Kempen creëert

Zichtbaarheid

20
02

WK08 \ 2020
#kempencreëert

02 Blitterswijck

accepteert sloop
kloostermuur niet

02 Twijfels over

betrouwbaarheid
centrummonitor

04 College stuurt plan 05 Sloop huisjes
zonnepark Smakt naar
gemeenteraad

Roekenbosch begonnen

14-16

Prinsenpagina’s

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

Ben Bizzie
Wethouder Anne Thielen gaf op maandag 17 februari het startschot voor Ben Bizzie Venray op basisschool De Meulebeek in Oostrum. Met deze aftrap start de pilot Ben Bizzie
op acht basisscholen en zes kinderopvangcentra in de gemeente Venray. Deze scholen en kinderopvangcentra ontvangen ondersteuning bij bijvoorbeeld de gymlessen, pauzespellen
en bewegend leren. Ben Bizzie doet dit samen met zijn team van leefstijlconsulenten, verenigingen en organisaties uit heel Venray. / Beeld: Rob Beckers

Defensie vraagt uitstel voor reactivering vliegbasis

Luchthavenbesluit De Peel laat op zich wachten
Defensie gaat de Tweede Kamer om uitstel vragen voor het vaststellen van het luchthavenbesluit van vliegbasis De Peel in Vredepeel. Vanwege het landelijke stikstofprobleem gaat Defensie de termijn van 1 november
2021 niet halen. Dit liet Bert Kwast van het ministerie van Defensie weten tijdens de openbare vergadering
van Commissie Vliegbasis De Peel op donderdag 13 februari.
Defensie is verplicht voor alle militaire
luchthavens uiterlijk op 1 november
2021 een nieuw luchthavenbesluit vast
te stellen. Om de reactivering van de
slapende vliegbasis de Peel mogelijk te
maken is dus ook een nieuw luchthavenbesluit nodig. “Door het landelijke
stikstofprobleem staat het besluit onder
druk, waardoor 1 november 2021 niet
haalbaar is. We vragen de staatssecretaris van Defensie een brief te sturen naar
de Tweede Kamer om uitstel aan te vragen. Er is nog geen nieuwe datum vastgesteld waarop het luchthavenbesluit

wordt aangeboden”, aldus Bert Kwast
van het ministerie van Defensie.

Geluidsbelasting
Tijdens de openbare vergadering vroeg
Jan Houba, die sprak namens de inwoners van de gemeente Venray, naar de
resultaten van het onderzoek naar de
werkelijke geluidsbelasting van jachtvliegtuigen. “Wat hangt er boven ons
hoofd? Kan er een indicatie gegeven
worden?” Daarop antwoordde Kwast:
“Het meetnet van de vliegbasis in Volkel
is nog te kort in gebruik om conclusies

te trekken over het geluid. Het meetnet
moet eerst een vol jaar berekeningen
maken om na te gaan wat de piekbelasting is. Defensie wil wel voor omwonenden van De Peel een belevingsvlucht
met F35’s en F16’s organiseren, maar
daar is nog geen datum voor gepland.”

Gezondheidsmonitor
Er wordt ook een milieueffectrapportage (MER) opgesteld met verschillende varianten voor het gebruik van de
vliegbasis De Peel. Uitgangspunt is dat
de omvang van de huidige geluidszone

niet groter wordt. De maximale geluidsbelasting betekent dat twaalf jachtvliegtuigen drie keer per jaar, gedurende
zes weken, vanaf De Peel gaan vliegen en daar ook gestationeerd worden. Medio mei wordt de conceptversie
van de MER gepubliceerd. Houba vroeg
Defensie een gezondheidsmonitor toe te
voegen aan de MER, zodat de gezondheidseffecten en de gevolgen voor
bedrijven en omwonenden door de
reactivering van de Peel in beeld komt.
Kwast zegde toe om dit ook mee te
nemen in de MER.
In de vergadering werd ook het luchthavenbesluit van Gilze-Rijen aangehaald.
Een van de hoofdbezwaren van de
omwonenden tegen de plannen daar is
gericht op de reserveveldfunctie jacht-

vliegtuigen die op de helikopterhaven
rust. “Als de reactivering van De Peel
is vergund, kan de reserveveldfunctie
op Gilze-Rijen vervallen. Dat betekent
niet dat de intensiteit van De Peel toeneemt.” Houba trok daarbij zijn twijfels. “De brief van de staatssecretaris
van Defensie over Gilze-Rijen heeft me
verbaasd. Ik vind het niet geloofwaardig. Ik kan me niet voorstellen hoe dat
in elkaar past.” Volgens Kwast is de
reactivering van De Peel nodig omdat
Defensie krap zit in het jasje zit wat
betreft basissen voor jachtvliegtuigen.
Daarom krijgt het luchthavenbesluit van
De Peel voorrang op het besluit van
Gilze-Rijen.
Tekst: Jeanine Hendriks
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Kerngroep Blitterswijck hield enquête

Blitterswijck accepteert sloop kloostermuur niet
Aannemerscombinatie Mooder
Maas wil begin maart beginnen
met de sloop van 110 meter van de
oude kloostermuur in
Blitterswijck. Kerngroep
Blitterswijck blijft zich tot het
laatst toe verzetten. “Sloop is
doodzonde en onacceptabel”, zegt
kerngroeplid Henny Jenner.
Projectbureau Ooijen-Wanssum
beroept zich op afspraken die in
2015 zijn gemaakt.
De kerngroep hield in januari een
enquête in Blitterswijck en daaruit blijkt
dat 91 procent van de inwoners wil dat
de kloostermuur blijft staan. De uitslag
van de enquête werd vorige week in
een petitie aangeboden aan projectdirecteur Theo Reinders van OoijenWanssum en gedeputeerde Carla
Brugman uit Blitterswijck die voorzitter
is van stuurgroep Ooijen-Wanssum.
Kerngroeplid Henny Jenner vindt dat
het projectbureau geen goede argumenten heeft waarom de kloostermuur
deels moet verdwijnen. “Het projectbureau geeft geen krimp. Maar voor
ons is het zeker geen gelopen race.
We vinden dat nut en noodzaak nog
steeds niet zijn aangetoond. Bovendien
vragen we ons af waarom ze zo’n haast
hebben. Zo’n muur ligt binnen een
halve dag om. Ik vermoed dat ze snel
die muur willen weghalen om van ons
af te zijn.”
Aanvankelijk was het de bedoeling
om 140 meter van de kloostermuur te

slopen. Na overleg met de belangengroepen Blitterswijck en Heemkunde
en archeologie is in juli 2015 besloten
om 110 meter te verwijderen zodat
een groter deel behouden blijft. Die
afspraak is toen vastgelegd en staat
ook in de overeenkomst met aannemer
Mooder Maas.
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De ruim honderd jaar oude kloostermuur staat midden in de oude
Maasarm die wordt gereactiveerd.
Bij hoogwater gaat deze Maasarm weer
meestromen met de moederrivier.
Volgens het projectbureau belemmeren
de kloostermuur en de achterliggende
dijk de doorstroming van het water en
de beoogde bescherming tegen hoogwater. Henny Jenner trekt dit in twijfel.
“Ik ben geen waterbouwkundige maar
volgens mij levert de muur, die een his-

torische waarde heeft, nauwelijks hinder op. We willen langs de muur een
toeristische wandelroute aanleggen.”
Kerngroep Blitterswijck vindt het
vreemd dat de meidoornhaag, die achter de te slopen kloostermuur staat,
wel kan worden behouden. Dat was
voor de kerngroep aanleiding de kwestie opnieuw ter discussie te stellen.
In het gesprek van 8 januari meldde
het projectbureau dat behoud van een
groter deel van de muur ‘niet aan de
orde is’. De werkzaamheden worden
conform het plan uitgevoerd, kreeg de
kerngroep te horen. “Die meidoornheg zou eerst ook moeten verdwijnen”,
vertelt Jenner. “Ons bevreemdde het
dat die haag nu toch kan blijven staan.
Bij hoogwater slibt die heg helemaal
dicht met modder, zand, takken, afval
en alles wat de Maas achterlaat.”
Het projectbureau legt uit dat een

haag geen muur is en dus geen grote
belemmering vormt voor de doorstroming. Bovendien wordt de meidoornheg flink gesnoeid. Mocht de haag in
de toekomst toch een obstakel blijken, dan kan Rijkswaterstaat altijd nog
overgaan tot verwijdering.

Sloop is doodzonde
en onacceptabel

Uitstel sloop
Behoud van de kloostermuur zou
volgens het projectbureau ook praktisch gezien niet haalbaar zijn omdat
Mooder Maas eind dit jaar de werkzaamheden in het gebied afrondt.
‘Midden in de uitvoering de plannen

wijzigen is geen goed idee. Er is na
jaren van voorbereiding geen ruimte
en tijd meer voor nieuwe ontwerpen, nieuwe vergunningen en nieuwe
planningen’, meldt het projectbureau dat spreekt van negen maanden vertraging. Daarnaast zou dan
op een andere plek 60.000 kubieke
meter grond extra moeten worden
afgegraven om genoeg ruimte te bieden aan de rivier. “Dit slaat nergens
op. Dat gelooft toch niemand”, stelt
Henny Jenner. “Die muur heeft een
omvang van 60 kubieke meter en dit
zou elders met 60.000 kuub gecompenseerd moeten worden? We hebben
nog steeds geen duidelijke antwoorden. Daarom willen we uitstel van de
sloop om alles eerst eens goed uit te
zoeken.”
Tekst: Henk Willemssen
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13 procent meer bezoekers in centrum Venray

Twijfels over betrouwbaarheid centrummonitor
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Het winkelcentrum van Venray zou vorig jaar 13 procent meer bezoekers hebben getrokken dan in 2018. Dat blijkt uit de monitor van adviesbureau
BRO dat in opdracht van gemeente Venray en Venray Bloeit een onderzoek uitvoerde.

Bezorgklachten

De vraag is hoe betrouwbaar de cijfers zijn. Het college van B&W noemt
de toename van het bezoekersaantal
van 13 procent een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. In
een brief aan de gemeenteraad waarschuwt het college dat het beeld is
vertekend. Omdat de gegevens afkomstig zijn van het gehele postcodegebied
5801. ‘Postcodegebied 5801 is groter
dan Venray-centrum en behelst ook
andere publiekstrekkers’, meldt het college aan de raad.
BRO legt uit dat de informatie is verkregen uit data van mobiele telefoons.
Deze data kunnen niet op een kleiner
niveau dan postcodegebied 5801 worden geanalyseerd. Dat komt volgens
BRO door de dekking van zendmasten
en ‘privacyaspecten’.
Postcodegebied 5801 is veel groter dan
alleen Venray-centrum. Het zieken

garcon.nl
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huis, Raayland College, winkelcentrum
Veltum, Jan Linders, Intratuin, sportcentrum De Sprank en partycentrum
De Witte Hoeve vallen ook onder postcode 5801. ‘Dit kan het beeld van de
bezoekersaantallen enigszins vertekenen’, meldt BRO dat de vervuiling
van de bezoekersinformatie inschat op
30 procent.

Conclusie
In 2019 bezochten gemiddeld 60.900
bezoekers per week het postcodegebied. Dat waren 53.900 bezoekers per
week in 2018. Zaterdag is de drukste
dag met 11.000 bezoekers, gevolgd
voor vrijdag met 9.500 bezoekers. In de
andere vijf dagen van de week schommelt het bezoekersaantal dagelijks
rond 8.000. Bezoekers komen voor
iets meer dan de helft (52 procent) uit
gemeente Venray. Het centrum trekt

daarna de meeste bezoekers uit de
omliggende gemeenten Horst aan de
Maas (7 procent) en Boxmeer (6 procent).
Wethouder Jan Loonen is voorzichtig
met het trekken van conclusies uit de
cijfers: “Een toename van het aantal
bezoekers is een mooie opsteker,
zeker voor onze centrumondernemers.
Maar het is te vroeg om de vlag
uit te hangen. Als we over een
jaar weer positieve cijfers over de
bezoekersaantallen zien, dan pas durf
ik te spreken van een trend. Er is nu
echt nog genoeg werk aan de winkel.”
Daarmee doelt Loonen op de cijfers
over leegstand, die ook in de centrummonitor staan. Daaruit blijkt dat er circa
35 panden leeg staan en dat het leegstandspercentage hoger ligt dan in vergelijkbare plaatsen. “We werken elke
dag aan maatregelen’, aldus Loonen.

Denk aan het helpen van ondernemers
om zich te v estigen in het kernwinkelgebied en het toevoegen van functies als wonen en dienstverlening aan
de randen van dat kernwinkelgebied.
Het is zaak dat die inzet zich volgend
jaar vertaald in de cijfers van de centrummonitor.”
BRO begon in 2018 met meten.
De monitor van 2019 is een nulmeting en wordt vergeleken met de cijfers van 2018. Aan het einde van dit
jaar houdt BRO een nieuw onderzoek.
Gemeente Venray en Venray Bloeit
willen een objectief en betrouwbaar
inzicht in het functioneren van het
winkelcentrum. Ook om te weten of
de ingezette acties en maatregelen,
zoals aanpak van winkelleegstand,
effect sorteren. Naast het aantal
bezoekers worden ook de bestedingen
en de leegstand gemeten.
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‘Ruimer minimabeleid vergroot
armoedeval’
Als gemeente Venray de toegang tot minimaregelingen verruimt naar 130 procent van de bijstandnorm, dan
zal de armoedeval juist groter worden. Die conclusie trekt kenniscentrum Stimulansz. Pro Venray en PvdA
dienden tijdens de raadsvergadering van 17 december 2019 een motie in voor een ruimhartiger minimabeleid.
Om in aanmerking te komen voor
allerlei minimaregelingen, zoals
bijzondere bijstand, inkomenstoeslag, jeugdfondsen sport en cultuur
en meedoenbudgetten, hanteert
gemeente Venray een inkomensgrens van 110 tot 120 procent van
de bijstandsnorm. Pro Venray en
PvdA vinden dat een verruiming tot
130 procent wenselijk is. ‘Omdat we
dan nog meer mensen kunnen helpen
om mee te doen in onze gemeenschap die dat nu nog niet kunnen’,
stellen beide partijen.
De motie werd tijdens de raadsvergadering van 17 december niet in
stemming gebracht en aangehouden, omdat de financiële consequenties niet duidelijk waren. Bovendien
moesten de gevolgen voor de armoedeval in kaart worden gebracht.
De armoedeval doet zich voor als
iemand vanuit een uitkering een

baan krijgt en daardoor in inkomen
juist op achteruit gaat. Dit komt doordat allerlei subsidies en minimaregelingen wegvallen.
Gemeente Venray heeft Stimulansz,
een kennisinstituut op het gebied
van armoede en schulden, ingeschakeld om een berekening te maken.
Stimulansz geeft aan dat er nu een
dempend effect is op de armoedeval door de verschillende inkomensgrenzen die de gemeente hanteert.
Het optrekken van de inkomensgrens
naar 130 procent zal de armoedeval
juist vergroten. ‘In de praktijk kan
het om forse bedragen gaan’, stelt
Stimulansz.
In een brief aan de gemeenteraad
meldt het College van B&W nu dat
tijdens de raadsvergadering van dinsdag 17 december de financiële gevolgen voor de gemeente te laag zijn
ingeschat. Wethouder Anne Thielen

(CDA) zei toen dat een eerste doorberekening uitwees dat een extra budget van 150.000 euro nodig is bij het
verhogen van de inkomensgrens naar
130 procent. Uit nieuw onderzoek
blijkt dat de meerkosten oplopen tot
meer dan 500.000 euro. Daarnaast
zijn twee extra medewerkers nodig
om de nieuwe aanvragen af te handelen.
Vooral de bijzondere bijstand en de
inkomenstoeslag zorgen voor de
grootste overschrijdingen voor de
gemeente. In de gemeente Venray
ontvangen 791 personen bijzondere bijstand, een kostenpost van
718.000 euro. Door de inkomensgrens op te rekken komen 176 mensen meer (kosten 159.500 euro) in
aanmerking voor bijzondere bijstand.
Bij de individuele inkomenstoeslag
gaat het om 356 extra uitkeringen
(kosten 164.000 euro).
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Nog geen formatieuitbreiding voor politieteam
Venray/Gennep
De vijf agenten die politieteam Venray/Gennep gaan versterken,
zijn aangenomen om de uitstroom van agenten de komende jaren
te dekken. Het gaat dus niet om een formatie-uitbreiding van het
team, laat een woordvoerder van politie Limburg weten.

