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Wethouder houdt vast aan collegebevoegdheid

Raad wil meebeslissen over
fietsers in centrum
De gemeenteraad van Venray wil graag inspraak over de beslissing om fietsers weer toe te laten in delen
van het centrum van Venray. Wethouder Ike Busser (Samenwerking Venray) houdt echter vast aan de
bevoegdheid van het College van B&W om verkeersbesluiten zelfstandig te nemen.
Tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 januari legde
het College van B&W haar voornemen om fietsen in het centrum weer
toe te staan voor aan de commissieleden. Zij konden hun mening
geven, die de wethouder dan mee
kan nemen in een definitief besluit.
Maar dat ging sommige commissieleden niet ver genoeg.
Sinds het kernwinkelgebied is

heringericht tussen 2006 en 2008,
houdt het verkeersregime voor zowel
de rijdende fietser als de gestalde
fiets de gemoederen bezig. De website Burgers van Venray wijdde in
november 2016 haar stelling aan
het onderwerp. “Dit maakte veel
los en was voor gemeente aanleiding het onderwerp op de agenda
te zetten en in samenwerking met
diverse partners een poging te

doen het fietsenplan te verbeteren”, aldus het College van B&W.
In haar voornemen wordt fietsen in
de Schoolstraat, De Omloop en de
Wilhelminastraat in Venray weer
voorgesteld. Ook komen er meer
fietsenstallingen, komen er duidelijkere verbodsborden waar relevant
en wordt een fietssluis geplaatst aan
de zijde van het Gouden Leeuwplein.
Lees verder op pagina 05

Voordelig bereik in 2018
Plannen om met regelmaat te adverteren? Dan biedt
een advertentiecontract interessante voordelen.
Instappen kan bij HALLO het hele jaar door!
Meer weten?
Bel voor een afspraak 0478 74 55 05
of kijk op www.hallo-venray.nl
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Onderzoek naar vervoer op afroep

‘Kijk naar de behoefte van reizigers’
“Het is een hype op het platteland om vraaggestuurd openbaar vervoer aan te bieden, maar het moet natuurlijk wel aansluiten bij de reizigers.” Dat zegt student Sjors de Ridder. Hij doet onder andere in de
Peel-regio onderzoek naar de behoeften van reizigers op het gebied van
vervoer op afroep.
Sjors de Ridder, student ruimtelijke planning aan de Wageningen
Universiteit, doet een onderzoek naar
voorkeuren van gebruikers rondom
vraagafhankelijk openbaar vervoer
op het platteland. De Ridder onderzoekt twee regio’s. Deze koos hij
op basis van het gemiddeld beeld
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van het Nederlandse platteland.
Eén van de twee regio’s is ‘De Peel’.
Daarom heeft hij onder andere dorpsraden in gemeente Venray gevraagd
zijn enquête te verspreiden.
De student geeft aan dat er in
diverse regio’s in het land veel initiatieven rondom vraaggestuurd openbaar vervoer zijn opgericht. “Om de
Peel bereikbaar te houden, zijn er in
de loop der tijd verschillende vervoersdiensten ontstaan”, vertelt
De Ridder. “Denk hierbij aan de wensbus of -auto, de OV-shuttle, regiotaxi en de lijntaxi. Op andere plekken
zijn weer heel andere initiatieven,
dat varieert. Ik onderzoek de eigenschappen van elk systeem en kijk
welke er zijn en of er een optimale
samenstelling is.”

Resultaten naar
regiovervoerders
Hij kijkt daarbij vooral naar de
behoefte van reizigers: hoe ver van
tevoren willen zij hun vervoer maximaal reserveren? Wat willen ze
ervoor betalen? Hoe moeten routes
lopen en welke voertuigen zijn favoriet? Dorpsraden in Venray kregen
onlangs een verzoek om een enquête
onder haar inwoners te verspreiden.
De resultaten wil de student terug-

Sjors de Ridder verwacht de resultaten van zijn onderzoek in maart bekend te kunnen maken
koppelen naar regiovervoerders en
gemeenten. De Ridder heeft ook
contact gehad met de organisaties
van de wensbussen in de regio, zegt
hij. “Dat is ook een soort vervoer op
afroep, maar met een hele andere
organisatie. Ik heb de organisaties van
de wensbussen benaderd, zodat ze
zich niet overvallen voelen. Maar de
resultaten van het onderzoek richten
zich op algemene conclusies, waaruit je
mogelijk vervoerstypes kunt afleiden.

Er komt niet uit dat vervoerders moeten
kiezen voor de ene of de andere vorm,
maar het onderzoek biedt wel aanknopingspunten die laten zien wat de
gebruikers het liefste zien.”

Sluit keuze nog aan?
De Peelregio is een interessante,
geeft De Ridder aan. “Arriva is hier
in 2016 begonnen en er zijn diverse
ontwikkelingen geweest. De vraag
is nu of al hun keuzes wel aansluiten

bij de bewoners en of het vervoer
nog toereikend is.” De Ridder heeft al
voldoende reacties op zijn enquête om
uitspraken te kunnen doen, maar “hoe
meer reacties, hoe betrouwbaarder het
onderzoek.” Geïnteresseerden kunnen
hun mening tot half januari laten weten
via een enquête. Kijk daarvoor op
sites.google.com/view/vervoeropafroep
Sjors de Ridder verwacht de
resultaten van zijn onderzoek in maart
bekend te kunnen maken.

