorpsgemeenschap en het verenigingsleven. Sonja is onder andere vrijwilligers van het eetpunt, voorzitter van de dorpsraad, lid van de
werkgroep nieuw gemeenschapshuis en lid van belangengroep
Blitterswijck van projectbureau Ooijen-Wanssum.

Wie ben je?
Ik ben Sjak Arts en getrouwd met
Lily. Samen hebben we drie kinderen: Teun (14 jaar), Floor (12 jaar)
en Loes (9 jaar). Ze vinden het leuk
dat ik prins ben geworden. Lily is
werkzaam als bejaardenverzorgster
bij verzorgingscentrum de Mulder
in Venray.
Zelf zit ik al
een aantal
jaren bij
de reserveraad
van elf. De
buurt heeft
daags na het
prinsenbal een
erg lekker ontbijt
gemaakt en hebben
we met de hele buurt ontbeten, dat was erg gezellig. Een week
later hebben ze met z’n allen
supermooi versierd, we hebben er
al veel mooie reacties op gehad.

dat ik de nieuwe prins mocht zijn van
de Klutetrappers. Lily is altijd al mijn
prinses dus dat zat meteen goed.
Mijn nar Sraar Pouwels is akkerbouwer
en werkzaam bij Vissers aardbeien
in America. Ik heb hem zelf gekozen
zonder dat hij wist dat ik de prins ging
worden. Het bestuur ging hem
daarna vragen. Hij dacht,
hoorde ik later, dat hij
te oud voor een nar
zou zijn, maar niets
is minder waar. Hij
heeft altijd goede
zin en als wij even
moe zijn, gaat hij
onvermoeibaar
door. Hij staat altijd
voor iedereen klaar en
ook voor het dorp is hij
een betrouwbare vrijwilliger.
Zijn vriendin Brigitte, werkzaam bij
plantvermeerderingsbedrijf en grondverzet De Mulder Vredepeel, gaat ook
altijd trouw mee op stap.

Mit carnaval
gen geouwehoer
#trotsopdeboer

Waar werk je?

Jeugdboerenbruiloft in
Blitterswijck
De jeugdboerenbruiloft in Blitterswijck wordt zondag 16 februari
gevierd. Lieke Arts en Rein Hofmans beloven elkaar trouw en worden
in de onecht verbonden door jeugdprins Tieme en jeugdprinses
Emma. Dit wordt gedaan onder het toeziend oog van hun getuigen
Janne Berk en Victor Reijnen. Het jeugdboerenbruidspaar wordt om
14.00 uur thuis opgehaald, waarna de stoet vertrekt naar de Zaal aan
het Plein in Blitterswijck.

Ik heb zelf een melkveebedrijf en
na de havo en de middelbare landbouwschool in Horst heb ik
het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Tijdens carnaval helpt
mijn broer en zijn zoon en mijn
zoon mee met het verzorgen van
de koeien.

Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?
Toen de voorzitter van de
Klutetrappers een balletje
opgooide naar mij toe over dat een
prinsensteek mij goed zou staan,
was ik erg verrast en daags daarna
dacht ik dat hij een grapje had
gemaakt. Later bleek het toch serieus te zijn en was ik zeer vereerd

Hoe heb je jouw aanstelling
geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Geheimhouden dat wij prins en prinses gingen worden viel niet mee,
maar daar praatten we ons wel uit.

Wat betekent carnaval voor je?
Het mooie van carnaval is het gezellig feesten met elkaar en elkaar ook
op een andere manier leren kennen. Je bouwt samen aan een wagen
voor de optocht en het bestuur regelt
ontzettend veel voor je zodat de
pronkzitting, receptie, optocht en alle
bezoeken aan de andere verenigingen
vlekkeloos verlopen.

Hoe ging jij vroeger verkleed
tijdens carnaval?
Vroeger trokken we als vriendengroep

vaak hetzelfde aan. Ooit gingen we
met een overal en rode zakdoek als
boer naar De Steeg in Leunen.