Gemeente gaat verjaring grond stoppen
Gemeente Venray start een actie om te voorkomen dat het nog meer stroken grond kwijtraakt aan
burgers. Als een bewoner twintig jaar een perceel gemeentegrond in bezit heeft dan kan hij een beroep
doen op verjaring.
Dat is de laatste jaren vaker voorgekomen. De gemeente kan dan niets
anders doen dan de handtekening
zetten onder de officiële overdracht
van het stuk grond bij de notaris.
De kwestie kwam aan het licht in
2015. Het College van B&W wilde zo
veel mogelijk overbodige groen- en
reststroken verkopen aan bewoners.
Omdat de verkoop niet vlotte, werd
bureau BMC ingeschakeld om bewoners actief te benaderen. De verkoopprijs werd verlaagd van 115 naar 75
euro per vierkante meter. Het bleek
dat de grond vaker illegaal door burgers in gebruik was genomen, bijvoorbeeld voor vergroting van de tuin.
In sommige gevallen was de verjaringstermijn al verstreken en had de
gemeente het nakijken.
Ruim twee jaar geleden is daarom een

nieuwe beleidsregel opgesteld met
als doel het verlies van gemeentelijke
grond door verjaring te voorkomen.
In een brief aan de gemeenteraad
geeft het college aan dat het volgens
de gemeentewet verplicht is om alle
maatregelen te treffen om verjaring
of verlies van recht en bezit tegen te
gaan.
Allereerst zijn alle gronden digitaal in
kaart gebracht. De gemeente kan nu
precies zien welke percelen zonder
toestemming in gebruik zijn genomen.
De bewoners worden aangeschreven
waarbij ze, als de gemeente de grond
zelf niet nodig heeft, de kans krijgen een koopovereenkomst te tekenen. Doen ze dat niet dan volgt een
gesprek met de aankondiging dat de
grond moet worden ontruimd en de
gemeente het bezit terugvordert.

In Blitterswijck liep hiervoor in 2019 al
een pilot. De gemeente was bezig met
het renoveren van enkele straten in
het dorp. Uit een inventarisatie bleek
dat diverse huiseigenaren grond van
de gemeente in gebruik hadden genomen. Besloten is om direct in gesprek
te gaan met de huiseigenaren. In de
meeste gevallen is de kwestie opgelost.
De gemeente gaat deze aanpak ook
in andere wijken en dorpen toepassen. Er is een rangorde aangebracht.
Grondstroken waarvan de verjaringstermijn binnenkort verloopt, komen
als eerste aan de beurt. Daarna de
grotere percelen met een oppervlakte
van meer dan 50 vierkante meter of
de stroken die de gemeente nodig
heeft voor een bouwproject of wegreconstructie.

Start bouw hofjeswoningen in najaar

Burgemeester Luc Winants gaf
tijdens de raadsvergadering op
dinsdag 11 februari aan dat het
basisteam van Venray/Gennep acht
agenten erbij krijgt. Een woordvoerder van de politie ontkracht dit.
“Op de vacature hebben acht personen gereageerd en vijf zijn er aangenomen. De agenten starten eind
maart 2020. Het betreft drie nieuwe
instromers en twee studenten met
ervaring die hebben gesolliciteerd.
De agenten komen uit de eenheden
Oost-Brabant en Oost-Nederland.”
Volgens de woordvoerder van de
politie betreft het geen formatieuitbreiding. “Die formatie-uitbreiding blijft constant. Het betreft
capaciteit die beschikbaar komt
voor de basispolitiezorg waarin de
vijf werkzaam zullen zijn om de uitstroom van agenten de komende
jaren te dekken.”
Landelijk stromen er de komende
jaren ongeveer 17.000 agenten uit.

Op de politiescholen worden op
dit moment het maximaal aantal
studenten opgeleid tot agent om
het tekort van de komende jaren
op te vangen. “Hoeveel agenten
er uitstromen, heeft te maken met
het natuurlijk verloop maar is ook
afhankelijk van de vroegpensioen
onderhandelingen die de bonden
nog voeren met de minister. Er zijn
op dit moment geen exacte cijfers
te geven over het team Venray/
Gennep. Wel heeft het team te
maken met veel politieagenten boven de 55 die bijvoorbeeld
nachtdienstontheffing hebben,
waardoor er meer druk komt te
staan op jongere agenten. De planning rond krijgen in een klein team
is dan lastig.” De vacature wordt op
een nog nader te bepalen tijdstip
opnieuw opengesteld, geeft de
politiewoordvoerder aan.
Tekst: Jeanine Hendriks

De bouw van vijftien hofjeswoningen op de plek van de voormalige basisschool De Kemp aan de Kruitweg in
Venray gaat komend najaar van start. Dat meldt Wonen Limburg dat op zoek is naar huurders die passen bij
de bijzondere woonvorm waarbij de bewoners elkaar helpen en het gezamenlijke hof samen onderhouden.
Het woonhof is een burgerinitiatief
van Netty de Römph, Eric Franssen
en Cor Olislagers. Zij klopten enkele
jaren geleden bij de gemeente aan
voor het leegstaande schoolgebouw
De Kemp midden in de wijk VenrayWest. Het idee van de initiatiefnemers is dat wijkbewoners in hun
eigen omgeving betaalbaar kunnen
blijven wonen, in combinatie met
gezamenlijke zorg en zelfredzaamheid.
Het oude schoolgebouw van
De Kemp verkeerde bouwkundig
in zo’n slechte staat dat een verbouwing tot hofjeswoningen niet
meer mogelijk was. In het voor-

jaar van 2018 is de school gesloopt.
Gemeente Venray ging op zoek naar
een partner om de woonhofjes te
ontwikkelen en koos voor Wonen
Limburg. “De procedure voor het
bestemmingsplan wordt nu opgestart”, laat een woordvoerster van
Wonen Limburg weten. “We verwachten rond oktober te kunnen
starten met de bouw. De oplevering
van de woningen zal vlak voor de
zomer van 2021 zijn.”
Het realiseren van een mooie woonomgeving voor het hofjesproject
voert Wonen Limburg uit samen
met de nieuwe bewoners. Om in
aanmerking te komen voor een

hofjeswoning heeft de woningcorporatie enkele spelregels opgesteld.
De huurders moeten iets willen
betekenen voor hun medebewoners,
gemotiveerd zijn om er te wonen en
bereid zijn mee te denken en mee te
werken.
Deelnemers aan de informatiebijeenkomsten krijgen voorrang bij
de toewijzing van de hofjeswoningen. Hierbij houdt Wonen Limburg
ook rekening met de inschrijfduur
bij Thuis in Limburg. De huurprijs ligt
met 720,42 euro per maand onder
de huurtoeslaggrens.
Tekst: Henk Willemssen
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College stuurt plan zonnepark Smakt naar
gemeenteraad
Het aangepaste plan van Kronos Solar voor een zonnepark in Smakt is door het College van B&W goedgekeurd. Dit betekent dat de gemeenteraad
gesprek plaats tussen de werkgroep
in de vergadering van dinsdag 31 maart wensen en bedenkingen kenbaar kan maken. Daarna besluit het college of de vergunningverlening in gang en Kronos Solar. Dorpsraad en werkgroep kondigen ook aan gebruik te
wordt gezet.
maken van het Sprekersplein op dinsdag 3 maart in het gemeentehuis.

Tweede plan

Het gewijzigde plan is getoetst
aan KODE (Kader voor Opwekking
Duurzame Energie) dat de
gemeenteraad op 29 oktober
vaststelde. Volgens het college
voldoet de aanvraag aan de tien
uitgangspunten van dit kader.
Het zonnepark van Kronos Solar stuit
op veel weerstand van dorpsraad
Smakt-Holthees en werkgroep
zonnepark Smakt. Beide geven aan
dat er in Smakt geen draagvlak
is voor dit zonnepark tussen de
spoorlijn en de A73. Dat bleek ook
uit de enquête die is gehouden
onder de dorpsbewoners. Een ruime
meerderheid keerde zich tegen
het plan. Op maandag 17 februari

had de dorpsraad een gesprek met
wethouder Martijn van der Putten
en enkele ambtenaren. Een dag
later nam het college het besluit de
aanvraag naar de gemeenteraad te
sturen.
De dorpsraad besloot dinsdagavond
18 februari om opnieuw een
gesprek met de wethouder aan
te vragen. “Dat gesprek moet nog
deze week plaatsvinden. Hier moet
de gemeente maar tijd voor
maken”, zegt dorpsraadsecretaris
Sjaak Koopmans. “Want we willen
uitleg waarom het college tot dit
besluit is gekomen. In het gesprek
van maandag konden ze ons niets
zeggen. Maar we voelden al wel

aan welke kant het zou opgaan.
We vinden het onbegrijpelijk.”

Communicatie
Opmerkelijk is dat het college vindt
dat sprake is van een zorgvuldige
omgevingsdialoog. Werkgroep en
dorpsraad stellen juist dat Kronos
Solar op het punt van communicatie
tekort is geschoten. Het college meldt
dat Kronos Solar tijdens een inloopbijeenkomst op 5 februari in Hotel
Asteria met omwonenden, dorpsraad
en werkgroep in gesprek is gegaan.
“Dit klopt niet. We hebben nog helemaal niet met Kronos gesproken.
Er waren bij die bijeenkomst alleen
maar twee tekeningen te zien en er

waren maar een paar bezoekers”,
zegt Sjaak Koopmans. Ook de werkgroep heeft nog niet met Kronos Solar
gesproken.
Het aangepaste plan voldoet aan
de afstandsgrens van minimaal
500 meter tot de dorpskern van
Smakt. Daarvoor is de omvang van het
zonnepark teruggebracht van 25 tot
20 hectare. De hoogte van de zonnepanelen is verlaagd naar 1,70 meter
zodat ook op dit onderdeel wordt voldaan aan de eisen van KODE, meldt
het college in het raadsvoorstel.
Na herhaalde verzoeken kreeg de
werkgroep het aangepaste plan op
donderdag 13 februari toegestuurd.
Na carnaval vindt het uitgestelde

Omdat Kronos Solar al verder is in de
procedure hoeft dit zonnepark niet
mee te dingen in de tender die de
gemeente uitschrijft in het beleidskader voor duurzame energieopwekking.
Voor de zomervakantie wordt deze
tender opengesteld. Mocht het plan van
Kronos Solar groen licht krijgen, dan kan
het andere plan in Smakt van Tomorrow
Energy aan de overzijde van de A73
niet doorgaan. In KODE staat dat er een
minimale afstand van 1.000 meter tussen twee grootschalige zonneparken
moet zijn. Dorpsraad Smakt-Holthees
is juist voorstander van de plek aan de
overzijde van de A73 vanwege de ruimere afstand tot de dorpskern. “Aan de
dorpsraad wordt gevraagd mee te denken”, zegt Sjaak Koopmans. “We hebben de locatie van Tomorrow Energy
al eerder als alternatief voorgesteld.
Maar ja, er wordt niet naar ons geluisterd. Ik vermoed dat de gemeente bang
is dat ze juridisch iets verkeerd doet.
We hopen maar dat de gemeenteraad
er op 31 maart een stokje voor steekt.”
De rechter bepaalde vorig jaar dat op
15 november de dwangsom inging
omdat de gemeente nog geen besluit
had genomen. Iedere dag uitstel kost
de gemeente nu 100 euro. De schadeclaim heeft een maximum van
15.000 euro. De teller staat half februari
op ruim 9.000 euro die de gemeente
aan Kronos Solar moet betalen.
Tekst: Henk Willemssen

Schrijft u ook mee aan de nieuwe geschiedenis?
WONEN

WERKEN

ZORG

Het Annapark in Venray wordt omgetoverd tot een unieke plek voor wonen, werken, recreatie, zorg en meer.
Het monumentale park wordt gerevitaliseerd, karakteristieke gebouwen blijven behouden en krijgen andere
functies en nieuwe deelplannen worden toegevoegd. Pak uw kans en kom wonen, werken of van benodigde
zorg genieten op het Annapark, zodat wij samen nieuwe geschiedenis kunnen schrijven.

PASSEND
BIJ UW
SPECIFIEKE
WENSEN

Geïnteresseerd? Meld u via de website
aan en Anna houdt u op de hoogte!

www.annapark.nl
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Sloop huisjes Roekenbosch
begonnen
In een raadsinformatiebrief geeft het college van Venray aan dat gestart is met de sloop van de huisjes die
niet nodig zijn voor de afbouw van Het Roekenbosch in Blitterswijck en waarvan de eigenaren niet hebben
gekozen voor voortzetting van het recreatief gebruik. De planning is dat de sloop van deze panden is
afgerond voor 15 maart van dit jaar. Het gebouw waar voorheen de collectieve voorzieningen gevestigd
waren, wordt later dit jaar gesloopt.

Het college stelde middels de brief
de raad op de hoogte over de voortgang van de afbouw van het park.
Er wordt door de klankbordgroep,
met daarin politie, brandweer en een
vertegenwoordiger vanuit de omwonenden, geconstateerd dat er geen
noemenswaardige overlast van de
arbeidsmigranten op het park wordt
ondervonden.
In de overeenkomst die met
Roekenbosch is gesloten, is overeengekomen dat de gemeente handhavend optreedt tegen oneigenlijk
gebruik van de huisjes op het park.
Tot nu toe zijn er meldingen ontvangen dat enkele van de 24 panden

van eigenaren, die hebben aangegeven hun bezit zelf recreatief te willen blijven gebruiken, worden ingezet
voor verhuur aan arbeidsmigranten.
Tevens zijn er meldingen dat er permanente bewoning plaatsvindt in
enkele van deze huisjes. “We hebben
absoluut niet gekozen voor recreatief gebruik. Het enige waar deze
eigenaren voor gekozen hebben,
is hun bungalow niet voor een spotprijs te verkopen aan Roekenbosch
Ontwikkeling BV. En men is dit ook
niet verplicht en het kan ook niet worden afgedwongen”, aldus Huub Schols
die eigenaar is van één van de huisjes.
Na vijf controles van de handhavers

kan worden vastgesteld dat het vermoeden van permanente bewoning
beperkt is tot een tiental recreatiewoningen. Twee recreatiewoningen
staan nu leeg. Bij een viertal recreatiewoningen bestaat het vermoeden
dat in het verleden sprake is geweest
van permanente bewoning. Er kan niet
met zekerheid worden vastgesteld
of dat nu nog het geval is. Een aanvullend administratief onderzoek is
hiervoor gaande. De vier recreatiewoningen waarvan geconstateerd wordt
dat deze naar alle waarschijnlijkheid
permanent worden bewoond, worden
ook verder onderzocht.

Uitbreiding kwekerij Vieverde
in Castenray
Kwekerij Vieverde gaat aan de Roffert in Castenray uitbreiden. Vieverde heeft daarvoor de locatie van de
nabijgelegen gesloopte woning aan Heesakker 17 van gemeente Venray gekocht. Dit huis moest verdwijnen
vanwege de ligging onder de hoogspanningsleiding.
Vieverde teelt jaarlijks 10 miljoen
komkommers en 200.000 kilo aardbeien. De uitbreiding bestaat uit een
nieuwe kas van 6.050 vierkante meter,
de bouw van een loods van 2.200
vierkante meter en een nieuwe in- en
uitrit. Daarnaast komt er een logiesgebouw voor de huisvesting van twintig
arbeidsmigranten en de aanleg van
dertig parkeerplaatsen. Hiervoor moet
het bestemmingsplan worden gewijzigd. Het College van B&W stemde in
met het ontwerpbestemmingsplan dat
op dinsdag 10 maart op de agenda
komt van de commissie Wonen.
De nieuwe kas is bestemd voor
de aardbeienteelt. In de nieuwe
bedrijfsloods ontstaat ruimte om
het sorteren en verpakken van komkommers beter te automatiseren.
De bestaande loods zal dan vooral nog
voor het sorteren en verpakken van
aardbeien worden gebruikt. Door de

komst van een extra loods kan
Vieverde de productstromen aardbeien
en komkommers beter scheiden.
Voor de huisvesting van buitenlandse werknemers werd in 2011 al
een woning aan de oostzijde van het
bedrijf aan de Castenrayseweg aangekocht. Na een verbouwing konden
op deze plek twaalf arbeidsmigranten verblijven. De laatste jaren is
het glastuinbouwbedrijf steeds verder gegroeid waardoor ook de vraag
naar werknemers toenam. De grotere
arbeidspiek is opgevangen door de
inzet van arbeidsmigranten. In het
nieuwe logiesgebouw is ruimte voor
de huisvesting van twintig werknemers. Het pand wordt gebouwd
dicht bij het bedrijf en vlak naast de
bestaande woning waarin al twaalf
werknemers verblijven.
Vieverde vindt het voor de bedrijfsvoering van groot belang om ook in de

toekomst te kunnen blijven beschikken
over arbeidsmigranten. Daarvoor moet
het bedrijf aantrekkelijk zijn om er te
werken maar ook een goede woonlocatie is van belang, aldus het college.
“Het grote voordeel van het nieuwe
logiesgebouw is dat de werknemers
over kwalitatief goede huisvesting
beschikken dicht bij het bedrijf waardoor er geen reistijd nodig is”.
Provincie Limburg eist vanwege de
kwaliteitsverbetering van het buitengebied een sloopverplichting.
Dit betekent dat voor uitbreiding van
iedere vierkante meter kas, elders
twee vierkante meter glas moet worden gesloopt. Omdat in de gemeente
Venray weinig glastuinbouw aanwezig
is, zal de kassensloop als compensatie
in een andere gemeente plaatsvinden.
De sloopverplichting wordt vastgelegd
in een overeenkomst tussen Vieverde
en gemeente Venray.