Politie zoekt getuigen

Man sloopt lood van dak basisschool
De politie Venray-Gennep is op zoek naar een man die bij een basisschool in Venray lood van het dak heeft gehaald. Zij kreeg in de nacht van
donderdag 4 op vrijdag 5 januari een melding van een oplettende burger.
De burger gaf rond 01.00 uur
aan dat er een man bij basisschool
Coninxhof in Venray goederen aan
het verslepen was naar de openbare weg. “Uit nader onderzoek
blijkt dat deze verdachte ruim
100 kilo aan lood van het dak van

de basisschool heeft gehaald”,
aldus de politie. Ze trof de verdachte
ter plekke niet meer aan en is nu op
zoek naar getuigen die mogelijk iets
gezien hebben in de omgeving van
de school.
“Kijk, wij weten natuurlijk al lang

dat we groots zijn in wat we doen,
veel te bieden hebben, heel wat
waard zijn en dat we dit wel van de
daken zouden willen schreeuwen...
maar dat maken we wel op een
andere manier zichtbaar”, reageert
de school luchtig op haar sociale

media. “Bijvoorbeeld tijdens onze
open dagen. Deze uitwerking is
wat ons betreft een beetje te letterlijk genomen...”
Getuigen kunnen zich melden
via 0900 88 44 of via Meld Misdaad
Anoniem op 0800 70 00.

Rechtbank Limburg

OM in hoger beroep tegen Wanssumse
terreurverdachte
Het Openbaar Ministerie laat het niet bij de straf die de 18-jarige Aïsha in december kreeg van rechtbank Limburg. Het stelt hoger beroep in
tegen het vonnis van de rechtbank. De 18-jarige terreurverdachte uit Wanssum werd veroordeeld tot 270 dagen jeugddetentie, waarvan 228 dagen
voorwaardelijk.
De rechter vond dat er genoeg
bewijs was om te mogen stellen dat
de vrouw zich voorbereidde om uit te
reizen naar Syrië om daar te trouwen
met een IS-strijder. De vrouw werd
twee jaar geleden, toen ze nog minderjarig was, opgepakt.
De vrouw, die zich heeft bekeerd
tot de islam, werd ervan verdacht
dat zij in de zomer van 2016 heeft
geprobeerd zich aan te sluiten bij de

gewapende strijd van IS of in elk geval
bezig was met voorbereidingen daarvoor. De rechtbank vond echter niet
genoeg bewijs om te stellen dat de
vrouw al zo ver was dat zij daadwerkelijk heeft geprobeerd uit te reizen
en zich aan te sluiten bij IS. Wel stelt
de rechtbank dat zij bezig was met
voorbereidingen daarvoor.
Omdat de vrouw minderjarig was
ten tijde van het strafbare feit, werd

ze volgens het minderjarigenstrafrecht berecht. Naast de detentie, moet
de vrouw zich houden aan een aantal
bijzondere voorwaarden, waaronder
het volgen van therapie en het voeren
van gesprekken met een islamitisch
deskundige.
De officier van justitie had een
gevangenisstraf van 30 maanden
geëist, waarvan 24 maanden
voorwaardelijk met een proeftijd

van drie jaar. Ook eiste hij dat
ze een meldplicht kreeg en dat
ze onderworpen mocht worden
aan huisbezoeken. Het OM wilde
ook dat de vrouw een internet
en social media-verbod opgelegd
zou worden. Waarom het OM tot
hoger beroep overgaat, wil zij nog
niet zeggen. Dat komt volgens een
woordvoerder tijdens de zitting aan
de orde.
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Bijeenkomst over meldcode
kindermishandeling
Uit onderzoek dat is uitgevoerd voor Synthese en Venray Beweegt is gebleken dat sportverenigingen in de
gemeente behoefte hebben aan meer informatie over de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Daarom wordt er op dinsdag 30 januari bij Synthese een informatiebijeenkomst voor sportverenigingen
georganiseerd over deze meldcode.
Vijf studenten van de opleiding
maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem
en Nijmegen zijn vanuit hun afstudeeronderzoek bij Synthese Venray
de samenwerking aangegaan met
Venray Beweegt. “Ons doel was om
meer verbinding te creëren tussen
Synthese en de sportverenigingen in
de regio”, laat Derya Bozok, één van
de studenten, weten. Samen met
Venray Beweegt hebben de studenten verenigingsbezoeken afgelegd om
de behoeftes van de clubs in kaart
te brengen. “Verschillende sportverenigingen gaven aan meer te willen
weten over de Meldcode Huiselijk
geweld en Kindermishandling”,
aldus Bozok. “Het onderwerp kindermishandeling is natuurlijk landelijk
altijd actueel, maar het is moeilijk om
te onderzoeken of er ook echt sprake
is van mishandeling bij de Venrayse
verenigingen. Dat geef je natuurlijk
niet graag toe als club. Daarom is het

des te belangrijker dat leden van verenigingen meer te weten komen over
de meldcode.”

Vermoeden eerst
delen met een collega
De meldcode is een stappenplan
dat is opgezet door de rijksoverheid.
Het helpt professionals goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Sinds 2013
zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens
van geweld in huiselijke kring. Bozok:
“In het plan word je door verschillende
stappen geleid als je vermoedt dat
een kind wordt mishandeld. Stel dat
je als trainer ziet dat een bepaald kind
telkens blauwe plekken heeft, dan kun
je in de meldcode zien wat je allemaal moet ondernemen voordat je het
officieel meldt. Zo is het bijvoorbeeld
belangrijk om je vermoeden eerst te
delen met een collega.” Volgens het

stappenplan moet je eerst de signalen in kaart brengen, daarna overleg
je met een collega en eventueel kun
je een deskundige op het gebied van
letselduiding raadplegen. Daarna is
het verstandig om in gesprek te gaan
met de betrokkenen. Ten slotte moet
je het huiselijk geweld of kindermishandeling wegen en beslissen of je
zelf hulp organiseert of het voorval
officieel meldt. De bijeenkomst over
de meldcode is vormgegeven door
Synthese en de sportverenigingen
MHCV, SV United en Judovereniging
Venray. “Echt voor en door verenigingen dus”, vertelt Derya. De bijeenkomst wordt gegeven door Songul
Altuntas-Tasdemir, de aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en
Kindermishandeling van Synthese.
De bijeenkomst vindt plaats bij
Synthese in Venray om 19.30 uur.
Sportverenigingen uit de gemeente
Venray kunnen zich voor 15 januari
aanmelden via info@synthese.nl