Waar kun jij tijdens carnaval echt
niet zonder?
De gezelligheid van het hele dorp en
de nieuwe Loef, het gemeenschapshuis wat met behulp van veel vrijwilligers helemaal carnavalsproof is
gemaakt.

Welke carnavalsactiviteit is voor
jou het hoogtepunt?
Het hoogtepunt was voor mij het
uitkomen als prins Sjak Dun urste.
De vele mooie reacties na het uitkomen en de vele familieleden en vrienden die na het uitkomen nog naar het
prinsenbal kwamen, waren hartverwarmend. Dat had ik nooit verwacht.
Eén vriend was zelfs bij een ander
carnavalsbal en heeft meteen na het
telefoontje het hele dorp afgebeld
zodat iemand hem naar Vredepeel kon
brengen. Uiteindelijk bracht mijn neef
hem naar ons toe.

Welk carnavalsnummer hoort echt
bij vasteloavend?
Duuzend sterren van Bjorn en Mieke
vind ik erg leuk en een nummertje van
Metallica tussendoor doet ook wonderen.

Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Na carnaval ga ik gewoon aan het
werk en ondertussen nagenieten van
een geweldige belevenis.

Wie zou jouw meest geschikte
opvolger zijn in 2021?
Maakt niet uit, met zo’n gezellige raad
van elf en bestuur als in Vredepeel
maken ze iedereen geschikt.
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Prinselijk kwartet De Meent
Het nieuwe prinselijke kwartet van basisschool De Meent in
Leunen is donderdag 6 februari bekendgemaakt. De nieuwe
prins, prinses, nar en vorst gaan deze carnaval voorop bij de
leerlingen van de school.

Programmering
Omroep
Venray
Maandag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Hart voor ‘t
Nederlandstalige lied
19:00 Avondmix
20:00 Country Memories
21:00 SixtiesPopGold
22:00 Rooj laat
Dinsdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 [H] SixtiesPopGold
19:00 [H] Zondagse Soep
20:00 TimeSwitch
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat

Boerenbruidspaar
De Keieschieters
Ralf Boom en Anouk van Bussel zijn zaterdag 8 februari gepresenteerd
als het nieuwe boerenbruidspaar van carnavalsvereniging
De Keieschieters in Geijsteren. Samen met hun vier kinderen Nynke,
Fenne, Ise en Kyan vormen ze een samengesteld gezin. Boerenbruidegom
Ralf is werkzaam bij Cox Metaal in Venray en Anouk werkt bij
Kinderopvang Roermond. Zij geven elkaar op carnavalsdinsdag 25 februari om 17.00 uur het jawoord in zaal De Kei in Geijsteren. Daar worden ze
bijgestaan door hun getuigen Eddy Boom en Karin Jenneskens.

Dit jaar vormen prinses Fenne,
prins Tijn, nar Lois en vorst Mathijs
het nieuwe kwartet van basisschool De Meent. Zij gaan, samen
met de raad van elf, voorop tijdens de carnavalsviering op De
Meent. De basisschool kent dit jaar

meerdere hoogheden. Naast het
kwartet zitten prinses Rian, prins
Fedde en vorst Teun van de Hedse
Hedsbuulen en prinses Kris en nar
Trent van carnavalsvereniging ‘t
Dartele Veulen in groep 8.