Rondweg Wanssum
weer stap dichterbij
Met het plaatsen van liggers over de Geijsterseweg is er weer een
stap gezet in de bouw van de rondweg om de dorpskern van
Wanssum. Het volgende grote deelproject staat gepland op 11 en
12 juni. Dan worden de liggers van de brug met een lengte van
69 meter over de haven gelegd.

De brug over het water verbindt het
westelijke met het oostelijke deel
van de rondweg die dan is voltooid.
Aannemerscombinatie Mooder
Maas laat weten dat de openstelling van de brug pas eind dit jaar zal
zijn. “Na het plaatsen van de liggers
moet de brug verder worden afgewerkt. Alle aansluitingen moeten
worden gemaakt en de weg geasfalteerd. Het verkeer zal eind dit
jaar de gehele rondweg in gebruik
kunnen nemen”, meldt een woordvoerster. De ingebruikname van de
rondweg, met een lengte van 3 kilometer, betekent een ontlasting van
het wegverkeer in het centrum van
Wanssum. Al het verkeer moet nu
nog over de provinciale weg N270
(Venrayseweg/Brugstraat) die de
verbinding vormt tussen Venray en
de brug over de Maas naar Well.
Als eind dit jaar het verkeer wordt
omgeleid over de nieuwe rondweg,
dan draagt provincie Limburg de
Venrayseweg en Brugstraat over aan
gemeente Venray. Die gaat de pro-

vinciale weg opnieuw inrichten.
In de nacht van donderdag
13 februari op vrijdag 14 februari
zijn de liggers over de rijbaan
van de omgelegde Geijsterseweg
geplaatst. Het was het sluitstuk
van een klus van tien maanden.
Aannemer Mooder Maas startte in
mei 2019 met de werkzaamheden
aan de wanden van de westelijke
rondweg. Na het plaatsen van
beide landhoofden naast de
Geijsterseweg maakten de liggers
de onderdoorgang compleet.
Het werk aan de Geijsterseweg gaat
de komende weken verder. De weg
wordt vier weken, van 9 maart
tot 4 april, in beide richtingen
afgesloten. In die periode wordt de
tijdelijke kruising bij Geelen Beton
afgerond. Fietsers en voetgangers
kunnen passeren via een tijdelijk
pad om de werkplek heen. Bedrijven
en woningen blijven tijdens de
wegafsluiting bereikbaar. Er komen
omleidingen via de Venrayseweg en
de rondweg.

Inbraak geldautomaat Venray
Na een inbraak bij een geldautomaat in Venray sloegen de twee
verdachten in de nacht van zondag 16 februari op de vlucht richting Arnhem. Toen ze erachter kwamen dat de politie hen op de
hielen zat, gooiden ze zo’n 200 euro aan muntgeld uit hun auto.
De politie had het vermoeden dat
de daders, afkomstig uit Arnhem,
terug zouden rijden naar hun
woonplaats. De auto werd gespot
in Arnhem-Zuid, waarna agenten

een stopteken gaven en de daders
het geld op de straat gooiden. De
inzittenden zijn aangehouden en
het geld is van de weg gehaald. De
buit is teruggebracht naar Venray.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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Bedankt voor alle kaarten, bezoekjes, bloemen
en persoonlijke woorden bij het overlijden van òzze pap

Coenders Mies
Wij vonden het fijn dat er zoveel mensen bij zijn afscheid waren.

1.600 huizen Wonen Limburg
voorzien van zonnepanelen
Wonen Limburg spreekt tegen dat ze de daken van huurwoningen onvoldoende zou benutten voor zonnepanelen.
In de gemeente Venray zijn 1.600 woningen van Wonen Limburg voorzien van zonnepanelen, dat is bijna een derde
deel. Daar komen in de komende twee jaar nog ruim tweehonderd woningen bij, meldt de woningcorporatie.

Fam. Coenders

Doortje
24-02-2019

24-02-2020

Al een jaar verstreken.
Nog steeds onwerkelijk.
We missen je iedere dag.
Jacques en Suzanne

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl
en klik op HALLO-uitgaven. Via het
formulier kunt u uw tekst opgeven.

Boomverzorging: snoeien of kappen
van moeilijke bomen. Versnipperen
en afvoeren. Werk opgeruimd
afleveren Regio Horst-Venray
info@HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.
Uw woning verkopen en
toch blijven wonen?
Wij kopen direct aan. Bel 06 55 12 69 96
info@heikevastgoed.nl
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen/frees/
spitmachine/kieper/schudder/
hark/weibloter/tractor
enz. tel. 06 19 07 69 59.

Niet altijd reactie op klachten
omwonenden De Peel

‘De klachtentelefoon
moet worden
opgepoetst’

Jan Houba, die zich namens de inwoners van Venray inzet om de
reactivering van vliegbasis De Peel in Vredepeel tegen te gaan, wil
de klachten van omwonenden op de agenda van Commissie
Vliegbasis De Peel. Dit gaf hij aan tijdens de openbare vergadering
van de commissie op donderdag 13 februari.
Volgens Jan Houba wordt de
klachtentelefoon van het ministerie van Defensie niet permanent
bemant. “Nadat er klachten worden
ingesproken, wordt er niet adequaat
gereageerd. Aan de zuidkant van
vliegbasis De Peel ligt een veehouderij en de eigenaar heeft twee
keer de klachtentelefoon ingesproken nadat hij overlast ervoer van
de straaljagers die overkwamen.
Daar is hij nooit over teruggebeld.
Toen er weer straaljagers over het
gebied vlogen, is zijn rundvee op
hol geslagen. Zijn eigen vee is over
hem heen gelopen, waardoor hij
bewusteloos en gewond is geraakt.”
Zelf stelt Houba ook gemerkt te
hebben dat Defensie niet of te laat
terugbelt na een klacht. “Het is
broodnodig dat de klachtentelefoon
wordt opgepoetst.”

Verbetering
Volgens Peter Hardenbol,
vertegenwoordiger van alle COVM’s
in Nederland, is er altijd ruimte
voor verbetering. “We zijn op de

hoogte van het verhaal over de
veehouderij bij De Peel, maar we
gaan niet in op privékwesties. In de
meeste gevallen krijgen bellers een
terugkoppeling.

‘We kunnen alleen
niet altijd het
probleem oplossen’

Maar we kunnen alleen niet
altijd het probleem oplossen.
Het afgelopen jaar zijn er meerdere
klachten binnengekomen en een
rapportage daarvan gaat altijd naar
Den Haag.” Het COVM stemde in dat
er een en overzicht van de klachten
met eventueel de reacties in een
samenvatting bij de volgende
vergadering van Commissie
Vliegbasis De Peel aan de agenda
wordt toegevoegd.
Tekst: Jeanine Hendriks

Woning Limburg bezit met 5.000
huurwoningen ruim 26 procent van
de woningmarkt (19.000 huizen) in
de gemeente Venray. Adviesbureau
Rebel stelt in het rapport ‘De rol van
de gemeente in de energietransitie’
dat woningcorporaties achterblijven
met zonnepanelen op daken omdat er
allerlei belemmeringen zijn. Zo mogen
corporaties geen energieleverancier
zijn en zouden ze ook niet in aanmerking komen voor alle subsidieregelingen. Het rapport is opgesteld in
opdracht van de gemeenten Beesel,
Horst aan de Maas en Venray.
“Als corporatie lopen we juist voorop
in het realiseren van de opgave in de

energietransitie”, meldt een woordvoerster van Wonen Limburg. “Wij zetten ons sterk in om ons woningbezit
energetisch te verbeteren, inclusief
het plaatsen van zonnepanelen.”
Volgens Wonen Limburg gaat het in
het rapport van Rebel om generieke
uitspraken. Voor ruim 3.000 woningen heeft Wonen Limburg in de periode 2017-2020 gebruik gemaakt van
allerlei subsidieregelingen en voor
grootschalige projecten ook van SDE+
(Stimulering Duurzame Energie).
“Onze energieprojecten brengen voor
bewoners meer wooncomfort, geven
een besparing op de energierekening en dragen bovendien bij aan de

afspraak om in 2050 CO2 neutraal te
zijn. En dat vaak zonder huurverhoging.”
Wonen Limburg geeft aan dat naast
de lopende energieprojecten individuele huurders zich kunnen melden voor zonnepanelen op hun dak.
“Onze bewoners kunnen altijd het
initiatief nemen om zonnepanelen op
hun dak te krijgen. Uiteraard kan dit
alleen als het dak hiervoor geschikt
is. Alle nieuwbouwwoningen voldoen
al vanaf de oplevering aan de hoge
duurzaamheidseisen.”
Tekst: Henk Willemssen
Beeld: Wonen Limburg

‘Blijf binnen, ga niet als knokploeg
de straat op’
In steeds meer straten, buurten en wijken richten bewoners een Whatsapp-groep op om de veiligheid te
vergroten. Bij gemeente Venray zijn veertig buurtapps bekend. Dat zijn ze niet allemaal. “Er zijn veel verborgen Whatsapp-groepen waar wij geen weet van hebben”, zei wijkagent Marcel Deenen tijdens de drukbezochte informatieavond over buurtpreventie op maandag 17 februari in het gemeentehuis.
De politie wil graag in contact komen
met alle beheerders van de buurtapps.
“Bij verdachte situaties zijn burgers
onze oren en ogen in de wijk. We roepen de beheerders op contact te leggen met de wijkagent. Want het liefste
wat we doen is boeven vangen. Daar
hebben we jullie hulp bij nodig”, vertelde Deenen.
Buurtapps kunnen zich aansluiten bij
de landelijke organisatie WABP (Whats
App Buurt Preventie). In Nederland zijn
9.200 Whatsapp-groepen actief waarbij 750.000 burgers zijn aangesloten.
WABP-bestuurslid Mike Thies adviseerde om twee groepsapps (alarm
en chat) te maken. “De alarmgroep
gebruik je voor spoedeisende zaken
zoals een ongeval of iemand die onwel
wordt, of voor brand, diefstal, beroving,
mishandeling en inbraak. Toon geen
emoties of meningen. Ook racisme en
grof taalgebruik horen er niet in thuis.
En vermijd smileys, emoticons of duimpjes.” Thies raadde dringend aan om
als eerste de politie of 112 te bellen.
“Pas daarna kun je gaan appen. En blijf
binnen en wacht tot de politie komt.

Ga niet zelf als knokploeg of met een
honkbalknuppel de straat op. Laat dat
werk aan de politie over.”
In de chatgroep kunnen mensen wel
hun emoties tonen of meningen delen,
zei Mike Thies. “Gebruik de chatgroep
om je hart te luchten. In de emoties willen mensen toch hun verhaal
kwijt. Maar ga geen verhitte discussies voeren. Houd het gezellig en
netjes. Spreek elkaar daar ook op aan.
Mensen die hun boekje te buiten gaan,
kunnen door de beheerder worden uitgesloten.”
Een bewoonster wilde weten of het
maken van foto’s is toegestaan.
“Mag dit wel vanwege de privacy”,
vroeg ze zich af. “Je mag foto’s maken
en ze ook delen”, reageerde Mike
Thies. “Maar alleen binnen de besloten
groep. De foto’s mogen niet op internet
verschijnen. En je mag geen mensen
verdacht maken.” Wijkagent Marcel
Deenen juichte het gebruik van foto’s
toe. “Zet ze inderdaad niet op internet maar zorg wel dat ze bij de politie
terechtkomen. Ze helpen ons een stap
dichter bij de dader te komen. En pro-

beer ook kentekens aan ons door te
geven, ook als het buitenlandse auto’s
zijn.”
Het gebruik van buurtapps is niet altijd
doeltreffend. Een bewoonster vertelde dat in haar wijk diverse inbraken
zijn gepleegd zonder dat iemand iets
opmerkte of een melding maakte in
de buurtapp. “Terwijl wel een melding
kwam over twee jongens met hoodies
die verdacht over straat liepen. Het bleken Pokémon-spelers zijn. Ik vond het
bijna gênant. Wat doe je dan”, vroeg ze
zich af. Iemand anders merkte op dat
de appgroep een sluimerend bestaan
leidt. “We zitten met 110 mensen in
de buurtapp. Er zijn hooguit vier of vijf
meldingen per jaar. Dat vind ik erg
weinig.” WABP-bestururslid Wim van
Deijzen raadde aan zo veel mogelijk
te delen. “Want beter te veel meldingen dan te weinig”, stelde hij. “Probeer
vooral ook een goed signalement te
geven, daar heeft de politie veel aan.
Ook al is het lastig omdat het meestal
donker is.”
Tekst: Henk Willemssen

07

2002 \ enzo
Geplukt

Etan Huijs Venray
Hij begon op z’n 17e met het maken van muziek, daarna groeide hij uit tot een redelijk bekende singer-songwriter in zijn genre. Hij reist met zijn muziek als een troubadour door het land. Naast zingen en gitaar
spelen, maakt hij ook pub- en popquizzen en geeft hij workshops op basisscholen. Deze week wordt Etan
Huijs (37) geplukt.

Zomerparkfeesten in Venlo ziet hij als
het leukste moment uit zijn carrière.
“Alles klopte en er kwamen heel veel
mensen naar het podium. Onze band
was een geoliede machine op dat
moment. Ik zag mensen voor me in de
rij staan en dat ga me wel een kick.”

Quizzen
Naast optreden, verzint Etan ook
maandelijks pub- en popquizen die in
Venrayse kroegen worden gespeeld.
“Ik heb zelf altijd veel met quizzen
meegedaan. Samen met mijn zus
verzon ik ze vroeger ook op verjaardagen. Het is makkelijk om dit tussen
mijn werk door te doen. Soms komen
de vragen er makkelijk uit en soms
niet. Het is net zoals het schrijven van
teksten voor mijn muziek. Als ik mijn
creatieve luiken openzet dan komt er
een hoop uit.”
Daarnaast geeft Etan muziekworkshops aan groep 6 en 7 op twee basisscholen in Venray. De kinderen leren
in de praktijk hoe het is om liedjes te
schrijven. “Ik wilde als muzikant niet
alleen optreden. Workshops geven
is erg leuk om te doen. De kinderen
vinden het leuk om de praktijk van
het songwriten te leren. Aan het einde
van de rit wordt het liedje dat we
samen geschreven hebben, gepresenteerd. De insteek van dit project is om
creativiteit bij kinderen te triggeren.
Ik merk dat bij de helft van de klassen
de creatieve luikjes opengaan. En dat
is boven mijn verwachting.”
Naar eigen zeggen is Etan een
liefhebber van alles wat met kunst
te maken heeft. Denk daarbij aan
boeken, films of concerten. “Ik ben
vaak met veel dingen tegelijk bezig.
Netflix is een manier om af te
Etan werd gebogen en getogen in Venray. Na de middelbare
school, koos hij niet zoals verwacht
voor een muziekopleiding, maar
besloot hij een grafische en administratieve studie te gaan volgen.
“Achteraf heb ik er geen spijt van
dat ik geen muziekstudie heb
gedaan, in die tijd was ik nog zoekende naar creativiteit. Uiteindelijk
ben ik in kleinere stapjes de
muziekwereld ingegaan.”

Op zijn zeventiende sloot Etan zich
aan bij bandjes en gaf hij diverse
optredens. Dit leidde er uiteindelijk
toe dat hij in 2018 zijn eigen bedrijf
kon oprichten en als fulltime zzp’er
aan de slag kon gaan. “Nu ga ik
als een troubadour door het land.
Ik kreeg zelfs net een aanvraag om
drie uur te spelen op een cruiseschip
in België. Dat is niet de eerste keer
dat ik in het buitenland op ga treden.
Eerder kreeg ik een aanvraag voor een

Puzzel

Sudoku
Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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tuinconcert in Duitsland en trad ik in
Canada en Ierland op tijdens een open
microfoonavond. Die afwisseling vind
ik leuk aan mijn werk.”