Tijdelijke maatregelen
tegen hoogwater
Tijdelijke voorzorgsmaatregelen van gemeente Venray en Waterschap Limburg tegen hoog water worden
weer opgeruimd. Het waterpeil is genoeg aan het zakken om de maatregelen te ontmantelen. Dat geeft
Waterschap Limburg aan.
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Bijeenkomst over
schimmel in Brukske
SP Venray organiseert op woensdag 17 januari een bijeenkomst over
de door hen geconstateerde vocht- en schimmelproblemen in woningen in
de wijk Brukske in Venray. De bijeenkomst voor bewoners start om
19.30 uur in het MFC in Brukske.
Naar aanleiding van een melding van een bewoonster van de wijk
besloot de SP in september een onderzoek te starten naar vocht- en schimmelproblemen in huurwoningen in de
wijk Brukske. De partijleden voerden
meer dan tweehonderd gesprekken
met inwoners. De uitkomsten van
deze gesprekken werden verwerkt in
een rapport dat begin december werd
gepresenteerd.
“De uitkomsten zijn schokkend.

Meer dan de helft van de woningen
bleek last te hebben van vocht- en
schimmelproblemen. Meer dan 70 procent hiervan bleek ontevreden over de
manier hoe Wonen Limburg met klachten hierover om gaat”, aldus de partij.
Op woensdag 17 januari organiseert de SP een bijeenkomst om
de resultaten van het onderzoek te
bespreken en om van bewoners te
horen of zij met en voor elkaar in actie
willen komen tegen de problemen.

Wij werken voor jóu!
AB Werkt is een coöperatie zonder winstdoel. Voor jou als werknemer willen wij vooral een goede werkgever zijn. We proberen je
méér te bieden dan een baan en een salaris. Wij gaan in je investeren, denken mee over loopbaanontwikkeling en bieden je gerichte
coaching en opleidingen.

Ons actueel aanbod! Hieronder een korte beschrijving van de
vacatures bij AB Werkt. Op onze site www.ab-werkt.nl/banen vind je
meer uitgebreide informatie over deze en andere banen en ons bedrijf.
Je kunt via de site ook meteen solliciteren. Kijk verder!
Magazijnmedewerker tuincentrum – Vac.nr. P020043

Je verricht allerlei werkzaamheden in het magazijn: o.a. laden en lossen
met een heftruck, kwaliteitscontrole, voorraadbeheer en bestellingen
klaarmaken. Ook sta je klanten te woord. Je bent enthousiast en hebt
ervaring in de functie.

Groenvoorziener – Vac.nr. P019981

Je voert diverse groenwerkzaamheden uit op groenprojecten. Hierbij
stuur je medewerkers aan, controleert de werkzaamheden en zorgt dat
er veilig gewerkt wordt. Bij voorkeur heb je een opleiding in het groen.

Meewerkend voorman groenvoorziening – Vac.nr. P019979

Je stuurt een team van 5-10 medewerkers aan en werkt zelf hard mee
in de uitvoering. Je coördineert met name onderhoudswerkzaamheden
in het groen. Ervaring in de groenvoorziening en met leiding geven is
een must.
De afzetting op de Maasweg in Blitterswijck
Door regen en smeltende sneeuw
in onder andere de Ardennen steeg
het waterpeil in de Maas vorige week
aanzienlijk. Gemeente Venray nam
daarom vrijdag voorzorgsmaatregelen. Om te voorkomen dat het stijgende water het riool instroomt,
waren de afsluiters van de rioolbuizen, die in verbinding staan met het
oppervlaktewater, dichtgedraaid.
Daarnaast werden bij de Kooy in
Wanssum en op de Maasweg in
Blitterswijck afzettingen geplaatst.

Waterschap Limburg plaatste
onder andere drie pompen
bij Blitterswijck en bouwde
demontabele keringen op in Well en
Wanssum. Volgens het waterschap
werd op vrijdag een piek bereikt
van 1.550 kubieke meter water
per seconde, waarna de afvoer
langzaam daalde. Dinsdag liet
ze weten dat de afvoer al flink
gedaald was, naar zo’n 1.000
kubieke meter per seconde bij
Sint Pieter en dat de opvolgende

Teeltmedewerker tomatenkwekerij – Vac.nr. P019653
dagen een daling van 100 tot
140 kubieke meter per seconde per
dag verwacht werd. Het waterschap
begon daarom op dinsdag ook
met het weer open zetten van
afsluiters en het weghalen van
pompen en demontabele keringen.
Lid van het dagelijks bestuur
Rein Dupont: “Ik ben blij dat het
hoogwater nergens tot problemen
heeft geleid. Onze hoogwater
beschermingsmaatregelen hebben
het gewenste effect gehad.”

Je voert alle voorkomende gewaswerkzaamheden uit: indraaien, blad
breken en laten zakken. Je bent hierbij alert op ziektes en plagen. Bij dit
bedrijf zijn er mogelijkheden om door te groeien!

Gewasverzorger veredeling – Vac.nr. P019893

Je gaat oogsten, aanplanten, gewassen kruisen, oogst keuren en
schoonmaken en gewassen verzorgen. Ook voer je onderhoud uit en
stuur je collega’s aan. Je hebt een diploma en ervaring in de tuinbouw.
Solliciteer via de site of stuur direct je CV naar horst@ab-werkt.nl of
bel ons!