Broeder Valentijn bedankt
vrijwilligers
Broeder Valentijn gaat rond vrijdag 14 februari rond door de
gemeente. Hij brengt bij een aantal vrijwilligers een bloemetje om
hen te bedanken voor belangeloze diensten. Broeder valentijn doet
dit al 35 jaar.
Valentijn verwijst naar broeder
Valentijn, een Franciscaner monnik, die vroeger jonge stelletjes
bloemetjes overhandigde als zij
om huwelijksraad kwamen vragen.
Het is daarom dat Broeder Valentijn
gekleed is in een Franciscaner pij
en blootvoets in zijn sandalen op
pad gaat. Hij wordt vergezeld door
CDA-raadsleden Selcuk Ipek en Petra

van Duijnhoven. In het verleden
bezocht hij onder andere een aantal
dorps- en wijkraden, de dijkwacht in
Blitterswijck, Tafeltennisvereniging
Red Stars, de kerkvrijwilligers
in Wanssum en Castenray, het
Alzheimer Café, diverse wijkcentra zoals de Kiosk en het Stekske.
Rond vrijdag 14 februari gaat hij
opnieuw op pad op vrijwilligers.

Honderd jaar politiek in Limburg

Lezing Huub Spoormans
Huub Spoormans verzorgt maandag 17 februari een lezing met als
thema ‘Honderd jaar politiek in Limburg: katholieke dominantie,
lokalisme en verzuiling’. De lezing vindt plaats bij het Venrays
Museum.

Boerenbruidspaar Veulen
Rik Derks en Yvon van den Berkmortel zijn het Boerenbruidspaar
2020 van carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen in Veulen geworden.
Zij worden op carnavalszondag 23 februari met elkaar in de onecht
verbonden door prins Nico. De trouwerij begint om 18.15 uur.
Om 20.00 uur begint de receptie met aansluitend groot boerenbal.

Huub Spoormans houdt een voordracht over de opmerkelijke
opkomst en neergang van de
Katholieke Politieke Partij in Limburg.
“Hij behandelt een stukje jonge
Limburgse geschiedenis waarin grote
veranderingen in het maatschappelijk en politieke leiderschap hebben plaats gevonden, dat wij min
of meer bewust meegemaakt en
beleefd hebben. Zijn voordracht zal
niet alleen veel herkenning oproepen maar doet ons ook de vraag
stellen wat deze ontwikkelingen
voor Venray hebben en ook gaan

betekenen”, aldus de organisatie.
Huub Spoormans studeerde politicologie aan de Radboud Universiteit en
promoveerde in 1988 op een boek
over de opkomst van democratie
in Nederland. Later is hij werkzaam
geweest bij de Rechtenfaculteit van
de Universiteit Maastricht. In 1999
werd hij benoemd tot hoogleraar rechtswetenschappen bij de
Open Universiteit. In 2016 werd
Huub Spoormans uitgeroepen tot
docent van het jaar van de Open
Universiteit. In 2018 ging hij met
emeritaat.

Woensdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Avonddienst
19:00 Hutspotavond
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Donderdag
00:00 Venray vroeg
08:00 De ochtend door
12:00 Roadtrip
13:00 Middagmix
18:00 Grenzenloos
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Waor is den tied gebleve
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Vrijdag
00:00
06:00
08:00
12:00
13:00
18:00
19:00
20:00
23:00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Roadtrip
Middagmix
Tempo Dulu
Rock & Roll All Flavours
Vrij laat
Rooj laat

Zaterdag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Venradio met Freek
10:00 Venradio met Maik
12:00 Weekendkalender
13:00 Venradio met Will
15:00 Venradio met Dennis
16:00 Weekenddienst
18:00 Avondformule
20:00 Total Dance
21:00 Avonddienst
22:00 Rooj laat
Zondag
00:00 Nachtsessie
06:00 Venray vroeg
08:00 Moments to Remember
09:00 Non-stop muziek &
Even Stilstaan
09:30 Heilige Mis
11:00
Wette Nog
laatste zondag van de
maand: Rond de Tafel
12:00 Schlager Jukebox
14:00 Zondagmiddag LIVE
17:00 Zondagse Soep
21:00 Avonddienst
19:00 Volksmusik mit Schwung
20:00 Gouden Akkoorden
21:00 Love muziek time

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Agenda t/m 20 februari 2020

vr
14
02
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15
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Kienen

Reuzenkluut/jeugdprins receptie

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Wijkcentrum Den Hoender Venray