Album
Aan het einde van het jaar brengt Etan
samen met zijn vijfkoppige band een
nieuw album uit. Dat album ligt in het
verlengde van eerder uitgebrachte
albums en heeft dus ook een bepaalde
boodschap. “De nummers gaan over
intolerantie, onbegrip en alles wat in de
weg kan staan bij het vormen van een
mening. Ik voel me maatschappelijk
betrokken en wil mensen door mijn
muziek niet tegenover elkaar laten
staan, maar naast elkaar. Inspiratie haal
ik uit het nieuws of mijn omgeving.
Er speelt genoeg in de wereld.”
De nummers zijn geïnspireerd op
muziek uit de jaren 60 en 70. Etan ziet
Neil Young, Bob Dylan en The Beatles
als zijn grootste inspiratiebronnen.
“Ik ben geen fan van de huidige
mainstream muziek. In de jaren 60
en 70 werd veel verhalende muziek
gemaakt. Ik vind de muzikanten uit
die tijd creatiever. De muziek is niet zo
geknutseld zoals nu.”
Dat Etan mocht optreden tijdens de
beëdiging van de nieuwe burgemeester van Venray vond hij speciaal. “Burgemeester Luc Winants wilde
een regionale artiest bij zijn beëdiging
en via-via kwam hij bij mij terecht.
Het was een eer om daar mogen optreden.” Maar zijn optreden tijdens de

schakelen. Ook trek ik één keer in de
week baantjes in het zwembad. Dat is
ontspanning voor me. Eigenlijk ben ik
vaker thuis dan ik zou denken. Ik ben
meestal in de weekenden weg, maar
ik probeer mijn werkplanning voor
mijn vriendin, waarmee ik twaalf jaar
een relatie heb, binnen de perken te
houden.” Ondanks dat Etan van reizen
en het bezoeken van concerten houdt,
laat hij dat meestal aan zijn neus
voorbij gaan. “Leven als een muzikant
betekent keuzes maken. Wanneer ik
op vakantie ga, kost dat me dubbel zo
veel, omdat er geen inkomsten binnen
komen. Mijn vriendin en ik hebben
ook geen auto. Dat is een bewuste
keuze: wij wonen in het centrum van
Venray, geen auto hebben is duurzaam
en goedkoop. Maar het is niet altijd
handig. Als ik naar optredens ga,
ben ik afhankelijk van het openbaar
vervoer. Soms betekent dat dat ik
ergens anders moet overnachten.”

Toekomstplannen
Dromen doet Etan bescheiden. “Ik heb
realistische dromen, dan kan ik ook
niet teleurgesteld raken.” Toch geeft
Etan aan dat een muzikant niet
achterover kan leunen. “Een muzikant
moet hard knokken om zijn dromen
waar te maken. Ik wil in de toekomst
albums uit blijven brengen. Ik hoef
geen hit te scoren, maar wil dat mijn
muziek gewaardeerd wordt. Daarnaast
wil ik graag mijn huidige bezigheden
uitbreiden. Ik heb al eens in Paradiso
in Amsterdam opgetreden, een
tweede keer daar staan zou wel een
droom zijn. Of op de festivals Best
Kept Secret of Down the Rabit Hole.”
Tekst en beeld: Jeanine Hendriks

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

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

bedrag per week

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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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.

Venray Lokaal

Supermarkt gedoe
Sinds de gemeenteraad om gegronde redenen besloot de
Dr. Poelsschool niet te slopen voor de vestiging van discounter Aldi,
is Venray in de ban van supermarkten. Verschillende locaties worden
genoemd en meerdere supermarkten ventileren hun mening hierover.
Volstrekt logisch dat de supermarkteigenaren en uitbaters meningen hebben. Het is tenslotte hun
business. Venray heeft enige jaren
geleden een beleidskader supermarkten vastgesteld. Maar moet
hieraan in de huidige tijd wel zo
stringent vast gehouden worden? Die

CDA Venray

vraag kwam tijdens de behandeling
van de begroting 2020 in november
vorig jaar ook aan de orde waarna
wethouder Loonen toezegde een
onderzoek te doen naar een locatie
op de Brier.
Het adviesbureau BRO is vervolgens
ingehuurd en presenteerde onlangs

Aldi, die hun visie mochten geven op
de ontstane situatie hebben allemaal
hun eigen agenda, zover is duidelijk.
De vraag of een discounter op de
Brier tot de mogelijkheden gaat
behoren is ook nog niet beantwoord.
Wellicht moet je het vrije markt principe er maar op los laten. De consument zal zijn weg heus wel vinden.
Zeker is dat het laatste woord er nog
niet over gezegd is.

is. Gelukkig hebben we er hier in het
zuiden dus niet zo’n last van want
of je het nu carnaval, vastelaovend,
knoevelemint, feest der zotten of
verkleedfeest noemt, het gaat om
de gedachte en het gevoel erachter.
Voor de Limburger en daarmee ook
de Venraynaar is het gemeenschapszin, traditie, cultuur, samenzijn en
voor het CDA in het bijzonder, ook
nog eens een leuke frikandellenroute langs wagenbouwers. Laten we
vooral vieren dat we drie dagen van

het jaar met iedereen uit de wijk, het
dorp of de stad één zijn met elkaar
en de waanzin van de wereld even
achter ons laten. Het CDA feliciteert
prinsen, prinsessen, boeërenbruudsparen, getuuge, vorsten en vorstinnen, narren en gevolg. Proost en
geniet er vooral van. Vastelaovend
Same.

verbinding en de verbroedering.
Er is veel meer mogelijk dan in de
rest van het jaar, mensen komen
met nieuwe ideeën en denken ‘out
of the box’. Alles met schijnbaar
onuitputtelijke energie; heel veel
vrijwilligers en hobbyisten zijn zelfs
een groot deel van het jaar bezig
voor het volgende seizoen. Naast de
vindingrijke Venraynaar schittert de
artistieke inwoner. Of het nu is met
acts, uitdossingen, bouwwerken,
dans of muziek, ieder jaar zijn er

weer verbluffende creaties.
In onze Venrodse Vastelaoves
Droeëm dromen we daarom ook
voor de rest van het jaar over een
gemeente vol saamhorigheid, verbroedering, inclusiviteit, inventiviteit, betrokkenheid, enthousiasme
en energie. Wat VVD Venray betreft
blijft dat niet bij dromen: we weten
immers dat het er inzit.

Tino Zandbergen, fractievoorzitter

Vastelaovend Same
Nog heel even en dan barst het feest der feesten weer los, carnaval of
‘vastelaovend’. Het deed mij deugd dat carnaval zo ongeveer het
laatste traditionele feest is dat nog niet besmet is met een soort van
‘zwarte-piet-moorkop-negerzoendiscussie’ (je zou iets van de witte
kraag op het bier kunnen vinden). Tot vorige week het bericht binnenkwam van Basisschool IKC Carrousel uit Zevenaar die, om voor hun
moverende redenen, het carnavalsfeest niet als zodanig wilde vieren
en er verkleedfeest van maakte.
Nu ben ik misschien niet de snuggerste maar het beestje een andere
naam geven verandert niets aan het
feest; het blijft een christelijk feest.

VVD Venray

een rapport. Nog een rapport?
Het was feitelijk het weer uit de kast
halen van de locatie Dr. Poelsschool.
Uitermate merkwaardig, ook de conclusie dat Albert Heijn qua locatie
niet in het centrum ligt. De leegstand
van 16 procent in het centrum ten
opzichte van een landelijk gemiddelde van 8 procent is onrustbarend.
Maar of een extra supermarkt in het
centrum de leegstand zal verminderen, is maar zeer de vraag. De vijf
supermarkten, waaronder discounter

Mijn advies zou dan zijn, vier alles of
vier niets en kom vooral eens in het
‘zuuje’ kijken hoe wij dit in gezamenlijkheid doen en iedereen welkom

Emma Palmen
Commissielid;
Provinciale Staten CDA Limburg

Venrodse Vastelaoves Droeëm
Ook VVD Venray viert vastelaovend. Maar niet om te vluchten uit de
sleur van alledag. Niet om te ontsnappen aan de soms vruchtbare
maar soms ook zeer moeizame inspanningen voor de gemeente die we
via raad, commissies en andere gremia met veel liefde in Venray
stoppen. Nee, de vastelaovend inspireert de fractie van VVD Venray
voor de rest van het seizoen.
Toegegeven, ook in onze club zijn er
mensen die juist deze dagen liever
even ‘ergens anders’ hun heil zoeken, maar het merendeel is in meer
of mindere mate betrokken bij het
grootste en meest traditionele cul-

tuurfeest dat onze gemeente rijk is.
Niet in de laatste plaats omdat
je ‘vastelaovend’ samen beleeft,
jong én oud, los van wie je bent.
Disputen verdwijnen als sneeuw
voor de zon, het is hét feest van de

Wim De Schryver

Gemeente gaat buurtapps van bordjes voorzien
Gemeente Venray wil alle Whatsapp-groepen voor buurtpreventie in beeld krijgen en ze voorzien van uniforme bordjes. Deelnemers van de buurtapps laten nu op eigen kosten bordjes maken die ze zelf ophangen in
de openbare ruimte.

Beleidsmedewerker Monique Janssen
van Openbare Orde en Veiligheid

vertelde tijdens de informatieavond
over buurtpreventie op maandag

17 februari dat de gemeente nu nog
geen bordjes verstrekt. “Dat is in

2016 zo afgesproken. Want we willen geen woud van borden in de
openbare ruimte. We stellen wel
stickers beschikbaar.” Bij gemeente
Venray hebben zich veertig buurtapps
gemeld. “We hebben al zo’n drieduizend stickers afgegeven. Er is bij de
buurtapps veel vraag naar bordjes.
Daaraan willen we tegemoet komen”,
zei Monique Janssen. Het College van
B&W neemt binnenkort het besluit om
het beleid te wijzigen. Daarbij worden
ook afspraken gemaakt over hoeveel
en waar de bordjes mogen komen.
“We willen ze alleen op strategische punten. Het moet wel overzichtelijk blijven”, zei Monique Janssen.
Ze haalde aan dat uit onderzoek blijkt
dat de bordjes de inbrekers niet helemaal afschrikken. “De toegevoegde
waarde is vooral dat de bewoners zich
veiliger voelen. Het motiveert de mensen ook om samen goed op te letten.”
Een bewoonster uit Ysselsteyn vroeg
of de naam van de buurt of het dorp
op het bordje vermeld kan worden.
Dit gebeurt al in enkele Venrayse wijken en in dorpen als Leunen, Oostrum

en Ysselsteyn. Gemeente Venray is er
geen voorstander van. “Want de bordjes moeten voor de hele gemeente
herkenbaar zijn.” Een andere bewoner wilde weten wat er met de bordjes gebeurt die deelnemers van
de buurtapps hebben aangeschaft.
“Bordjes die er nu eenmaal hangen, gaan we niet vervangen. Ze zijn
ook niet van de gemeente”, meldde
Monique Janssen.
Wethouder Cor Vervoort (Venray
Lokaal) lichtte na afloop toe dat de
gemeente alle beheerders van buurtapps wil samenbrengen. De taken
van een beheerder zijn het toevoegen
of verwijderen van bewoners, leiden
van de gesprekken en contact houden
met de politie. “Ik wil een netwerk
opzetten van de beheerders. Ze kijken vaak met meer afstand naar zo’n
buurtapp en ze kunnen van elkaar
leren. Ik zie het als een meerwaarde
de beheerders uit te nodigen voor een
bijeenkomst om te bespreken welke
mogelijkheden er nog meer zijn.”
Tekst: Henk Willemssen
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Met carnaval gelden andere regels,
ook voor wethouders
De burgemeester die meeloopt in de carnavalsoptocht, de agent die in de feestzaal een biertje drinkt of de burgemeester die een conference
geeft. Kan dit wel?
Ook mensen die in het dagelijks leven een voorbeeldfunctie hebben, vieren carnaval en dat is
hun goed recht. Waarom zouden zij ook niet eens
de boel de boel mogen laten gaan? Tijdens deze
drie dagen gelden nu eenmaal andere regels.
Je drinkt gezellig een biertje met je docent aardrijkskunde terwijl de wethouder verkleed als

clown in de polonaise meeloopt. Het is allemaal wat
informeler en wat maakt het dan uit als de burgemeester enigszins aangeschoten een dansje maakt?
Aan de andere kant: wie een publieke functie vervult moet daar altijd aan denken, ook tijdens carnaval. Zeker in deze tijd waar iedereen een smartphone
heeft en er zomaar gênante foto’s op Facebook of

Twitter geplaatst kunnen worden. Als je als wethouder een glaasje op hebt en een onverwachte wending leidt tot een crisis, is deze persoon dan nog wel
in staat om zijn of haar functie uit te voeren?
Met carnaval gelden andere regels,
ook voor wethouders. Wat vindt u?

Bespreking poll week 07

Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen, dat is het doel van de petitie Carnavalvrij die vorig jaar een Brabantse bierbrouwer opstartte.
Uiteindelijk heeft die petitie geen effect gehad. Toch blijft de vraag bestaan: moet iedereen twee dagen vrij hebben met carnaval?
Dat is toch meer waard dan vrij met Hemelvaart
of Goede Vrijdag? 69 procent van de respondenten
is het eens met de stelling. 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.
De overige respondenten (31 procent) zijn het niet
eens met de stelling. Het draagvlak voor carnaval is
vooral onder de rivieren groot. Het heeft ud weinig

zin 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.

Oh, zit dat zo!

Ongeval door eigen schuld;
toch recht op letselschade?
Als je letsel oploopt omdat je door de schuld van een ander wordt aangereden, wordt over het algemeen je schade vergoed.
Dat is logisch; het is de schuld van de ander en jĳ kon er niets aan doen.

Als je zelf een ongeval veroorzaakt,
is de eerste gedachte die bij velen
opkomt: “Dat is mijn eigen schuld,
dus ik kan niets verhalen op een
ander of op een verzekering.” Dit ligt
echter een stuk genuanceerder!

Rijd je bijvoorbeeld door eigen toedoen tegen een boom, met letsel
tot gevolg, dan zijn er weldegelijk
mogelijkheden om je schade vergoed te krijgen. Je moet dan wel
een zogenaamde SVI-verzekering
in je pakket hebben. Dat is een
SchadeVerzekering Inzittenden.
Dit zit niet automatisch in je verzekeringspakket en moet je apart afsluiten. Voor de kosten hoef je het niet
te laten, want deze verzekering kost
hooguit een paar tientjes per jaar,
maar dekt wel je schade als je een
ongeluk hebt gehad. Die schade kan
vaak oplopen tot duizenden euro’s,
zeker als je tijdelijk of blijvend je
werk niet meer kunt doen.
Het is dus de investering zeker
waard om zo’n verzekering af te sluiten; heb het hier eens over met je
assurantietussenpersoon en vraag,

of jij eigenlijk zo’n SVI-verzekering
hebt voor je auto. Let erop dat een
SVI-verzekering niet hetzelfde is
als een Ongevallenverzekering
(ook wel OIV genoemd, Ongevallen
Inzittenden Verzekering). Deze
OIV dekt niet de feitelijke schade,
maar slechts een vast (en vaak zeer
beperkt) bedrag bij blijvend letsel.
Afhankelijk van de polisvoorwaarden
dekt de SVI meestal wel de volledige
feitelijk geleden schade en ook de
toekomstschade.
Heb je zo’n SVI-verzekering niet, dan
blijf je helaas met je eigen letselschade zitten als je zelf een ongeval
veroorzaakt. Jammer genoeg zien
wij bij ons op kantoor vaak de praktijkvoorbeelden, dus we spreken uit
ervaring, en ik kan je zeggen dat dit
erg zuur is voor de mensen die dat
overkomt!