Spoorweg 6, 5963 NJ Horst. T 077 - 39 808 83
www.ab-werkt.nl
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Kruispunt Leunseweg

Dorpsraad Leunen wil tunnel
De dorpsraad van Leunen heeft vier alternatieven bedacht voor de kruising aan de Leunseweg. De gemeente
wil hier in het project Via Venray het viaduct slopen en een turborotonde plaatsen, maar de dorpsraad zou liever
een tunnel zien met daar bovenop een rotonde. Dat blijkt uit een rapport met alternatieven voor de kruising,
dat zij vaststelde op zaterdag 6 januari.

een variant waarbij het regionale verkeer over de N270 door een tunnelbak
wordt geleid. Het lokale verkeer tussen Venray en Leunen kan dan worden
afgewikkeld via een enkele rotonde
bovenop de tunnel. “Door deze variant ontstaan er op dit punt relatief veel
ruimte en een rustig verkeersbeeld,
omdat het regionale verkeer onzichtbaar is geworden”, aldus de dorpsraad.
Behalve de tunnel en rotonde zou de
dorpsraad in deze variant ook graag
een rotonde zien voor de ontsluiting
van winkelgebied De Brier, zodat deze
vanaf twee kanten toegankelijk is van-

uit de N270. Als de voorkeursvariant
van de dorpsraad te duur is, stelt zij
voor om het viaduct te behouden en in
plaats van de turbototonde te kiezen
voor twee rotondes op de Leunseweg,
elk aan één kant van het viaduct.
Via een afslag langs de zuidkant van
de N270 wordt het verkeer niet meer
via de Zuivelweg afgewikkeld, maar
via deze rotonde. “Hiermee wordt
in ieder geval het knelpunt van de
Zuivelweg weggenomen.” Eind januari
worden de voorgestelde alternatieven
besproken in de stuurgroep van provincie en gemeente.

Venraynaar betrapt
zonder rijbewijs
De dorpsraad kreeg in november
van gemeente Venray twee maanden
de tijd om met een alternatief plan te
komen voor de kruising, nadat zij liet
weten zich zorgen te maken over de
plannen voor de kruising Leunseweg
met de N270, waaronder de geplande
sloop van het viaduct. Gemeente
Venray en provincie Limburg willen de

doorstroming op en rond de provinciale weg N270 verbeteren. Zij zetten
daarbij in op verkeersveiligheid en willen de Venrayse economie stimuleren
door bereikbaarheid te bevorderen.
In de plannen van gemeente en provincie wordt het viaduct gesloopt om
plaats te maken voor een ovatonde,
een eivormige rotonde. De dorpsraad

zei zorgen te hebben over de veiligheid
in het voorstel, zowel over veilig rijden
als over het gevoel van veiligheid in
de geplande fietstunnel. De dorpsraad stelde een werkgroep samen die
zich samen met een projectgroep van
gemeente Venray en provincie Limburg
gebogen heeft over alternatieven voor
het plan. Het liefst wil de dorpsraad

De politie van Zutphen hield op dinsdag 2 januari een bestuurder
aan uit Venray. De 26-jarige man reed in een auto, maar bleek geen
B-rijbewijs te hebben.
De politie hield de man staande
tussen 10.00 en 12.00 uur op de Ruys
de Beerenbrouckstraat in Zutphen.
De Venraynaar werd bekeurd voor

het rijden zonder rijbewijs.
Hoe hoog zijn boete wordt,
wordt bepaald door het Openbaar
Ministerie.
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Hoorreecaij
Hoeverij
Prroever
P

Heb jij geen ervaring in de horeca, maar ben jij
Heb
jij
geen
ervaring
in
de
horeca,
maar
ben
jij
wel benieuwd of de horeca iets voor jou is?
wel benieuwd of de horeca iets voor jou is?
Kom dan naar onze Horeca Proeverij bij Center Parcs Het Meerdal.
Tijdens
Proeverij
nemenbij
wijCenter
je meeParcs
in de wereld
van de horeca en laten
Kom
dandeze
naarHoreca
onze Horeca
Proeverij
Het Meerdal.
we jou ervaren
en beleven
dat een
carrière
de horeca
ook voor
jouhoreca
weggelegd
is!
Tijdens
deze Horeca
Proeverij
nemen
wij jein
mee
in de wereld
van de
en laten
we jou ervaren en beleven dat een carrière in de horeca ook voor jou weggelegd is!
Ga jij de uitdaging aan? Geef je dan op via ellen.brinkman@albron.nl.
De Horeca
Proeverij
is op
vrijdag
19op
januari
van 18:30 – 21:00 uur. Voor meer informatie over de
Ga
jij de uitdaging
aan?
Geef
je dan
via ellen.brinkman@albron.nl.
Horeca
Proeverij
neem
contact
de HR
Albron
Parcs
via 077-4647225.
De
Horeca
Proeverij
is op
vrijdagop
19met
januari
vanafdeling
18:30 –van
21:00
uur. Center
Voor meer
informatie
over de
Horeca Proeverij neem contact op met de HR afdeling van Albron Center Parcs via 077-4647225.
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Hoogwater
aan de
Maas
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Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Hobbyfotograaf Rob
Beckers uit Venray nam
afgelopen week een kijkje
tijdens het hoogwater bij
de kasteelruïne in
Geijsteren. Hij schoot daar
onder andere deze foto
van stukken onder water
gelopen land.

Te weinig capaciteit

Raad wil discussie over handhaving
Diverse politieke partijen uit de gemeenteraad van Venray willen een bredere discussie over de capaciteit
van de handhaving in de gemeente. Dat bleek tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 januari.
Een tekort aan handhavers lijkt te leiden tot versoepeling van regels.
Tijdens een discussie over de
visie veehouderij gaven diverse
partijen aan dat er controle en
handhaving op uitstoot van onder
andere fijnstof moet plaats gaan
vinden. Elly Van Dijck-Kersten
(PvdA):“Dan maar meer capaciteit op
handhaving.” Wethouder Martijn van
der Putten (D66): “Handhaving
betekent ook wat in de kosten voor
de gemeente. Deze discussie moet
breder gevoerd worden in de raad.”