Tijd: 13.11 uur
Locatie: Smelehof Ysselsteyn

Vastelaovesconcert met Euterpe

Bands op zondagmiddag: After dark

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Schouwburg Venray

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

Receptie Prins Wim II

Theehuisconcert met ‘der prallende
Doppelschlag’

Tijd: 20.11-21.33 uur
Organisatie: CV De Zagewetters
Locatie: Zaal ’t Anker Merselo

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Huiskamerconcert André van den
Boogaart
Tijd: 20.30 uur
Locatie: Huiskamer Wim Baltussen Castenray

zo
16
02

di
18
02
wo
19
02
do
20
02

Kennismaking vrouwelijke rockers
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Odeon Venray

Schrijfcafé
Tijd: 10.00 tot 12.00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt Geijsteren

Taalcafe
Tijd: 13.00-14.30 uur
Locatie: Bibliotheek Venray

over buurtpreventie
ma Informatieavond
Tijd: 19.00 uur
17 Locatie: Gemeentehuis Venray
02

Student takeover afterparty
Tijd: 22.00-02.30 uur
Locatie: The B Venray

Verklèd bal

Lezing honderd jaar politiek in Limburg

Tijd: 20.33 uur
Locatie: Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: Venrays Museum Venray

Knorrebal

Lezing het Ierlandschap

Tijd: 21.33 uur
Organisatie: CV De Zagewetters
Locatie: Zaal ’t Anker Merselo

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: De Kemphaan Venray

Literair Café Venray André Leijssen

Veiling Postzegels

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 11.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Venrayse Postzegelvereniging VPV
Locatie: MFC Brukske Venray

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

100%
Geniet
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Garantie!
Geniet
Garantie!
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8-DAAGSE FIETSREIS

ALTMÜHLRADWEG,
DUITSLAND

h
G
t
e
m
t
i
u
r
e
t
e
b
d
10-DAAGSE RONDREIS
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ZUID-NOORWEGEN

Vertrekdata: 8 juni en 7 september 2020

Vertrekdatum: 10 mei 2020

€ 695,p.p.

€ 1295,p.p.

De ‘Altmühlradweg’ wordt gekenmerkt door romantische valleien, de altijd traag stromende rivier de
Altmühl, steile rotspartijen en brede hoogvlakten. Via een prachtig natuurgebied en vlakke wegen en
paden fietst u naar het eindpunt Kelheim, waar de Altmühl uitmondt in de Donau. Onderweg is
er voldoende tijd om kennis te maken met de vele middeleeuwse steden, burchten en andere
bezienswaardigheden.

Wie Noorwegen zegt, denkt aan fjorden. Natuurlijk zijn dit de meest bekende en ook meest bijzondere
bezienswaardigheden van dit land. Maar Noorwegen heeft veel meer te bieden! We hebben gekozen
voor een programma dat zich voor een groot deel langs de westkust van het zuiden van Noorwegen
afspeelt.

Highlights:
* Verblijf in Hotel Gasthof Heckl
* Fietsroutes variërend van 30-60 km per dag
* Altmühltal: het grootste natuurpark van Duitsland
* Gunzenhausen: dé toeristische metropool van het
Fränkische Seenland
* Weiβenburg: voormalig Romeinse pleisterplaats
* Frankische gebergte
* Eichstätt: bisschops- en universiteitsstad
* Kelheim

Highlights:
* Kristiansand: belangrijke havenstad
* Stavanger
* Cruise Lysefjord
* Hanzestad Bergen
* Sognefjord: langste en diepste fjord in Noorwegen
* Geiranger Fjord
* Lillehammer
* Oslo

WWW.GHIELEN.NL
WWW.GHIELEN.NL

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Welkomstdrankje
* Informatiepakket
* Muziekavond
* Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Overtocht Hirtshals-Kristiansand
* Overtocht Göteborg-Kiel
* Sightseeing Bergen en Oslo o.l.v. gids
* Diverse overtochten per veerboot
* Parkeer- en tolkosten

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa
*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

ISO
9001
ISO
9001
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15-vragen aan

Fleur Moolenaar Venray
meen wel meeviel. Op het begin
had ik wel veel heimwee omdat ik
gewoon geen Engels sprak, dus ik
snapte helemaal niks daar. Ook was
ik stiekem wel een beetje blij dat we
weer terugkwamen naar Nederland.