Heb je letselschade opgelopen en
twijfel je over de verhaalbaarheid
daarvan, neem dan kosteloos en vrijblijvend contact met ons op
Door: Stijn (C.P.) Vos,
Van der Putt Advocaten

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 71 | www.putt.nl
vos@putt.nl
Inloopspreekuur
maandag van 12.00 – 14.00 uur
en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Kempen creëert

creatieve ideëen
#kempencreëert

Valka

Column

Minderwaardig
Ja, ze zijn er heus wel, mensen
van boven de grote rivieren die
diep in hun hart denken dat ze
een beetje méér zijn dan een
Limburger. Zo zijn er ook
Limburgers die maar een harde g
hoeven te horen om het gevoel te
krijgen dat er op ze wordt neergekeken. Allebei is het natuurlijk
onzinnig want we weten best dat
een Limburger niet minder is dan
een andere Nederlander. Toch?
Of zou een Limburger ietsje
minder waard zijn?
Stel je voor dat dit in het nieuws
zou komen: ‘Minister voor Milieu
neemt maatregelen zodat minder Nederlanders vroegtijdig overlijden door de luchtvervuiling.
Zij maakt een uitzondering voor de
Limburgers.’ Ik weet natuurlijk niet
hoe u persoonlijk zou reageren op
zo’n bericht maar ik zou niet verbaasd staan als er dan een opstand
zou uitbreken in Limburg. Dat zouden we toch niet pikken? Ons leven
is toch net zo belangrijk als dat van
de andere Nederlanders? Maar zo is
het dan ook niet gegaan. Wel heeft
de minister een Schone Lucht
Akkoord gelanceerd met het doel
vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling te halveren. Er sterven jaarlijks maar liefst 11.000 Nederlanders
vroegtijdig door de luchtvervuiling.
Van de kinderen met astma heeft
één op de vijf dat door de luchtvervuiling. Gemiddeld leveren we
negen maanden van ons leven in.
Gemiddeld. In gebieden met veel
verkeer of bio-industrie is het meer.
Goed plan dus van de minister om
met zijn allen aan de luchtkwaliteit te gaan werken en zo aan ons
aller gezondheid. Behalve dan
van de Limburgers? Die zijn toch
een beetje minder waard? Of niet
soms? Waarom hebben wij stomme
Limbo’s dan voor een provinciebestuur gekozen dat het Schone Lucht
Akkoord niet heeft ondertekend?
Gedeputeerden van Limburg kwamen met het smoesje dat we eerst
het stikstofprobleem moeten aanpakken. Terwijl het stikstofprobleem
juist tot die smerige lucht leidt! Van
de provincies met smerige lucht is
Limburg de enige die het Akkoord
niet heeft ondertekend. Wie behandelt de Limburgers nu eigenlijk als
minderwaardig? Overigens kunnen
ook gemeentes het Schone Lucht
Akkoord tekenen. Nederweert heeft
het gedaan. Hopelijk volgt Venray
snel.
Valentine
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Puntenverschil

De Peelkorf te sterk
voor Heumen

Jumpers blijft winnen
De mannen van basketbalvereniging Jumpers uit Venray speelden zaterdag 15 februari de thuiswedstrijd
tegen de nummer drie van de competitie BC Virtus. De uitwedstrijd verloor Jumpers met negen punten en het
was duidelijk dat dit een lastige wedstrijd zou gaan worden. Toch wist Jumpers met een flink puntenverschil
te winnen.
Door een fout van de bond waren
er geen scheidsrechters ingepland
waardoor de wedstrijd later begon
dan gepland. Het waren Justin
Gommans en Marcel Abgaou die
bereid waren om de wedstrijd te
fluiten zodat de wedstrijd toch nog
door kon gaan.
Jumpers begon het eerste kwart sterk
en pakte al snel een 6-0 voorsprong.
Vervolgens was het BC Virtus dat terug
in de wedstrijd kwam en de stand
weer gelijk trok naar 10-10. De laatste
paar minuten van het kwart waren
weer voor Jumpers en net als in het
begin van het kwart pakte Jumpers
weer een voorsprong van zes punten.
(16-10)
Begin tweede kwart waren beide
ploegen erg aan elkaar gewaagd en
bleef het verschil steeds rond de vier
punten zitten. Toch was het Jumpers
dat, mede door zes punten van Dirk
Laurense de overhand begon te

krijgen en een voorsprong van negen
punten pakte 28-19. De bezoekers
namen vervolgens een time-out
om weer terug in de wedstrijd te
komen maar het was Jumpers dat de
voorsprong vergrootte, met onder
andere Patryk Wojtysiak goed voor
zeven punten dit kwart, tot dertien
punten. Ruststand: 35-22.

Vierde overwinning
In de rust werd er een
scheidsrechterswissel gedaan en
nam Bart Peeters, een welbekende
scheidsrechter in de regio, het over
van Justin Gommans. Voor Jumpers
was het belangrijk om het derde
kwart sterk te beginnen, omdat de
tegenstander gebrand was om terug
te komen in de wedstrijd. Het was
Wouter Oosterbeek die met een schot
de score opende na rust en zo zorgde
voor een goed begin. De tegenstander
had hun verdediging veranderd naar

een zone-defense om het Jumpers
in de aanval lastiger te maken.
De mannen van Jumpers hadden hier
al snel een antwoord op en schoten
van afstand een aantal keer raak
waardoor de voorsprong nog verder
werd vergroot. Aan het einde van
het derde kwart was de voorsprong
opgelopen tot 23 punten (56-33).
In het vierde kwart werd de score
geopend door de bezoekers maar het
waren Kelvin Lammerts van Bueren en
Maarten Steffers die hier meteen een
antwoord op hadden en zorgden voor
een voorsprong van 26 punten, de
grootste voorsprong van de wedstrijd.
Jumpers pakte zo alweer de vierde
overwinning in vijf wedstrijden.
Eindstand: 70-46.

Tekst: Basketbalvereniging Jumpers

Menvereniging Peel en Maas

Impulsmarathon Ysselsteyn
In Ysselsteyn wordt op zondag 8 maart de jaarlijkse impulsmarathon georganiseerd door menvereniging Peel
en Maas.
De onderdelen dressuur, vaardigheid en marathon worden allen op
dezelfde dag verreden. Op zondagochtend worden vroeg in de ochtend
al de dressuurproeven verreden,

waarna een wegtraject volgt in de
omgeving van Ysselsteyn. Bij terugkomst worden de hindernissen verreden op het hoofdterrein aan de
Pottevenweg/Rouwkuilenweg, waar-
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onder het vaardigheidsparcours hindernis betreft. Zowel recreanten als
wedstrijdrijders kunnen deelnemen.
Inschrijven kan via wedstrijdsecretariaat@menverenigingpeelenmaas.nl

Adver torial

Korfbalvereniging de Peelkorf uit Ysselsteyn mocht zondag
16 februari tegen Heumen spelen. De Ysselsteynse ploeg was te
sterk voor Heumen en ging er met de punten vandoor.
De Peelkorf begon de wedstrijd
goed met een 0-4 voorsprong.
Het antwoord van SV Heumen
liet niet lang op zich wachten,
waardoor het verschil weer drie
doelpunten werd. Door mooie
acties en goede kansen aan de
kant van De Peelkorf breidde het
team de voorsprong uit door twee
keer te scoren. Dit bracht de stand
op 1-6. Om en om wisten de teams
de korf te vinden. Hierdoor ging de
Peelkorf met een ruime voorsprong
van 6-11 de rust in.
Na de rust kwam het Ysselsteynse
team sterk de kleedkamer uit.
De Peelkorf scoorde maar liefst vijf

keer op rij, wat de stand bracht op
een 6-16. Door twee doelpunten
kon de thuisploeg iets terug doen.
Toch nam de Peelkorf hierna weer
het initiatief en stond er op het
scorebord een stand van 8-18.
Hierna was het verzet gebroken
en werd de wedstrijd uitgespeeld.
Uiteindelijk stond er een eindstand
van 11-21 op het scorebord.
Op zondag 8 maart mag het team
thuis in de Wetteling aantreden
tegen De Horst 1.

Tekst: Floor Smits, De Peelkorf

6-12

Oranje-Wit verliest tegen
Rooi 1
In sporthal de Wetteling in Venray stond zondag 16 februari
een belangrijke handbalwedstrijd op het programma. Oranje-Wit
uit Leunen speelde die dag tegen Rooi 1 uit Sint-Oedenrode.
De wedstrijd eindigde met een score van 6 tegen 12.
Oranje-Wit opende de score vlot.
Daarna volgden de doelpunten
elkaar op. Het werd 3-3. Het werd
een spannende wedstrijd met veel
publiek. Met nog twee doelpunten
van Rooi werd de ruststand 3-5.
In de tweede helft wisten de
dames van de uitploeg uit te
lopen tot 3-7. Het gat werd groter
maar zeker niet onmogelijk om
te dichten. Het werd 4-10 en nog
steeds bleef Oranje-Wit positief.
Dat werd beloond met twee doelpunten: 6-10. Ondertussen liep

de wedstrijd ten einde en leek
de winst uit handen te glippen.
Rooi scoorde nog twee keer en
bepaalde de wedstrijd. Eindstand:
6-12.
Oranje-Wit was niet gretig genoeg,
zoals Rooi dat wel was. Van de
ontelbaar gecreëerde kansen,
belandde weinig in de korf. Er had
meer in gezeten en de uitslag
zegt weinig over de weerstand die
Oranje-Wit bood.
Tekst: Korfbalvereniging Oranje-Wit

Gebrand op winst

SVOC’01 pakt Altior terug
Korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo/Castenray mocht zondag
16 februari aantreden tegen Altior uit Heeswijk Dinther. SVOC was
erop gebrand om deze keer de wedstrijd wel te winnen.

Het verhaal van Bette Heetkamp
De weg naar werk is voor iedereen anders, iedereen heeft zĳn eigen verhaal. Neem het verhaal van Bette Heetkamp. Bette kwam na afronding van haar opleiding via gemeente Venray in beeld bĳ het Werkgevers Servicepunt. Ze volgde een intern traject bĳ NLW Groep en deed hiermee ervaring en vaardigheden op
bĳ diverse bedrĳven. In samenwerking met gemeente Venray startte ze een traject bĳ Kruidvat.
Filiaalmanager Esther Rutten (rechts op de foto) zoomt zoveel mogelĳk in op Bette’s competenties en de
mogelĳkheden om deze optimaal in te zetten. Dat werkt zo goed dat Bette nog voor beëindiging van haar
dienstverband bĳ NLW Groep, doorstoomt naar een reguliere baan bĳ Kruidvat. Nieuwsgierig? Lees het
hele verhaal op www.nlw.nl / Tekst en beeld: NLW Groep

SVOC begon fel aan de wedstrijd.
Al gauw stond het team met 2-0
voor en wist deze lijn door te trekken. Toch vond Altior ook de kansen
waardoor het na 15 minuten 5-2
stond. Daarna had het aanvalsvak
van SVOC moeite om de juiste te
kansen te vinden. Zowel Altior als
SVOC stonden erg sterk te verdedigen waardoor het scoren een tijdje
uitbleef. Toch wisten beide ploegen voor de rust nog één keer te
scoren, waardoor de teams met 6-3
de rust in gingen. In de rust werd
verteld dat SVOC rustig de juiste
kansen moesten blijven zoeken en
als één team moesten blijven vechten. Strijdlustig ging het team de
tweede helft in gingen. Ook Altior
kwam sterk uit in de tweede helft.
Hier liet SVOC zich een beetje door
overrompelen en door wat kleine

foutjes wist Altior zich weer terug
in de wedstrijd te spelen. Ineens
keek SVOC tegen een stand van 7-6
aan. Het laatste kwartier ging in en
telkens wist Altior de gelijkmaker
weer te scoren. Alhoewel SVOC elke
keer een voorsprong kreeg, wist ze
deze niet uit te breiden. Met nog
twee minuten te spelen en een
gelijke stand van 10-10, ging SVOC
toch voor de volle 100 procent nog
voor de winst. Door een mooie
aanval aan de kant van SVOC kwam
Elien in de laatste minuut nog
vrij voor een mooie doorloopbal
en gooide ze deze er piekfijn in.
Daardoor wist SVOC de wedstrijd
naar ons toe te trekken en Altior
met 11-10 te verslaan.

Tekst: Korfbalvereniging SVOC’01
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Venray laat Wittenhorst kansloos in derby
Dankzij een hattrick van aanvaller Niek Versteegen won Venray op zondag 16 februari met 0-3 bij rivaal
Wittenhorst. Venray domineerde in deze winderige derby in de eerste klasse D. Door de winst revancheerde
Venray zich voor de 1-4 thuisnederlaag tegen de Horsternaren.

Venray viert de openingstreffer van Niek Versteegen.

“Ik ben hartstikke blij met deze overwinning”, zei Venray-trainer Frans
Koenen na afloop. “We zijn een heel
eind op de goede weg, maar we zijn
er nog niet.” Venray boekte alweer

zijn derde zege op rij en nam verder
afstand van de degradatiezone.
Venray is aan een opmerkelijke revival
bezig na een zwakke competitiestart.
Thuis tegen Wittenhorst op 5 oktober

2019 waren de rollen nog omgedraaid.
Toen ging het kwakkelende Venray
kansloos met 1-4 onderuit.
De derby van zondag werd in Horst
niet op kunstgras maar op het hoofd-

veld van natuurgras gespeeld. “Ik heb
zondagochtend nog contact gehad
met collega Ton Kosterman van
Wittenhorst. Het hoofdterrein ligt beter
beschut tegen de wind, alhoewel de
grasmat niet goed was. Dat zag je ook
aan de glijpartijen. Toch spelen wij het
liefst op natuurgras.”
Nog geen driehonderd toeschouwers
zagen dat arbiter Loontjens uit Breda
geen enkele kaart hoefde te trekken
in dit sportieve duel. Venray ging veel
beter om met de harde wind die diagonaal over het veld stond. Wittenhorst
zat vanaf het begin niet goed in de
wedstrijd. Ondanks de lastige omstandigheden lieten de Venraynaren de bal
makkelijk rondgaan. Het zelfvertrouwen is ook duidelijk gegroeid door de
betere resultaten.
Na een kwartier nam Koen Verlinden
het doel onder vuur. De Horster keeper Jaap Omvlee liet de bal los en de
attente Niek Versteegen profiteerde,
0-1. Wittenhorst kon aanvallend weinig
uitrichten. De Venraynaren overheersten en uit een voorzet van Stan Kersten
schoot Niek Versteegen nog binnen
het halfuur de 0-2 in. Venray drukte
door en joeg op de derde treffer.
Uit een prachtige crosspass van Robert
Willemse had Stan Kersten bijna succes
maar goalie Omvlee redde. Vlak voor
de thee verdween een stiftbal van
Niek Versteegen net over de lat.

IJ

Na de pauze kende Wittenhorst even
een opleving. Marco Daniëls kreeg een
schietkans maar hij mikte over het
doel. Trainer Frans Koenen schudde zijn
manschappen direct wakker en Venray
was weer bij de les. Linksachter Jesse
Peeters raakte geblesseerd en werd
vervangen door Bastiaan van Hout.
De thuisploeg kon geen gevaar meer
stichten en halverwege de tweede
helft viel de beslissing. Koen Verlinden,
die groeit in zijn rol als spelverdeler, vond op links Stan Kersten die
Niek Versteegen in stelling bracht.
En wederom toonde Versteegen zijn
neusje voor het doel, 0-3.
De zege had nog hoger kunnen uitvallen. De soms ongrijpbare Niek
Versteegen zag zijn lob via de lat over
het doel verdwijnen. In de slotfase
kwam Bram Vievermans nog in de
ploeg voor Koen Verlinden. “We hebben van de eerste tot de laatste
minuut gedomineerd”, stelde Frans
Koenen tevreden vast. “Iedereen
deed vandaag zijn werk. De aanvallers waren sterk en ze verdedigden allemaal goed mee terug.
Niek Verssteegen was een klasse
apart. Maar hij kan nog beter. Als hij
meer arbeid levert dan zal hij nog
vaker in schietpositie komen.”

Tekst en beeld: Henk Willemssen
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15-vragen aan

Jens Reintjes Venray
Hoi

Column

Taboe 5:
racisme
Het gebeurt nog steeds erg veel
op deze wereld: mensen die
gediscrimineerd worden vanwege zijn of haar huidskleur,
mensen die niet eerlijk en niet
gelijk behandeld worden vanwege een donkerdere huidskleur of een ander geloof.
Waarom moeten mensen discrimineren en mensen als ongelijke behandelen? Ik bedoel
maar, we leven in de 21e eeuw.
Waarom kunnen we daar niet
mee stoppen?

Naam:
Leeftijd:
School:
Woonplaats:

Jens Reijntjes
15 jaar
Raayland College
Venray

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag naar Indonesië op
vakantie willen, omdat me dat
een mooi land lijkt met een
mooie natuur, heerlijk weer en
lekker eten. Het liefst ga ik met
familie of vrienden.