Ook tijdens een discussie over
het wel of niet toelaten van fietsers
in het centrum van Venray kwam
het onderwerp handhaving aan
bod. In het onderzoeksrapport staat
te lezen dat “vanwege het gebrek
aan geloofwaardigheid van de
verkeersmaatregel in combinatie
met de geringe inzet handhaving
hier waarschijnlijk dweilen met de
kraan open [is].” Het College van
B&W stelt daarom voor fietsen in de

Schoolstraat weer toe te staan.
Jan Hendriks (SP): “Steeds weer
blijkt een capaciteitstekort op
handhaving. Dat moeten we
toch een keer gaan bespreken.
Wij willen meer handhavers,
in welke vorm dan ook.”
Ook Daan Janssen (D66) gaf aan
regelmatig tegen de capaciteit
van de handhaving aan te lopen.
“We moeten hier prioriteiten in
stellen. Het is goed om het er

Man voor rechter voor poging
tot moord
Een 28-jarige man uit Oostrum staat op donderdag 11 januari voor de rechtbank in Roermond.
Hij wordt ervan verdacht een andere man te hebben willen vermoorden.
De man wordt ervan verdacht
op 15 april van het afgelopen jaar in
Oostrum een persoon door messteken

van het leven te hebben willen beroven.
Ook wordt hij verdacht van een poging
tot zware mishandeling van een persoon

in Venray op dezelfde dag.
Wanneer de rechtbank uitspraak
doet in de zaak, is nog onbekend.

Vervolg voorpagina

Raad wil meebeslissen over
fietsers in centrum
Diverse partijen gaven aan
meer invloed te willen hebben in
het proces. Daan Janssen van D66
vroeg om inspraak van de raad op
het onderwerp. “Zoveel mensen,
zoveel wensen. Maar dit ligt politiek gevoelig. Is het college bereid
dit aan de raad voor te leggen ter
besluitvorming?” Ook Theo Mulders
van Samenwerking Venray vroeg of
de definitieve voorstellen nog bij de
raad terug zouden komen.
Wethouder Ike Busser (Samenwerking Venray) gaf aan de beslissing bij het college te willen laten.
“Ons besluit resulteert in een verkeersbesluit. Daar kan men via de normale wegen bezwaar tegen maken.
Wij hebben veel groepen benaderd.

De commissie kan nu zaken meegeven.
We zullen overwegen of het noodzakelijk geacht wordt of we teruggaan
naar de raad, maar we mogen hierover
beslissen.” De wethouder geeft aan
dat de daadwerkelijke problemen in
de Schoolstraat meevallen. “Het gaat
vooral om ergernissen. Dat kun je
oplossen door fietsen toe te staan.
De gevolgen van dit besluit zijn niet zo
immens als men mogelijk denkt.”

‘We gaan dit
evalueren’
Ton Teeuwen-Peeters van het CDA
betwijfelde de inbreng van de commissie. “U vraagt advies aan commissie, maar als ik uw antwoorden hoor,

staat uw advies al vast. Als u de
politiek serieus neemt, dan komt het
ook bij ons terug.” Wethouder Busser
bestreed haar opvatting. Hij gaf aan
alle input mee te nemen. “Maar misschien laten we het bij het oude op
basis van wat ik hier heb opgehaald.
We gaan dit evalueren. Dan nemen
we in het college een besluit.
Het lijkt me goed om de collegebevoegdheden te laten zoals ze zijn.”
Daan Janssen (D66) vroeg nogmaals
het voorstel aan de raad voor te leggen. “Dat wil niet zeggen dat we het
bij ieder verkeersbesluit doen, maar
dit ligt politiek gevoelig. Anders voel
ik een motie aankomen, mocht een
partij het toch niet eens zijn met het
besluit.”

een keer apart over te hebben.”
Ook wethouder Ike Busser
(Samenwerking Venray) gaf aan dat
de raad gaat over de invulling voor
handhaving. Hij gaf in het geval
van controle op fietsers aan dat
de raad dan moet rekenen op een
enorme kostenpost. Busser: “Als je

er niet continu bovenop zit,
zijn effecten van handhaving zeer
gering of moedigt het soms juist
overtredingen aan. Je ziet het in de
praktijk gebeuren.”
Binnenkort wordt beslist of
handhaving als onderwerp op de
politieke agenda terugkomt.
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Meerdaags
wandelevenement
krijgt vorm
De organisatie van het nieuwe Meerdaags Wandelevenement Venray
is druk bezig met de eerste editie. Deze vindt op zaterdag 2 en zondag 3
juni plaats. De organisatie hoopt het evenement jaarlijks te kunnen
laten terugkeren en in 2019 te kunnen uitbreiden naar drie dagen.
De organisatie beschrijft de
wandeltochten als “een wandelevenement als training voor bijvoorbeeld de Vierdaagse van Nijmegen
of Apeldoorn, Kennedymarsen
of andere langere afstandsmarsen, maar ook zeker voor de wandelaars die graag ongedwongen
één of meerdere dagen een korte
afstand willen lopen.” De organisatie
geeft aan achter de schermen hard
gewerkt te hebben aan de organisatie zelf en aan haar website.

BENIEUWD NAAR ONS

Teun

VERKIEZINGSPROGRAMMA

3 januari 2018
Dochter van
Ludo van de Laar
en Nicole Coenen
zusje van Sam
Porterhof 3
5809 BX Leunen

Het College van B&W van gemeente Venray wil opnieuw met alle betrokkenen om tafel om een plan te
maken voor de toekomst van oud-vakantiepark Roekenbosch in Blitterswijck. Dat liet zij de gemeenteraad
onlangs weten.