Heb je nog contact met
Amerikaanse vrienden?
Ja en daar ben ik ook heel blij mee!
Zoals ik al zei heb ik de meesten als
vriend op social media. Bijvoorbeeld
met het Nieuwjaar heb ik nog met
veel van mijn vrienden uit Texas
gesproken. Soms vraag ik een keertje hoe het gaat, en soms vragen
zij bijvoorbeeld hoe het hier in
Nederland is. Als ik ooit nog terug
ga naar Amerika wil ik mijn vrienden
sowieso nog wel bezoeken.

Wat vond je gezin van de
verhuizing?
Iedereen vond het een mooi en
waardig avontuur. We zijn met
z’n allen heel blij dat we zijn gegaan.
Mijn moeder bijvoorbeeld vond het
zo leuk dat ze eigenlijk niet meer
terug wilde! Soms met bijvoorbeeld het avondeten praten we nog
wel eens over wat een topervaring
dat was.

Naar welk land zou je het liefst op
vakantie willen?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Fleur Moolenaar
15 jaar
Raayland College
Venray

Waar heb jij in de loop van je
leven gewoond?
Ik woonde in Duitsland toen ik
1 jaar oud was. Ik heb ook van mijn
7e tot en met mijn 11e in Amerika
gewoond. Dit is dus 3,5 jaar in totaal.
Verder heb ik gewoon in Venray
gewoond. Dus in totaal heb ik op drie
hele mooie plekken geleefd.

Wat vond je van Amerika?
Ik vond het een mooie ervaring en
kans om op zo’n jonge leeftijd een
andere cultuur te mogen ontdekken. Ik mocht een nieuwe taal leren,
een nieuwe sfeer leren kennen en
natuurlijk ook veel lieve mensen.
Amerika heeft namelijk veel verschillen met Nederland. Niet iedereen
krijgt de kans om dat te zien.

Waar zou je liever wonen en
waarom?
Ik zou liever in Amerika willen
wonen, omdat ik de cultuur daar
helemaal bij mij vind passen. Ook de
scholen paste beter bij mij. Het huis
daar was mooi en ik voelde me er
helemaal thuis. Maar natuurlijk zou
ik wel veel mensen en dingen gaan
missen hier in Nederland.

Wat is een groot voordeel aan het
wonen in Venray?
Ik vind het superfijn dat alles hier
dicht bij elkaar ligt. Je kan overal
gewoon meteen naartoe fietsen.

Mijn school, werk en training zijn
allemaal ongeveer tien minuutjes
fietsen van mijn huis. In Amerika
moest je altijd uren met de auto,
dus je kon niet zomaar even ergens
naartoe.

Mis je nog veel mensen uit
Amerika?
Ik heb regelmatig nog contact met
sommigen, maar niet met allemaal.
Natuurlijk mis ik ze. Ik heb ze allemaal als vriend op social media maar
dat is niet hetzelfde. Ik mis de dagen
waar ik samen ging zwemmen met
mijn vriendengroepje en dat ze zo
verrast waren als ik Nederlands
tegen ze sprak. Maar ik denk dat als
ik naar Amerika zou gaan nu, dat ik
mijn vrienden van Nederland dan
ook heel veel zou missen. Dat hoort
er nou eenmaal bij.