Wat zou je graag nog willen
leren in je leven?
Het lijkt me gaaf om een vliegtuig
te kunnen besturen. De snelheid
en hoogte lijken me wel
spannend.

Wat deed je als kind het liefst?
Toen ik jonger was ben ik met
de judovereniging naar Riga, de
hoofdstad van Letland, geweest.
Het was een leuke ervaring om
voor een judotoernooi met het
vliegtuig naar het buitenland
te gaan. We kregen daar ook
een clinic van een van de beste
judoka’s van Letland.

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
Tijdens een kampeervakantie in
Italië was ik met mijn broertje
Max aan het stoeien. Ik wilde
de caravan in vluchten maar
schuurde met mijn voet over
de drempel. Hierdoor ging het
bovenste schijfje vel van mijn
teen af. Omdat mijn ouders even
weg waren heeft de buurvrouw

mij geholpen met haar EHBOtrommel. Ik mocht daardoor een
aantal dagen niet zwemmen,
terwijl het 40 graden was. Pap en
mam hebben me toen af en toe
het zwembad in getild met mijn
voet boven het water zodat ik kon
afkoelen.

Wat is het beste advies dat je
ooit hebt gekregen?
Toen ik op de basisschool zat
kletste ik nog al eens tijdens de
les. Destijds had ik het voorlopige
advies vmbo-t/havo. Tijdens
de oudergesprekken werd mij
geadviseerd minder te kletsen.
Ik ben hier toen gelijk mee aan de
slag gegaan. De resultaten werden
steeds beter, met uiteindelijk een
vwo-advies in groep 8.

Welke grote beslissing heb je
onlangs genomen?
Binnenkort moet ik op school mijn
profielkeuze maken. Dit bepaalt
voor een deel de richting van mijn
vervolgopleiding. Ik heb besloten
om voor het profiel natuur en
gezondheid te gaan. Ik wil later
fysiotherapeut worden en daar
sluit dit profiel het beste bij aan.
Ook zitten er vakken in die mij
redelijk goed liggen. Mijn ouders
en mijn mentor hebben mij hierin
geholpen, maar uiteindelijk mag
ik zelf beslissen.

Wat is de laatste foto die je
hebt gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt
is van mijn bed. Op 3 januari was
ik jarig en heb ik van mijn ouders

en opa en oma een heerlijk zacht
dekbedovertrek gekregen. Ik heb
de foto gemaakt om aan vrienden
te laten zien. Ook heb ik hem naar
opa en oma gestuurd.

Hoe heb je je beste vriend/
vriendin ontmoet?
Mijn vriend Karsten heb ik leren
kennen op de basisschool.
We zitten deze carnaval ook
samen in de jeugdraad van de
Hazekeutel. We spelen samen
graag FIFA en maken veel lol
samen. Mijn vriend Per heb ik
leren kennen in het eerste jaar op
Raayland. We wonen bij elkaar in
de buurt en fietsen samen naar
school. Ook zitten we nu al drie
jaar in dezelfde klas. We hebben
veel lol en gaan samen graag
naar de Subway of Mac Donalds.
En Koen is een goede vriend en
tevens een achterneef van mij.
We zitten ook al drie jaar samen
in dezelfde klas en vieren elk
jaar oud op nieuw samen met
onze families. Regelmatig doen
we leuke dingen samen, zoals
schaatsen of ergens eten.

Heb je een verborgen talent?
Vast heel veel, maar deze zitten
nog verborgen.

Heb je een bijbaantje?
Eerst heb ik ruim een jaar de
reclamefolders van Spotta
bezorgd in een deel van
Landweert. Sinds kort werk ik bij
de Plus. Het is leuk om mensen
te helpen, het is fijn om geld te
verdienen en te sparen. Ik ga

graag met vrienden eten en koop
graag leuke games.

Wat doe je het liefst op een
vrijdag- of zaterdagavond?
Ik hou ervan om met vrienden
en mijn broertje Max online te
gamen. Ook kijk ik af en toe met
Max en mijn ouders een film.
We maken er dan een gezellige
filmavond van met lekkers.
Soms spreek ik met vrienden af.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet een speciaal groot
voorbeeld. Wat ik belangrijk vind
is dat mensen aardig, gelukkig en
eerlijk zijn.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Ik heb geen geheimen of dingen
die mensen niet van me zouden
mogen weten. Wel heb ik onlangs
voor het eerst mijn snorretje
geschoren.

Wat was het laatste boek dat
jij heel erg leuk vond?
Ik houd niet zo van lezen.
Het laatste leuke boek vond ik het
boek Niek de Groot. Het is een
grappig verhaal.

Met welke artiest zou jij je
leven willen ruilen?
Ik zou wel een week het leven
van Frenkie de Jong willen leven.
Hij voetbalt samen met Messi in
Barcelona. Hij maakt veel mee op
jonge leeftijd en verdient redelijk
wat geld.

Racisme begon al in de 16e eeuw.
Eigenlijk begon het al sinds mensen bestaan. Je moest hetzelfde
zijn en mocht er niet ‘anders’ uit
zien. Racisme werd groter tijdens
de slavenhandel toen er miljoenen
slaven van Afrika naar Amerika werden vervoerd. Na het einde van de
slavenhandel werden deze mensen nog steeds als mindere gezien.
Zo mochten ze niet naar de bioscoop, het zwembad of een pretpark en mochten ze niet zitten in
de bus. Nu is dat gelukkig allemaal
voorbij, maar worden deze mensen
nog steeds niet als gelijkwaardige
gezien. Zo krijgen deze mensen
minder snel een baan en worden
ze sneller gearresteerd, zelfs als dat
niet eens nodig is. Nu kan men zich
afvragen waarom hier een taboe
op rust, maar dat is eigenlijk heel
simpel. De ‘blanken’ zien mensen
met een donkerdere huidskleur als
normaal, zolang ze zich maar zo
gedragen als de rest. Ze moeten
‘normaal’ zijn en zich zo ook gedragen en dat terwijl deze mensen
vaak een ander geloof hebben en
gewoon anders zijn. Daar is natuurlijk helemaal niks mis mee en dat
is oké, maar als je dat zegt dat je
gediscrimineerd wordt vanwege je
huidskleur, vinden veel mensen dit
maar onzin en moeten mensen niet
zo zeuren. Dit is eigenlijk best raar,
want waarom kan men niet zeggen,
denken en voelen wat hij of zij wil?
Iedereen is gelijkwaardig en vanbinnen ziet iedereen er hetzelfde
uit. Iedereen is oké en racisme en
natuurlijk discriminatie in het algemeen zouden moeten verdwijnen,
want zoals Martin Luther King ooit
zei: ‘I have a dream!’ (Ik heb een
droom) Dus laten wij met iedereen
zorgen dat deze droom uitkomt en
dat discriminatie en racisme verdwijnen in deze wereld.
Jacky
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Ralf Jansen nieuwe
voorzitter D’n Hazekeutel
Ralf Jansen is de nieuwe voorzitters van jeugdvastelaovesverreniging
D’n Hazekeutel in Venray. Hij is geboren en getogen in Venray. Sinds zijn
deelname aan de jeugdraad in 1994-1997 is Ralf besmet met het ‘vastelaovesvirus’. Ralf is samen met zijn compagnon eigenaar van twee supermarkten, zeven Subway vestigingen en één restaurant. Ralf over zijn
benoeming: “Ik ben erg trots dat het bestuur mij het vertrouwen heeft
gegeven om deze leuke, enthousiaste club te gaan leiden. Ik heb er heel
erg veel zin in, samen met de andere leden van het bestuur gaan we de
toekomst voor vastelaovend vierend Venray veilig stellen”.

Prins en prinses FocuSpectrum
Prins Quint Kruizinga en Prinses Skaye Beterams zijn dinsdag 11 februari uitgeroepen tot prinselijk paar
van speciaal basisonderwijs FocuSpectrum in Venray. Samen met hun adjudanten Amy Jensz en Gradje
Willems en hun raad van elf gaan ze er op vrijdag 21 februari een knallend feest van maken op school.

Medewerkers gezocht
De lokale Omroep Venray zoekt medewerkers die op vrijwillige basis mee willen werken
aan de uitzendingen van de omroep. Heb je bijvoorbeeld altijd al een programma willen
presenteren of lijkt het je leuk om het redactieteam te komen versterken meld je dan aan
bij Omroep Venray.

Wij zoeken:
Redactiemedewerkers
Voor verwerking van agendaberichten en persberichten van onder meer bedrijven,
en verenigingen, non-profit organisaties en overheidsinstellingen.
U dient zelfstandig te kunnen werken en in staat te zijn goed lopende teksten te
schrijven die in diverse programma’s worden voorgelezen.

Sportverslaggevers
Voor het verslaan van sportwedstrijden in de regio. Kandidaten hebben interesse in
sport en vinden het een uitdaging verslag te doen van wedstrijden in onze (sport)
uitzending(en)

Programmatechnici
Voor het verzorgen van de techniek tijdens een radioprogramma. Ervaring is
niet noodzakelijk, maar interesse in het radiovak en bereidheid om een interne
opleiding te volgen moeten wel aanwezig zijn.

Interesse?
Neem dan contact op met ons op via info@omroepvenray.nl
bellen mag natuurlijk ook: 0478-512 362

Prins Jong Nederland
Venray
Prins Alex Rijpkema mag dit jaar voorop in de polonaise tijdens
carnaval van Jong Nederland Venray. Ook de jeugdprins van
de Hazenkeutel en de dansgarde waren vrijdag 14 februari aanwezig
tijdens het uitkomen van prins Alex. Samen met het jeugdtrio van
de Hazenkeutel zong prins Alex het prinsenlied van dit jaar.

Studio: Langeweg 92b | 0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl | www.omroepvenray.nl
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11-vragen aan prins Jeroen van VV De Piëlhaas Venray

‘Bij ons stroomt het vastelaovesbloed door
de aderen’
Gót
mis òs òp
ávventuūr,
dan òntstaeke
weej same ’t
vastelaoves
vuūr!

ken ik al van jongs af aan en we hebben
al veel mooie dingen, maar ook minder
mooie dingen meegemaakt. Maar we zijn
er altijd voor elkaar, we gaan voor elkaar
door het vuur. Ik was dan ook erg blij
dat Wilco en Mark, samen met Maartje en
Judith ‘ja’ zeiden.

Ik ben Jeroen Ewalts, 42 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Venray en woon samen met
Marianne Litjens en onze drie dochters Loeke
(12), Puk (10) en Suus (9). In Venray kunnen de
mensen mij kennen van de vrijwillige brandweer en binnen de vastelaovend als iemand
die in 2013 onderdeel was van het boerengezelschap en de jaren daarna bij de commissie
boerenbruiloft actief is geweest. Tijdens de
vastelaovend hebben wij als vriendengroep
ieder jaar een ander thema en doen we ook
mee met de optocht. De ‘Haas Angels’, ‘Roojse
Bokkenrijders’ met de enorme motoren in de
optocht, ‘Houthakkers’en de ‘Roojse Pipes &
Drums’ met de doedelzakken zijn thema’s van
de afgelopen jaren. Net zoals wij, was eenieder super verrast dat wij het nieuwe trio 2020
van de Piëlhaas zijn geworden en de reacties
waren overweldigend.

Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij de brandweer in Nijmegen
als bevelvoerder in de 24-uurs beroepsdienst.
Ik werk hier sinds 2008 en heb hiervoor vele

opleidingen gevolgd aan diverse brandweer opleidingsinstituten. Tevens ben ik nog vrijwillig brandweerman in Venray. Omdat carnaval in Nijmegen
minder leeft dan hier is het voor sommigen lastig
te begrijpen hoe diep geworteld het kan zitten in
iemand. De reacties waren superleuk en enthousiast en er waren er zelfs een aantal op het prinsenfeest, welke daarna zeiden: ‘Hoe bijzonder is het
hoe jullie dit feest vieren’. Ze hebben al aangegeven dat ze tijdens de carnaval nog een keertje naar
Venray gaan komen.

Tijdens de ‘vastelaovend’ kan ik echt niet zonder
vrienden en gezellige mensen om mij heen. Ook
zonder de kinderen zou ik niet kunnen. Tevens is de
avond afsluiten met een Vietnamese loempia een
traditie geworden waar ik niet meer zonder kan.

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

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Binnen onze familie en vriendenkring hebben we
het goed geheim kunnen worden. De brandweer
hebben we hier grotendeels als dekmantel voor
gebruikt. Aangezien Wilco onlangs is gestart als
brandweerman, kon ik heel makkelijk verklaren
waarom ik zo vaak naar de brandweer toe moest.
Ook de oppas die we soms nodig hadden in de
nachtelijke uren stelde geen vragen als we weer
eens laat thuiskwamen.

Er zijn een aantal hoogtepunten waar ik dit jaar
naar uitkijk, Circus Mök, de voorbals, prinseninstallatie, het bezoek aan de Venrayse kroegen
en residentie. Waar ik ook heel erg naar uitkijk is de jeugdtent waar de kids helemaal puur
uit hun dak gaan. Maar ook niet te vergeten de
Vastelaovesmis in de kathedraal van de Peel, de
grote optocht en natuurlijk de boerenbruiloft op
dinsdag welke ik een warm hart toedraag.

Wat betekent carnaval voor je?

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?

Dat is een feest wat meer is dan vier dagen losgaan. Bij ons stroomt het vastelaovesbloed door
de aderen. Wij zijn dan ook al vroeg bezig om
ideeën te bedenken en uit te werken. Deze voorpret is fantastisch en zeer gezellig. Maar ook bij
alle bals en andere activiteiten zijn we altijd te
vinden. Al dit samenzijn zorgt voor een speciale band met elkaar. Onze drie meiden zijn ook
helemaal verzot op de ‘vastelaovend’ en willen er
zeker dit jaar niets van missen. ‘Vastelaovend’ is
ook het moment dat je je zorgen even aan de kant
kunt zet en de boel de boel laat. Genieten met en
van elkaar met allemaal lieve mensen om je heen.

Wie ben je?

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?

Op één staat de ‘Shannonsong’, hier gaan we helemaal op los als dit wordt gespeeld in de grote tent.
Daarna ‘Droeëme mit de oeëge oop’. Tijdens het
uitkomweekend was het één grote droom. En drie:
Zoeëlang ien Venroj de laempkes nog brande.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik wil er eigenlijk nog helemaal niet aan denken, maar gelukkig hebben wij de dagen naar
Aswoensdag nog vrij. Waarschijnlijk gaan we nog
even lekker uitwaaien aan zee.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens
carnaval?

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?

Ik kan het me niet allemaal meer heel erg goed
herinneren maar gelukkig hebben de foto’s mij
geholpen. Ik ben verkleed geweest als boertje,
indiaan, olifant en de destijds oh zo populaire
witte stofjas welke je helemaal vol plakte met
stickers en dergelijke.

Er lopen heel veel geschikte opvolgers rond en ik
kan niemand specifiek noemen. Wat mij betreft
iemand die de ‘vastelaovend’ uitademt en er vol
voor wilt gaan. Ik gun het iedere Venrayse jongen.

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?

Beeld: Saskia Hoedemaeckers

Met jullie
aan de kop,
wordt de
vastelaovend
weer top!

Toen de prinsenkeuzecommissie op maandag
23 september aan de deur stond, was ik ontzettend verrast. Nadat het een tijdje over koetjes
en kalfjes ging, kwam het hoge woord eruit en
stelde ze mij de vraag of ik dit jaar voorop wilde
gaan als prins van Rooj. Mijn allereerste reactie
was ‘Wie, ik?’, omdat ik er helemaal niet mee
bezig was. Maar ik had niet heel lang nodig, ik
keek Marianne aan en ik wist genoeg: hier gaan
we samen ja tegen zeggen, Als adjudanten heb ik
gekozen voor Wilco Postma en Mark Weijs. Beide

Hotel Café Hulsman,
Residentie Pielhaas
in de Grote tent

Praten over onderwijssysteem tijdens Café Integracja
In het gemeenschapshuis in Brukske vond op donderdag 13 februari de derde editie van Café Integracja plaats.
Het thema was onderwijs en de verschillen in het onderwijssysteem in Nederland en Polen werden besproken.
Rob van Lieshout, de kwartiermaker
van het project, nodigde mensen die
in het onderwijs werken en Poolse kinderen, maar ook kinderen van andere
nationaliteiten uit om te praten over
hun ervaringen op school. Ze werden gevraagd om aan de gasten te
presenteren welke etappes overwonnen moeten worden door leerkrachten, kinderen en ouders. “Nederlands
spreken is een grote uitdaging voor ze.