De organisatie presenteert zichzelf op maandag 15 januari in aanwezigheid van wethouder en fervent
wandelaar Jan Loonen (CDA). De
organisatie bestaat uit ervaren wandelaars die een wens hadden om de
diversiteit aan landschappen in de
gemeente Venray het toneel te laten
zijn voor een wandelevenement.
Deelnemers kunnen elke dag kiezen
welke afstand zij willen lopen. De
organisatie verzorgt routes tussen de
10 en 60 kilometer.


Geboren

Gemeente start nieuw
traject Roekenbosch

EN KIESLIJST?

WWW.VENRAYLOKAAL.NL

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

De situatie rondom het vakantiepark is complex vanwege vele belanghebbenden, geeft de gemeente aan.
“Daardoor is er nog weinig zicht op
een gedragen oplossingsrichting.”
Diverse partijen hebben de afgelopen periode hun eigen visie voor de
toekomst van het park gepresenteerd.
Zo wil de coöperatie Roekenbosch op
basis van een onderzoek van provincie Limburg het park op termijn
slopen. In de periode daaraan voorafgaand wil zij het park aanbieden
als locatie voor arbeidsmigranten.
Werkgroep Het Nieuwe Roekenbosch,
die bewoners van het vakantiepark
en omwonenden vertegenwoordigt,
heeft in een alternatief plan voorgesteld langdurige bewoning toch toe
te staan op het park en de omgeving
op te waarderen. Tot nu toe wordt de

langdurige bewoning van het park
gedoogd door de gemeente.
De gemeente wil nu met alle stakeholders een nieuw traject in dat
“moet leiden tot een uitvoerbare en
door zoveel mogelijk stakeholders
gedragen oplossingsrichting voor de
ontstane problematiek.” Wie door
de gemeente wordt aangemerkt als
stakeholder, wil zij nog niet zeggen.
Het voorstel voor het traject wordt pas
op 15 januari goedgekeurd door het
College van B&W. “Op dit moment,
vooruitlopend op het doorlopen van
deze eerste stap in het voorgestelde
traject, zou het met het oog op de
zorgvuldigheid niet wenselijk zijn om
stakeholders al dan niet onterecht
te noemen en daarmee andere stakeholders mogelijk ongenoemd te
laten”, aldus een woordvoerder van de

gemeente. Ook over de opzet van het
voorgestelde traject kon zij alleen nog
maar vertellen dat het om ‘meermaals
en op meerdere manieren betrekken’
van de stakeholders ging. “De sleutel tot een oplossing en het verbinden
van partijen ligt nu (nog) niet op de
inhoud, maar in de gezamenlijkheid
van de gesprekken en de verkenning”,
stelt het college.
De gemeente wil daarnaast op
maandag 15 januari een besluit nemen
over de handhaving van bewoning op
het vakantiepark. Het college geeft
aan, wanneer zij besluit op te treden
tegen de illegale bewoning, hier een
termijn aan te hangen van waarschijnlijk een jaar. Maar, geeft zij aan, de
gesprekken in het traject kunnen aanleiding zijn om de termijn op te schuiven of tot nader order op te schorten.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Bromfiets gestolen op busstation
Een bromfiets werd op zaterdagavond 6 januari gestolen op het busstation in Oostrum. Volgens politie
Venray-Gennep is de bromfiets tussen 21.15 en 23.45 uur weggenomen uit de stalling.

Print & Sign in Venray

De politie is op zoek naar
iedereen die informatie over de
bromfiets heeft of die mogelijk

iets gezien heeft op de zaterdagavond. Getuigen worden verzocht
contact op te nemen met de poli-

tie Venray-Gennep via 0900 88 44
of via Meld Misdaad Anoniem, op
0800 70 00.

Gemeente werkt aan meetpunten
luchtkwaliteit

is op zoek naar een
•
•
•
•

C2C
chauffeur

Gemeente Venray is voorbereidingen aan het treffen om de luchtkwaliteit in de gemeente te kunnen
meten. Dat bleek tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad op dinsdag 9 januari. Eén van de
betrokken ambtenaren gaf aan snel aan de slag te willen.

m/v

het salaris is volgens CAO beroepsgoederenvervoer.
de werktijden zijn in dagdienst.
wij vragen een zelfstandige en flexibele inzet.
fulltime of parttime. Dit is in overleg mogelijk

Heb je interesse of wil je nog meer informatie?
Mail dan naar info@sikes.nl
Gesitrans C2C BV, Rouwkuilenweg 43,
5813 BH Ysselsteyn, 06 - 29 50 19 29

Diverse organisaties en omwonenden vroegen eerder al om
meetpunten om de luchtkwaliteit in
Venray te bepalen. In reactie op
bezwaren op de visie veehouderij,
die de gemeente eind vorig jaar ter
inzage had gelegd, gaf het college al
aan dat ze ging kijken of metingen
tot de mogelijkheden behoren.
Tot nu toe werd in de visie veehouderij voor wat betreft luchtkwaliteit
vooral uitgegaan van rekenmodellen.

De gemeente gaf in het zienswijzenrapport al aan dat “wordt onderzocht
of er inmiddels meettechnieken
(sensoren) beschikbaar zijn die voldoende inzicht geven over de luchtkwaliteit in het buitengebied.”
Tijdens de vergadering van dinsdagavond vroeg commissielid André
van Maarschalkerwaard van PP2 naar
de meetpunten. De betrokken ambtenaar gaf aan dat nieuwe apparatuur meten makkelijker en goedkoper

maakt, maar dat de technieken
vooral in stedelijke gebieden ontwikkeld zijn. Deze worden ook ontwikkeld voor landelijke gebieden.
De ambtenaar stelde dat er offertes
zijn aangevraagd voor diverse meetpunten. Als de offertes akkoord zijn,
er budget voor gemaakt kan worden
en locaties in het buitengebied aangewezen kunnen worden, is de hoop
dat er snel begonnen kan worden
met meten.
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Publieksprijs voor MMI BV

Loek Nelissenprijs voor Boomkwekerij
Michels-Classens
Boomkwekerij Michels-Classens uit Heide won donderdag 4 januari de Loek Nelissenprijs. De meeste stemmen voor de Rabobank publieksprijs
gingen naar MMI BV uit Venray. De Venrayse Ondernemersprijzen 2018 werden uitgereikt in de schouwburg van Venray. Het thema voor dit jaar was
‘IJzersterk!’.