Wat is een nadeel aan de middelbare school hier?
Ik vind het een groot nadeel dat er
hier niet zoveel met sport gedaan
wordt. In Amerika waren er sportclubs voor alles. Ik weet nog dat ik
heel graag in het cheerleaderteam
wilde. Ik turn nu ook, dus het was
‘right up my alley’. Je had ook veel
uitgebreider gym. Als sportliefhebber
mis je dat dan wel een beetje.

Ga je ooit nog een keer terug naar
Amerika?
Ik wil heel graag terug, dus dat
is wel de bedoeling. Maar naar
Amerika gaan is natuurlijk gewoon
heel duur. We gaan elke zomervakantie met dezelfde groep naar

Spanje, dus ik betwijfel of we
nog wel met zijn allen teruggaan.
Natuurlijk zijn die vakanties wel
gewoon superleuk! En ik kan altijd
later in mijn eentje nog een keer
terug. Of misschien met vrienden of
mijn nieuwe gezin.

Wat is het beste advies dat je ooit
gekregen hebt?
Het beste advies heeft denk ik met
de verhuizingen te maken. Ik weet
al niet meer wie, maar iemand zei
ooit: ‘De mensen waar je afscheid
van neemt, die blijven voor altijd in
je hart zitten. En jij in die van hun.’
Misschien is het niet echt advies,
maar het vrolijkte me wel op.
Altijd als ik mijn vrienden erg miste,
dacht ik aan die zin. Je vindt altijd
wel weer een weg naar elkaar.

Wat vind je van de politiek in
Amerika?
Omdat ik geen officiële Amerikaanse
burger was toen ik in Amerika
woonde, had ik niet veel te maken
met de politiek. Ik was ook nog
heel jong maar ik dacht dat alles
wel goed ging. Iedereen mocht nog
‘gewoon’ zijn of haar mening uiten,
net zoals hier. Ik denk wel dat de
politiek daar heel belangrijk is, want
op heel veel plekken kijken mensen
bijvoorbeeld naar wie de nieuwe
president wordt.

Had je heimwee in Amerika?
Ik had vooral heimwee naar mijn
vrienden. Maar ik bleef ook contact
met hen hebben. Maar ik was zo
jong dat het denk ik over het alge-

Spanje is en blijft mijn favoriete
vakantieland, omdat we altijd met
een vriendengroep gaan waar ik
heel hecht mee ben. Met hen spreek
ik soms ook in weekenden af omdat
ik ze zo erg mis. Ik heb ze bijvoorbeeld afgelopen week nog gezien.
Samen kunnen we dan pingpongen,
maar ook genieten van de warme
zon en de mooie zee.

We van je vrienden zou je veel
missen als je weer weg moest en
waarom?
Ik zou denk ik mijn beste vriendin
Joanna heel erg missen. Dit omdat
Joanna ook mijn buurmeisje is.
We spreken dus bijna elke dag samen
af. Het zou heel gek zijn als ik haar
dan opeens niet meer zou zien.
Ook ga ik mijn vriendinnen van school
heel erg missen omdat zij gewoon
supergezellig zijn. Ik kan eigenlijk met
al mijn vriendinnen wel goed lachen.
Ook zal ik mijn vakantiegroep heel
erg gaan missen, omdat we die doordeweekse bezoekjes dan niet meer
kunnen doen.

Ben je blij met hoe alles nu gaat?
Ik ben zeker blij met hoe alles nu
gaat. Ik heb een prima school, leuke
vrienden, een leuke baan en ik
geniet van alles dat Venray te bieden
heeft. Natuurlijk mis ik Amerika wel,
maar als het andersom was zou ik
Nederland ook missen. Daarom kan
je het een beetje zien als een ‘lose
lose’. Mensen vragen mij daarom
soms wel eens of ik zou willen dat ik
nooit verhuisd was. Maar dat is zeker
niet het geval. Ik ben heel dankbaar
voor mijn tijd in Texas. En dan zeg ik
gewoon, America, see ya soon!