Niet kunnen communiceren in het land
waar je woont, blijft een probleem om
de omgeving te leren kennen. Dat is
ook wat Floor Sanders vertelde. Ze
is een leerkracht van De Krokodalis.
Ze gaf een presentatie over de verschillen in onderwijs in Nederland
en Polen. De verschillen zijn groot in
het hele onderwijssysteem. Ze vertelde over haar klas met kinderen met
verschillende nationaliteiten. Ze sprak

over haar lesmethode waardoor kinderen zo snel mogelijk Nederlands kunnen leren en in het Nederlands kunnen
communiceren”, aldus Ania BrzeczakJanssen, een van de organisatoren van
Café Integracja.
Bartosz Podgórski, vader van vier kinderen, werd ook door Van Lieshout
uitgenodigd. Hij besloot samen met
zijn vrouw om in Nederland te blijven
en hier hun leven op te bouwen. Hij

vertelde over zijn ervaringen toen zijn
kinderen naar school gingen. “Het was
niet altijd gemakkelijk, maar dankzij
een positieve houding en de bereidheid om hier te integreren is het
mogelijk”, aldus Bartosz, die openstaat
voor kennismaking met nieuwe mensen en nieuwe uitdagingen, zowel in
de school van hun kinderen als daarbuiten. Volgens hem zijn sociale contacten belangrijk om te werken met
zowel leerkrachten als met de ouders
van Nederlandse kinderen.
Daarom kwam Lineke Roording,

locatieleider van De Bongerd, waar
Bartosz’ kinderen lessen krijgen, ook
op deze avond. Lineke probeert contacten op te bouwen tussen de leerkrachten en Poolse ouders. Zowel Lieneke
als Bartosz spreken zeer positief over
hun samenwerking.
Na de presentatie hadden de gasten de gelegenheid om met elkaar te
praten en daardoor kwamen nieuwe
ideeën om integratie evenementen te
organiseren. De volgende bijeenkomst
van Café integracja is gepland in april
in Meterik.
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11-vragen aan prins Tom van CV de Karklingels Oostrum

‘Wij proberen de vastelaovend toch weer
op te pakken’
paplepel ingegoten. Met ons ‘Aostrums klupke’
gaan we bijna ieder jaar in een ander outfit de
vastelaovend in.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Mede-vastelaovendsvierders, vrienden en
familie, muziek, gezellige bende, eten, pilsje,
Jaegermeister, dekken de lading wel.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
De hele carnaval en voorbals zijn eigenlijk geweldig. Maar als ik moet kiezen is de dinsdag met
carnaval klingel-inn, een supergezellige avond
met fantastische artiesten hier uit de regio, de
beste afsluiter ever.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Te veel om op te noemen. 24/7 vastelaovend
van Lizanne Arts en 1000 sterre Bjorn
en Mieke zijn wat rustigere nummers
lekker sjoenkelen of dit jaar van
Nevvenén waor is de preens lekker
up tempo, en mijn adjudant zingt
hier in mee dat is ook heel speciaal.

Kiender, vrollie,
kéls göt duchtig
los, vier dizze
vastelaovend same
mit ós!!!!
Wie ben je?
Mijn naam is Tom Arts (45) en ik woon
samen met mijn partner Nicole Willems
(43). Samen hebben wij twee kinderen
Aron (10) en Jente (9). Ik woon al mijn
hele leven in Aostrum op de Geysterseweg
dus een Karklingel in hart en nieren.
Mijn naam staat al enkele jaren hoog op
de prinsenpoll. Mijn vriendin heeft altijd
gezegd dat ik ooit wel eens prins zou kunnen worden maar voor mij was het toch
wel een verrassing, het is toch een hele
eer om prins te worden. De kids waren
natuurlijk apentrots. Net als de rest van
mijn familie.

Waar werk je?
Ik ben nu weer bijna één jaar werkzaam
bij Autoschade Venray. Na ongeveer twintig jaar kantoorwerk te hebben gedaan
ben ik weer in de werkplaats op het oude,
vertrouwde nest teruggekeerd. Frank en
Ruud (Hendrix) geven mij alle vrijheid om
optimaal van dit feest te kunnen genieten.
In 2012 is Ruud adjudant geweest en kent
dus de slagen van de zweep, hier ben ik
hen zeer dankbaar voor, ook mijn collega’s
natuurlijk.

Jeugdvaste
laovesraod Rooj
De jeugdvastelaovend verenigingen van
de gemeente Venray werken meer dan
twintig jaar samen in het samenwerkingsverband Jeugdvastelaovesraod Rooj.
Ieder jaar organiseert deze samenwerking een fotosessie van alle dorps jeugdprinsen en jeugdprinsessen van al deze
dorpen en Venray centrum. Dit jaar werd
de groepsfoto genomen in Castenray in
aanwezigheid van prins Eddie en zijn
adjudanten Rick en Kai van de
Schanseknuppels.
/ Beeld: Saskia Hoedemaekers

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Om als prins uitgeroepen te worden in je eigen
dorp is geweldig, helemaal als je zelf je twee
adjudanten Björn Leijssen en Pieter Verrijdt en
nar Wilco van Hugten mag uitkiezen. Jammer dat
ik niet meer adjes mocht aanstellen.

feestelijke periode
had moet worden.
Wetende dat Henk en
Jan-Willem niet zouden willen dat wij bij de pakken neer gaan zitten proberen wij de vastelaovend toch weer op te pakken
en te proosten op deze twee bijzondere mannen.

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

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?

Het geheimhouden viel niet mee, het helpt niet
echt mee als je hoog in de prinsen poll staat
op de site van de carnavalsvereniging. Wat mij
geholpen heeft is constant één of twee personen
aan te halen waarvan ik constant zei dat deze
prins zou gaan worden.

Mijn eerste pakje was een konijnenpakje toen
ik twee jaar oud was. Carnaval is mij zo met de

Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij in de eerste plaats
samen met jong en oud vastelaovend vieren,
‘oude’ bekende en vrienden treffen, herinneringen ophalen, samen sjoenkelen en het leven vieren, maar ook even stilstaan bij die gene die wij
moeten missen. Helaas hebben wij vier weken
geleden plotseling afscheid moeten nemen van
Henk en Jan-Willem door een noodlottig bedrijfsongeval. Dit trekt voor ons en het hele dorp
een verschrikkelijke wissel op wat eigenlijk zo’n

Wat staat er daags na
Aswoensdag op je programma?

Op aswoendag ‘s avonds ga ik naar
de kerk en daarna foto’s kijken en een
visje doen in het café, Op donderdag
gebeurt er helemaal niets, dan kan ik nagenieten en bijkomen van alle indrukken.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
Tja, dat is moeilijk te zeggen, er zijn kandidaten
genoeg, maar als ik zo een naam mag noemen
Arjan Kempen. Die mag van mij wel een keer
prins worden.

ENNE SCHÓNNE
VASTELAOVEND SAME!

www.arts-schildersbedrijf.nl
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11-vragen aan prins Frank van CV ‘t Knölleke Leunen

‘Met geroutineerde vastelaovesvierders
achter me haal ik aswoensdag fluitend’
Verder ben ik nog actief als drummer in
diverse bands. Eén daarvan is Puch
Maxi, waarmee we elk jaar maar
liefst één optreden verzorgen.
We spelen rockcovers met
eigen teksten. Inmiddels
maak ik ook al ruim
acht jaar deel uit van
‘The Zekdempels’. Met deze
roulerende club muzikanten
verzorgen we elk jaar de
muzikale ondersteuning
voor de Liedjesmiddag/
Liedjesfestijn. Vorig jaar en ook
dit jaar hebben we de deelnemende
nummers aan het liedjesfestijn opgenomen
in een professionele studio. Als muzikant is
dat echt een geweldige ervaring. Sinds kort
ben ik ook nog lid van ‘de rocksensatie’
uit het Keieschietsersriek, de Achterbendt.
Met nummers als ‘Naks dur de wasstraot’
en ‘’t vaerke van de kroeg’ lijkt me meer
toelichting onnodig.

Blaos ‘t Dak
d’r Af!!

Waar werk je?
Mijn werkende leven heb ik tot nu toe in de
bouw doorgebracht, waarvan ruim twaalf jaar
op het dak. Ik ben inmiddels ruim twee jaar
werkzaam als calculator bij HD Daksystemen
in Someren. Hier tel ik uit hoe duur een dak
is, geef ik passend dakadvies en bestier ik de
verkoop. Ook ben ik met regelmaat op het dak
te vinden voor een dakinspectie of advies op
locatie. Prachtig om alles van hoge hoogte
te mogen bekijken en lekker buiten te zijn.
Geen hoogtevrees dus, laat die optocht maar
komen. Ook in het Brabantse houden ze wel
van een feestje dus mijn prinsenschap is goed
ontvangen. Ons kantoor is dan ook omgetoverd tot ‘Residentie van prins Frank I van de
Knöllekes’. Mijn kantoor is versierd en m’n collega’s hebben door het hele kantoor prinsenfoto’s van mij opgehangen. Eén van m’n collega’s
heeft erg zijn best gedaan en een steek van
zink voor me gemaakt. Henk bedankt.

Wie ben je?
Ik ben Frank Jenneskens, zoon van ‘Tiele
Wim ziene Wim Ziene Wimpke’ en ‘Maria
van Iezere Thei van de Zeilbergsestraot
uut ut Potterbakkersriek’. Ik ben 37 jaar
oud, een geboren Meulewieker maar een
getogen Knolleke. Op het Laagriebroek
groeide ik op samen met mijn zus Karin en
broertje Joep. Na de studie over de rivieren
(hbo bouwkunde) ben ik met mijn ‘megje’
Marieke in 2008 op de Vullingsstraat
(Leunen) neergestreken. Hier hebben we
bijna tien jaar gewoond en hier zijn onze
kinderen, Noor (8), Stef (6) en Willem (3)
geboren. Inmiddels wonen we ruim een

Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
jaar in de mooiste buurt van Leunen, mijn
oude buurt, de LaagWeideMolen, waarvan
wij met ons gezinnetje, het gedeelte ‘molen’
mogen vertegenwoordigen. Onze kinderen
vinden het geweldig dat pappa prins is en willen het liefste alles meemaken. Ik ben lid van
de beste mannenkapel van Leunen: Krom dur
d’n Bocht. Hier verzorg ik de fundamenten van
de muziek op de sousafoon. Met ons credo,
‘het hoeft niet mooi te zijn als het maar hard
is’, hebben we al van alles bereikt, maar het
mooiste is en blijft toch de titel ‘zaatste hermenie’ op LKZH (Limburgs Kampioenschap
Zaate Hermeniekes) in 2013. Dat is nog eens
blijk van waardering.

re
Weej fillesetieëurste!
’n
d
Preens Frank

Dat je de uitverkorene bent, dat verwacht
je natuurlijk nooit. Mijn eerste reactie was
dan ook dat ik er even over na wilde denken.
Dit was echter van korte duur, waarna
ik het ambt heb geaccepteerd. Als prins
word ik bijgestaan door mijn nar Wim van
Osch en vorst Clint Lucassen. Als prins van
‘t Knölleke kies je een nar. Wim is een oude
rot in het vak. Ik ben z’n 24e prins. Met zo’n
geroutineerde vastelaovesvierder achter me
haal ik aswoensdag fluitend.
Vorst Clint van ‘t Knölleke mag ik ook zeker
niet vergeten. Hij zorgt dat alles tot in de puntjes geregeld is en dat alles volgens planning
verloopt.

Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Geheimhouden bleek in de praktijk niet heel
moeilijk. Zelfs niet wanneer je beaamd dat je de
nieuwe prins van ‘t Knölleke bent. Het is pas waar
als je daadwerkelijk uitgekomen bent. En dan
zegt iedereen: ‘ik zei het toch of zie je wel’.

Wat betekent carnaval voor je?
Vastelaovend is voor mij een hele gezellige tijd
met familie en vrienden. Ook zijn we in deze tijd
veel op pad met de joekskapel en luisteren we
menig feestje op met onze klanken. Ook is voor
mij de vastelaovesmuziek (van eigen bodem, LVK
of Rooyse (CD-)artiesten) erg belangrijk.

Hoe ging jij vroeger verkleed tijdens carnaval?
Van wat ik me er nog van kan herinneren, is dat
ik cowboy, boef en detective ben geweest.

Waar kun jij tijdens carnaval echt niet
zonder?
Vastelaovend vier je niet alleen, die vier je
samen. Dus familie, vrienden, de kapel en
natuurlijk de muziek.

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik kijk niet zozeer uit naar al die leuke feestjes
die we gaan bezoeken (wel erg leuk overigens),
maar eigenlijk naar alles wat daar omheen
gebeurt. De kleine dingen die het vastelaovend
vieren speciaal maken.

Welk carnavalsnummer hoort echt bij
vasteloavend?
Dat rouleert elk jaar. Een vastelaovesliedje is voor
mij gekoppeld aan een vastelaovesjaar en kan
de herinneringen en het gevoel van toen weer
oproepen. Afgelopen jaren waren dat bijvoorbeeld Groette oet de Fieesttent (Hoondervel) en
Nao ‘t Zuuje (Lex Uiting).

Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Na de vastelaovend staat er een riante vakantiewoning in Gelderse op ons te wachten, waar
ik met ‘mien megje’ en ‘mien kiender’ nog
lekker ga nagenieten van alles wat we samen
beleefd hebben en om weer te wennen aan het
‘gewone’ leven.

Wie zou jouw meest geschikte opvolger zijn
in 2021?
In Leunen is het traditie dat prins op de bak
(naam die aan de woning van de prins wordt
gehangen daags na het uitkomen) de naam mag
schrijven van degene die volgens hem zijn opvolger gaat worden. Of mijn inschatting de juiste
was, zal volgend jaar blijken.
Beeld: Jordi Smeets

Prins Frank I en jeugdprins Wesley

kwaliteit,
en vooruitgang!
vantrends
harte gefeliciteerd!
St.
Apolloniastraat 2 in Leunen | (0478) 63 04 30
St. Apolloniastraat 2 Leunen | (0478) 63 04 30 | www.enjeekappers.nl

www.enjeekappers.nl
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Vastelaovesconcert Euterpe
Koninklijke Harmonie Euterpe Venray, onder leiding van Thom Roosen, heeft op vrijdag 14 februari voor de
elfde keer een Vaselaovesconcert gehouden in Schouwburg Venray. Het publiek werd getrakteerd op een
avond met diverse lokale artiesten.

Tijdens deze voorstelling traden
Tiedelèk, Koen & Ankie, Verrèkes
Moj, Edgar van Kessel, William Arts,
Nadine Daniels en Don Mulders op.
Samen met Euterpe lieten ze verschillende bekende en onbekende carnavalsliedjes horen. Het Belgische

muziekgezelschap Die Verdammte
Spielerei, bestaande uit vier saxofoons, één percussionist en één
‘onnozelaar’ zette de zaal op z’n kop
met hun muziek en humor. De avond
kende ook een officieel tintje toen
Paul Spronken werd onderscheiden als

Ridder, de hoogste onderscheiding van
Vastelaovesvereniging de Pielhaas,
voor zijn verdienste als trouwe vrijwilliger. De presentatie lag dit jaar in
handen van Rob van Lieshout.
Beeld: Jolijn van Goch

Bronzen waarderingspenning
voor Theo Nellen
Theo Nellen (55) uit Heide heeft op zondag 16 februari de Bronzen waarderingspenning van de gemeente
Venray ontvangen. De penning werd hem uitgereikt door burgemeester Luc Winants tijdens de receptie voor
het behalen van zijn Buuttekampioenschap.

De verdiensten van Theo zijn zeer
divers te noemen. Sinds 1990 maakt
hij deel uit van het bestuur van
De Gelderkoel, de ontmoetingsplek
voor jong en oud in Heide. Theo heeft
zich met meer dan 100 procent ingezet om nieuwe wegen aan te boren
en te bewandelen. Hij bedacht evenementen waaraan de dorpsgemeenschap enorme kracht heeft ontleend.