De winnaars van de prijzen (Foto: Marcel Hakvoort)
Boomkwekerij Michels-Classens
uit Heide produceert al meer dan
30 jaar ruim driehonderd verschillende
soorten bomen en struiken. “In 30 jaar
tijd zijn ze gegroeid tot een ijzersterke
onderneming, waarin ook de volgende
generatie inmiddels een belangrijke
rol speelt. Michels-Classens levert met
haar bomen een waardevolle bijdrage
aan onze omgeving. Bomen zetten
koolstofdioxide om in zuurstof, vangen
fijnstof, dempen geluid en werken
verkoelend in de zomer”, aldus de
organisatie.
Tijdens het jurybezoek bleek
dat ondernemen in het bloed zat,
gaf de organisatie aan. “Als een
aaneengesloten front komt de familie Michels-Classens op je af en
overdondert je met passie voor onder-

nemen. De harde leerweg die Jan
heeft moeten afleggen om het bedrijf
boven water te houden, vertaalt zich
nu in een ondernemers- en werkersmentaliteit bij zijn kinderen. Vol trots
wordt dan ook gesproken over de bedrijven én over de kinderen. Voor Jan
en Marian is hiermee een doel gerealiseerd, alle kinderen de mogelijkheid
bieden in te treden in het bedrijf”,
aldus de jury.
De meeste stemmen van de avond
voor de Rabobank Publieksprijs gingen
naar MMI BV uit Venray. Zij maakte
de meeste indruk op het publiek
met haar presentatie. Peter en Edwin
Coppus namen de afgelopen periode
in twee etappes het aandelenpakket
van Metaal Industrie Janssen en
zonen over. MMI is gespecialiseerd

Woonbehoeften
Oirlo en Castenray
onderzocht

in het verspanend bewerken van
diverse materialen en is een kleine

wereldspeler in een concurrerende
markt. Voor de tweede keer dit jaar

mocht het publiek digitaal stemmen
voor de Rabobank Publieksprijs.
De overige genomineerden
dit jaar waren Bufkes Venray,
Knooppunt Centrum voor Gezondheid,
Boom Transport, Autobedrijf G.H.V.
en Peter Claessens Timmer- en
interieurwerken.
De avond werd gepresenteerd
door Rob van Lieshout. De zeven
kandidaten presenteerden zich op
hun eigen manier aan het publiek
met een 4 minuten durende
presentatie waarna Rob van Lieshout
ze nog enkele vragen stelde op het
podium. De organisatie was dit jaar
in handen van Joost van der Weiden,
Chantal Scherders, Frank Claessens,
Hans Kerstjens, Lilian Vollenberg
en Sanne Mulder. De Venrayse
Ondernemersprijzen zijn een initiatief
van Agri Business Groep Venray eo,
Business Vision Venray, Industriële
Club Venray eo, KHN Venray, LLTB
Venray, MKB-Venray, MKB Grens
& Maas, OOZO-Oostrum, Stichting
Venray Centraal en VZO Heide,
Leunen, Merselo, Veulen, Vredepeel
en Ysselsteyn.

Boomkwekerij Michels-Classens,
van harte gefeliciteerd met de
Loek Nelissenprijs 2018!

werkt direct

De dorpsraden van Oirlo en Castenray hielden afgelopen maanden
een onderzoek naar de woningbehoeften van de inwoners van de twee
dorpen. De dorpsraden zijn onder andere bang dat mensen buiten de
twee dorpen op zoek gaan naar een geschikte woning, als deze niet in
Castenray of Oirlo gevonden wordt.
Om de juiste woningbouw voor
hun inwoners te kunnen realiseren,
peilen de dorpsraden eens per
ongeveer vijf jaar onder alle bewoners van Oirlo en Castenray wat
precies de behoefte is aan woningen. De woonwensen die volgen uit
de resultaten van de enquête wilden
de dorpen voorleggen aan onder
andere woningbouwcorporaties en
gemeente Venray. In totaal deden er
zo’n zeventig personen mee met het
onderzoek. Niet genoeg om echte
conclusies te kunnen trekken, stelden de dorpsraden woensdagavond

3 januari tijdens een gezamenlijke
dorpraadsvergadering. Wel zijn de
invullers van de enquête met name
inwoners die nu al weten dat ze in
de komende vijf jaar willen gaat
verhuizen. “Uit de enquête blijkt dat
er een aantal mensen is dat overweegt om buiten de dorpen te gaan
zoeken voor huurwoningen, als er in
Castenray of Oirlo geen aanbod is”,
stelt Ties Dinghs van dorpsraad
Castenray. “Dan zijn we die mensen
kwijt. Dat is slecht voor de leefbaarheid in de dorpen en dat moeten we
proberen te voorkomen.”