Hoi

Column

Taboe 4:
vrouwen vs
mannen
Het gebeurt elke dag en in
elk land, vrouwen die
gediscrimineerd worden.
Vrouwen v
 erdienen minder en
in s ommige landen mogen
vrouwen zelfs niks zonder
de toestemming van de man.
Het is raar dat in een land zoals
Nederland de vrouw nog steeds
minder verdient dan de man.
Vrouwen verdienen 19 procent
minder dan de man.
Dat is ‘normaal’.
Wat nu als de vrouw meer verdient
dan de man? Dat is nog steeds
een onbesproken gespreksonderwerp. Vanuit vroeger verdiende de
man namelijk altijd het geld en de
vrouw zorgde voor de kinderen.
Veel mannen hebben dat gevoel
nog steeds en vinden het dan vaak
erg als de vrouw meer verdient
of juist de hoofdverdiener in het
gezin is. De man voelt zich dan
‘niet nodig’. Het is raar om te zien
dat er een taboe zit tussen mannen en vrouwen. Dat is niet alleen
met hoeveel geld iemand verdient,
maar ook met dingen doen in het
dagelijks leven. Veel mensen vinden nog steeds dat de man werkt
en de vrouw thuis blijft, dus als
de rollen zijn omgedraaid, wordt
dat gezien als raar. Ook mannen
die hand in hand lopen of kleren kopen, wordt als raar gezien
en is iets waar eigenlijk niet over
gepraat mag worden. Waaromis
het zo dat wij onze dochters
moeten vertellen dat zij minder
gaat verdienen dan hun broer?
En waarom is een vrouw ‘minder’
dan de man? Wij leven toch in de
21ste eeuw waarin iedereen gelijk
is? Dan zouden een man en een
vrouw ook gelijk moeten zijn en
zou het niet erg moeten zijn als de
vrouw het geld verdient. Wij zijn
allemaal gelijken en toch worden
vrouwen niet als gelijk behandeld.
Veel vrouwen krijgen minder snel
een baan, omdat ze misschien
zwanger worden. Vrouwen zijn net
zo goed als mannen, dus vrouwen zouden ook hetzelfde behandeld moeten worden. Wij zijn niet
minder! Wij zijn vrouwen met
een eigen wil en een eigen leven
en willen net zo ver komen als
mannen.

Tekst: Joanna Jochijms
Jacky
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• Streamen via bluetooth • 20 uur afspeeltijd
• IPX7-waterbestendig • Robuuste behuizing • 2 JBL-basradiatoren

399,-

299,-

FullHD

1199,-

4K

ULTRA HD

879,-

SMART

4K TV UE65RU7470SXXN

Full HD TV 32PFS6402/12

• 65" (165 cm) • Ultra HD • Dynamic Crystal Color • HDR
• UHD Processor • Supreme UHD Dimming • Clean Cable Solution

• 32" (80 cm) • Full HD • Dual Core, 8 GB • Pixel Plus HD
• Smart TV met Android • Tweezijdig Ambilight • 4x HDMI

Alle carnavalsdagen

GEOPEND

in Roermond en Weert!

Overige winkels: met carnaval gesloten op zondag, maandag & dinsdag.

Vrijstaande vaatwasser
SN215W04AE

GRATIS
BEZORGD!

• VarioSpeed
• iQdrive-motor
• Verstelbaar korfsysteem
• aquaStop voor levenslange
garantie tegen waterschade

419,-

299,-

12

COUVERTS

Wasmachine
WW8BM642OBW/EN

GRATIS
BEZORGD!

• Energieklasse A+++
• Vulgewicht 8 KG
• 1400 tpm
• EcoBubble Technologie
• QuickDrive: halveert de wasduur
• Samsung Q-rator App

799,-

649,-

8

KG

1400
T/PM

*

* Na €50,- cashback
via Samsung, geldig
t/m 01-03-2020

Tummers
www.eptummers.nl

Roermond

Weert

Panningen

Tegelen

Echt

Heythuysen

Horst

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

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

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

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

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

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

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