‘Kermiskanjers’ en ‘Buutte op het plein’
zijn evenementen die door Theo zijn
geïnitieerd en medegeorganiseerd.
Met zijn motto ‘samen iets moois realiseren, vertrouwen hebben in elkaar
en uiteindelijk ook samen genieten
van het resultaat’ heeft hij Heide in
moeilijke momenten de juiste impuls
gegeven.
Naast zijn baan, zijn gezin en alle acti-

viteiten in en om Heide, heeft Theo zich
in stilte ontwikkeld tot een buuttereedner. In januari van dit jaar resulteerde
dat in het behalen van de eerste plaats
als beste buuttereedner van Limburg.
Een prestatie waarmee hij Heide en
Venray tot buiten de provinciegrenzen
op de kaart heeft gezet.
Beeld: Saskia Hoedemaekers

Maandelijkse koffie inloop
Stichting Wijkraad Centrum organiseert op donderdag 27 februari haar maandelijkse koffie inloop voor de
bewoners in de schouwburg van Venray. De koffie inloop begint om 10.00 uur en eindigt om 12.00 uur.
Het kopje koffie wordt aangeboden
door de wijk en Wonen Limburg. Deze
maand vertelt Jan Phillipson over

Algemene Hulp Dienst Venray. Ook is
het wijkteam tijdens de maandelijkse
koffie inloop aanwezig om vragen

te beantwoorden over zorg, wonen,
maatschappelijk werk of politie.
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Het Gaolde Paerd voor
Kees de Weert
Het Gaolde Paerd, de carnavalsonderscheiding van carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen, wordt op carnavalsdinsdag 25 februari
door vorst Twan uitgereikt aan Kees de Weert. De uitreiking vindt
plaats om 20.11 uur in de Perdstal in Veulen.

Kees verhuisde in 1993 naar
Veulen. Enkele weken na zijn verhuizing werd hij gevraagd om
samen met buurtvereniging Het
Veulens Achterland naar de kermis te gaan. Wat later resulteerde
in twaalf jaar secretaris van deze
buurtvereniging. Kees was vrij snel
actief in het Veulense verenigingsleven. Zo heeft hij negen jaar lang
voor de LLTB ‘Boerderij in het licht’
mee georganiseerd. Ook heeft
hij zich jaren ingezet voor de ‘Jan
Litjens fly-inn’, wat plaatsvond
rondom de boerderij van familie
De Weert. Dat ook het carnaval
vieren bij hem in het bloed gekropen is, blijkt wel uit zijn dertien
jaar actief zijn binnen de organisatie van het BBC, het boerenbrui-

loftcomité. Bij de optocht in Venray
heeft hij zich elf jaar als jurylid
ingezet en ook bij de bonte avond
in Veulen stond hij diverse keren
op de bühne. Maar het ultieme
hoogtepunt van zijn culturele passie is toch wel de belevingstocht
van de 75-jarige bevrijding van
het Veulen. Hier heeft hij samen
met een werkgroep 2,5 jaar aan
gewerkt. Kees heeft een treffende
eigen slogan: ‘Als je in het Veulen
aan een touw begint te trekken,
heb je binnen een mum van tijd
tien personen erbij die mee willen trekken. Geweldig.’ Voor dit
alles heeft carnavalsvereniging
Ut Dartele Veulen besloten om de
hoogste dorpsonderscheiding 2020
toe te kennen aan Kees de Weert.
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Agenda t/m 26 februari 2020

vr
21
02

za
22
02

Optocht Schoolcarnaval

Grote optocht van Merselo

Boerenbruiloft Veulen

Tijd: 11.44 uur
Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Merselo

Tijd: 18.15 uur
Locatie: Gemeenschapshuis Veulen

Vastelaovesmis

Grote optocht van Castenray

Carnaval ien de soos

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Kerk in Merselo

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Castenray

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Receptie jeugdprinses

Grote optocht van Heide

Vastelaovescafé

Tijd: 19.19 uur
Locatie: Jum Merselo

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Heide

Tijd: 19.30 uur
Locatie: Café d’n Tommes Merselo

Filmavond Spelen Doe Je Zo

Jeugdoptocht van Venray

Tijd: 18.15-20.15 uur
Locatie: Wijkcentrum ‘t Brukske

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Venray

De Roetsj

Grote optocht van Oostrum

Boerebrulleft De Pielhaas

Tijd: 12.00-18.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 14.33 uur
Locatie: Oostrum

Tijd: 12.44 uur
Locatie: Tent bij Café Hulsman Venray

Iensjekke

Prinsensreceptie en uitreiking
Wiendbuulplakdrager

Optocht in Ysselsteyn

Tijd: 14.00-19.00 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Kienderbal
Tijd: 12.11-15.11 uur
Locatie: De Wis Castenray

Tijd: 13.33 uur
Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 15.11 uur
Locatie: O.J.C Midgard Wanssum

Super Fout

Zondag op de mernt

Grote optocht van Veulen

Tijd: 14.00-02.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 15.30-18.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 13.33 uur
Locatie: Veulen

Vastelaovesmis en receptie prins

Carnaval ien de soos

Grote optocht van Oirlo

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Plein Ysselsteyn

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Tijd: 13.49 uur
Locatie: Oirlo

ma Koppienbal
10.00 uur
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Locatie: Jum Merselo
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Jeugdbal
Tijd: 19.00-23.11 uur
Locatie: De Wis Castenray

Jeugdprinsensreceptie en uitreiking
miniplekskedraagster

Boerenbruiloft Blitterswijck
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Plein in Blitterswijck

Snotneuzenbal

Vastelaovescantus

Tijd: 10.30-12.00 uur
Locatie: De Linde Oirlo

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Cafe Hulsman Venray

Kriemelbal Reuzenrace/Kienderbal

Carnavalsoptocht Venray

Boerenbruiloft Geijsteren

Tijd: 10.33 uur
Locatie: Smelehof Ysselsteyn

Tijd: 13.41 uur
Locatie: Venray

Tijd: 17.00 uur
Locatie: Zaal de Kei Geijsteren

Grote optocht van Vredepeel

Optocht van Blitterswijck

Carnaval ien de soos

Tijd: 13.11 uur
Locatie: Vredepeel

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Blitterswijck

Tijd: 19.00-22.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

Grote optocht van Smakt

Grote Optocht van Geijsteren

Tijd: 13.30 uur
Locatie: Smakt

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Geijsteren

Hardcore carnaval

Grote optocht van Wanssum

Tijd: 14.00-01.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Wanssum

Grote optocht van Leunen

Mökbal

Tijd: 14.11 uur
Locatie: Leunen

Tijd: 16.30 uur
Locatie: De Linde Oirlo

Tijd: 19.33 uur
Locatie: O.J.C Midgard Wanssum
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Walk&Talk bij BiblioNu Venray
Asmaa Darkaoui van iBloom Coaching verzorgt dinsdag 3 maart een
workshop voor werkzoekenden tijdens de Walk&Talk in de bibliotheek
van Venray. Een Walk&Talk is dé koffiepauze voor werkzoekenden.
Deelnemers kunnen hun sollicitatie-ervaringen delen met elkaar,
contacten leggen en suggesties
krijgen en geven die helpen in
de zoektocht naar een geschikte
baan. Tijdens de Walk&Talk gaan

de werkzoekenden aan de slag
met vragen: Waar sta ik nu, waar
wil ik heen en wat heb ik daarvoor nodig? Inloop vanaf 09.00 uur.
De start is om 09.30 uur en de bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.
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Herring schelle
Tijd: 19.00 uur
Locatie: Smelehof Ysselsteyn

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

Schouwburgplein en Grote Markt

De Heineken Vastelaovesroetsj en Iensjekke
Met de Heineken Vastelaovesroetsj en Iensjekke wordt de Venrayse carnaval op zaterdag 22 februari weer
ingeluid. Op het Schouwburgplein staan vanaf 12.11 uur diverse artiesten op het podium tijdens de Vastelaoves
roetsj. Vanaf 14.00 uur krijgt het programma een vervolg bij het evenement Iensjekke op de Grote Markt.
Marleen Rutten, Bjorn & Mieke
en Toddezek, de artiesten van
het Kiender Liedjes Festival, het
Tiener Vastelaovend Kónkoer, de
Liedjeswinnaars van de Piëlhaas en de
huisband Sch!k brengen hun repertoire

ten gehore op het Schouwburgplein.
Om 18.30 uur sluiten daar de de taps.
Om 14.00 uur begint op de Grote
Markt Iensjekke met Marleen Rutten,
Bjorn & Mieke, Toddezek en Kartoesj.
De artiesten van het Kiender Liedjes

Festival, het Tiener Vastelaovend
Kónkoer en de Liedjeswinnaars van
de Piëlhaas en de dames en heren
van Rosentaler staan ook hier op het
podium. Het programma eindigt om
19.30 uur.

2002 \ cultuur

Boerenbruiloft De Piëlhaas

Biercantus op carnavals
dinsdag krijgt vervolg
De biercantus tijdens de boerenbruiloft van vasteloavesvereniging De Piëlhaas in Venray krijgt een vervolg.
Na de receptie van het boerenbruidspaar in de tent bij Cafe Hulsman in Venray op dinsdag 25 februari gaat de
cantus van start om 15.30 uur.
Een groep uit het boerengezelschap
van 2018-2019 ging vorig jaar de uitdaging aan om vasteloavesdinsdag
met een evenement een nieuw leven
te geven. “Omdat wij de boerenbruiloft een ‘nieuwe’ impuls wilden
geven, hebben wij een vastelaovescantus georganiseerd, die is afgeleid
van de biercantussen van studentenverenigingen. Naar aanleiding van
het succes van vorig jaar hebben wij
ervoor gekozen om deze cantus een
vervolg te geven om de verbinding

tussen jong en oud te behouden én te
vergroten in het land van de Piëlhaas.
Wat er vorig jaar gebeurde in de zaal
was niet te beschrijven; na het eerste
nummer ging iedereen op de banken
en tafels staan en was het één groot
feest tot het einde van de avond”,
aldus Bas de Keijzer van commissie
Boerebrulleft.
De dinsdag start zoals vanouds met
een boerenbrunch in de grote tent bij
café Hulsman in Venray. In aanloop
van de trouwerij van de Hazekeutel en
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BIG Challenge soep voor KWF
Twan Jacobs uit Veulen maakt donderdag 20 en vrijdag 21 februari soep om geld in te zamelen voor Alpe d’HuZes. Dit jaar gaat hij
als vrijwilliger in de pr-commissie van BIG Challenge, Farmers
against cancer, tijdens Alpe d’HuZus één keer de berg bedwingen.
Om geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding kookt hij
diverse soepen voor de verkoop. Dit doet hij samen met zijn vrouw
Tonny, die ook meeloopt tijdens dit evenement.

de Piëlhaas is er ook nog een muzikaal optreden van Bjorn en Mieke en
zal na de receptie om 15.30 uur het
programma starten van de vastelaovescantus. De Keijzer: “Tijdens de
dag zelf zullen mensen tekstboekjes
uitdelen waarin alle liederen staan
vermeld van de optredende artiesten.
Dit jaar is het programma erg gevarieerd met artiesten van vroeger en
nu. Zo maakt Jeanny van Vegchel, oud
LVK-Finalist van 1994 een comeback
op de cantus.”

In het zonnetje zetten

Broeder Valentijn verrast vrijwilligers
met bloemetje
Broeder Valentijn bezocht donderdagavond 13 februari het zangkoor Delight in ‘t Brukske, waar het koor zijn
ontstaansgeschiedenis vindt. Een dag later verraste hij de vrijwilligers de begraafplaats in Venray en een
vrijwilligers van de Blitterwijckse kerk met een bloemetje.
Valentijn verwijst naar broeder
Valentijn, een Franciscaner monnik,
die vroeger jonge stelletjes
bloemetjes overhandigde als zij
om huwelijksraad kwamen vragen.
Daarom gaat broeder Valentijn
gekleed in een Franciscaner pij en
blootvoets in zijn sandalen op pad.
Op donderdag en vrijdag werd hij
vergezeld door CDA-raadsleden
Selcuk Ipek en Petra van Duijnhoven.
Omdat donderdag 13 februari

Café Integracja in het wijkcentrum
in ‘t Brukske plaatsvond, kon
hij de aanwezige vrijwilligers
van het wijkcentrum bedanken
met een bloemetje. Op vrijdag
14 februari bezocht Valentijn de
onderhoud-vrijwilligers van vak
O op de begraafplaats in Venray.
De graven, die vroeger bij de
St. Petrus Bandenkerk lagen, zijn
lang geleden verplaatst naar vak O
op de begraafplaats. De vrijwilligers

proberen de cultuur-historische
waarde van vak O in stand te
houden. Op vrijdag reisde de broeder
met zijn secondanten naar de kerk
van Blitterswijck, waar de vespers
werd gebeden. Acoliet Cyriel van
Kempen was hier ook aanwezig
ter ondersteuning van pastoor van
Horne. Broeder Valentijn verraste
hem met een bloemetje.

Twan Jacobs staat voor de uitdaging
om 250 liter soep te maken voor de
actie van team van Leendert transport. Deze firma doet dit jaar met
twee teams mee met Alpe d’HuZes,
ook onder de vlag van BIG Challenge,
het grootste team van Alpe d’HuZes
met deelnemers uit de agri- foodsector. Om geld in te zamelen hield
het team een actie voor carnaval.
Er konden eieren, worstenbroodjes
en soep besteld worden die vrijdag
en zaterdag voor carnaval geleverd
worden. Voor de soep kwam team
van Leendert dus bij Jacobs terecht.
“We hadden vooraf gezegd dat we
maximaal 150 liter aan zouden kunnen. Het was dus wel even schrikken toen er in totaal 250 liter besteld

bleek te zijn”, vertelt Twan Jacobs.
“Maar na overleg met mijn vrouw en
wat hulp van buitenaf, hebben we
besloten dat we er voor te gaan!”
Veel groenten en het vlees worden
gesponsord door bedrijven uit de
buurt. “Daar zijn we heel blij mee
want zo kunnen we de kosten laag
houden en blijft er meer geld over
voor KWF”, vertelt de enthousiaste
soepmaker. “Ik heb donderdag en
vrijdag vrij genomen van mijn werk
zodat we op donderdag met de voorbereidingen zoals het snijden van
de groenten en het garen van het
rundvlees in de goulashsoep kunnen
beginnen. Met een extra gasstel in
de garage moet het gaan lukken.”

Voor versterking van haar team is Jan Arts transporten BV op
zoek naar enthousiaste medewerk(st)ers voor het verzorgen
van dag- en/of avond/nachttransporten.

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:

Assistent Teelt
De werkzaamheden in hoofdlijnen zijn:
• gewasverzorging- en bescherming;
• gegevens verwerken en instellen in klimaatcomputer;
• teeltinstructies geven aan je collega’s.
Wij vragen:
• leergierigheid, motivatie, enthousiasme en
ambitie om volledig te willen gaan voor deze functie;
• mbo-diploma of een mbo+/hbo werk- en denkniveau;
• affiniteit met teelt van paprika’s en/of bereidheid om
zich hierin verder te willen ontwikkelen;
• een goede beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift en beheersing van de Engelse taal
in woord. Duits en Pools is mooi meegenomen.

chauffeurs
m/v
fulltime/parttime

Wat wij van je verwachten

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

- Je zorgt voor een correcte afhaling en levering van de goederen.
- Je denkt mee met onze klanten en de planners, je zorgt voor een
accurate afhandeling van de administratie.
- Daarnaast heb je een ﬂexibele instelling en ben je niet vies van
aanpakken.
- Collegialiteit, betrouwbaarheid en betrokkenheid staan bij ons hoog in
het vaandel.Verder beschik je over alle rijbewijzen en code 95.

Wat wij je bieden

Een transportfunctie in een bedrijf met een informele werkomgeving
waarin kwaliteit en service belangrijke sleutelwoorden zijn.
Salarisvoorwaarden conform cao Transport en Logistiek Nederland.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met

Jan Arts Transporten BV

via telefoonnummer 0493-539436 of stuur direct je sollicitatie
naar info@arts-transporten.n
Acquisitie n.a.v. deze advertentie is niet gewenst.
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Jij maakt ‘m super
ALLE CARNAVALSDAGEN GEOPEND IN ROERMOND EN HORST!

5.999,compleet met
apparatuur

Breitner

Opvallende maar toch rustige
keuken door de combinatie van een licht
eiken houtstructuur en zwarte elementen
zoals de apparatuur, greeplijst en accessoires. De
afzuigkap gaat automatisch aan wanneer de
kookplaat gebruikt wordt. Een slimme
landelijke keuken die gezien mag
worden!

SHOWROOM
UITVERKOOP!

50%

50%

42%

38%

49%

HOGE KORTING OP DE LAATSTE SHOWROOM MODELLEN!

OP = OP! WEG=PECH! OP = OP! WEG=PECH!
HORST

Openingstijden Carnaval

ROERMOND

Witveldweg 100

Zondag
Maandag
Dinsdag

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

11.00 - 17.00
9.30- 18.00
9.30 - 18.00

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

Openingstijden Carnaval
Zondag
Maandag
Dinsdag

12.00 - 17.00
12.00 - 18.00
9.30 - 18.00