MMI, van harte gefeliciteerd met de Rabobank
Publieksprijs en bedankt voor het vertrouwen!
werkt direct
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GEPLUKT Marij Smits

Net iets meer dan een jaar woont Marij (60) in Leunen, samen met haar man Cees en hun huisdieren. In haar vrije tijd probeert ze al een aantal jaar
Italiaans te leren, maar mensen kennen haar vooral van haar werk in de zorg. Deze week wordt Marij geplukt.
Cees en Marij wonen met veel
plezier in Leunen in hun ‘levensloopbestendige’ huis, in een rustige straat,
met een moestuintje waarvan ze bijna
het hele jaar genieten door de royale
opbrengst. Marij: “Wij hopen hier nog
lang en gezond te mogen wonen.”
Al heel jong wist Marij zeker
dat ze iets met mensen wilde doen.
“Ik begon op mijn zeventiende aan
een opleiding tot lerares handenarbeid

en kinderverzorging in Eindhoven.
Eigenlijk wilde ik helemaal niet voor
de klas staan, maar ik vond de opleiding heel erg leuk. Deze was namelijk
erg speels en creatief, daarom besloot
ik om ermee door te gaan. De eerste jaren waren gericht op werken in
een kindertehuis, daarna ging het om
het lesgeven. Dit was niks voor mij.
Wat ook niet meehielp, was dat ik erg
jong en klein was. Hierdoor namen de

Stichting ‘La Providence’ is een modern en zelfstandig
zorgcentrum in Grubbenvorst. La Providence biedt
cliënten, op grond van een zorgindicatie, huisvesting,
verzorging, verpleging, begeleiding en/of behandeling
aan. Hierbij is het creëren van een thuisgevoel
heel belangrijk. In de zorg- en dienstverlening van
La Providence staan klantgerichtheid, eenvoud,
respect, nakomen van afspraken centraal.
Binnen het team Facilitair Service Bureau, waarin je nauw
samenwerkt met 6 collega’s, zijn wij op zoek naar twee
enthousiaste collega’s voor de functie van:

LOGISTIEK MEDEWERKER
± 10 á 12 uur per week per medewerker
Naast een goede salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden,
bieden wij jou een prettige werk- en leeromgeving waarbij inzet
opgemerkt en gewaardeerd wordt en waar ambities een kans
krijgen zich te ontplooien.
Enthousiast?
Bekijk de uitgebreide vacature op www.laprovidence.nl
Kom jij ons team versterken?
We heten je alvast van harte welkom!

Zorgcentrum La Providence
Ursulinenweide 5
5971 ED Grubbenvorst
T 077 - 355 56 56

kinderen mij niet zo serieus.”
Na haar opleiding is ze gaan werken bij Maria Roepaen in Ottersum.
“Toen ik daar begon met werken,
zei ik dat ik niet lang zou blijven.
Uiteindelijk heb ik daar met veel plezier 11,5 jaar gewerkt.” Uiteindelijk
besloot ze toch te stoppen bij Maria
Roepaen en om verder te gaan in
Oostrum, bij een stichting die nu
bekend staat als Dichterbij. Toen Marij
hier begon, waren het nog heel grote
groepen en mocht ze meewerken tijdens een reorganisatie, waarna zo’n
150 cliënten in Horst gingen wonen.

Het fijne was vooral dat ik niemand
meer hoefde te verzorgen, maar dat
ik nog steeds het leuke contact
had met de klanten. Die uitdaging
aangaan om iets te verzinnen voor de
klanten, wat ook echt helpt, was altijd
geweldig. Als je dan iets hebt
gevonden, is het ook zo’n gevoel van
voldoening.” Via de winkel kwam ze
ook weer in contact met mensen waar
ze al mee had gewerkt bij Dichterbij.

PUZZEL

Contact met klanten
“Een paar groepen gingen toen
naar de Van Bornestraat in Horst en
daar heb ik ook nog eens ruim tien
jaar gewerkt.” Dit werk beviel haar
heel goed. Na een tijdje werd ze er
zelfs groepshoofd. Bij haar normale
taken kwam nu ook een stukje leidinggeven en verantwoordelijkheid.
“Een echte managementfunctie wilde
ik ook niet, met name het contact
met de mensen vond ik zo fijn.”
Na een aantal jaar hield de structuur
met groepshoofden op met bestaan.
Er kwamen zelfsturende teams en
clusterleiders. Deze verandering vond
Marij eigenlijk helemaal niet erg.
Samen met haar man had ze namelijk het plan om een eigen winkel te
beginnen in Venray.
Deze winkel was AddiCura, een
winkel die hulp- en zorgmiddelen
verkocht voor mensen met een
beperking of als men behoefte had
aan meer gemak bij hun (zelf)zorg.
“Deze winkel hebben we tien jaar
gehad en dat was zo ontzettend leuk.

“Het fijne daaraan was dat ik ook de
klanten kende en dat ik ook precies
wist wat ze bedoelden als er een
probleem was.”
Marij maakte ook van alles op
maat voor de klanten. “Zo hebben we
ooit een bed gemaakt met vijf poten.
Dit bestond natuurlijk niet, maar dit
hebben we toen zelf helemaal getekend. Het bed moest krachtbestending
zijn en dit pakte allemaal heel erg
goed uit.” Helaas moesten ze stoppen met de winkel, omdat het voor
haar man Cees te zwaar werd om het
allemaal zelf te doen. Indruk heeft de
winkel wel gemaakt. “Als we samen
door Venray lopen, hebben we nog
steeds dat mensen ons herkennen van
de winkel. Laatst vroeg iemand zelfs
of we nog steeds de winkel hadden.”
Inmiddels heeft Medipoint de winkel
overgenomen.
Na de winkel ging ze toch weer
op zoek naar iets anders. Ze had
gesolliciteerd bij een bedrijf in ZuidLimburg, maar besloot na te veel
twijfels om het toch niet te doen.
Marij wilde toch liever in de gezondheidszorg werken. Toen kwam ze
bij Pluryn uit. “Dat is eigenlijk een
samenvoeging van meerdere instellingen die begeleiding biedt aan
mensen met een lichamelijke- of
verstandelijke beperking bij wonen,
werken, leren en vrije tijd. Deze instellingen zitten vooral richting Nijmegen,
maar Pluryn heeft ook vijf huizen in
Horst waar mensen wonen met een
verstandelijke beperking.
Werken bij Pluryn bevalt haar heel
erg goed. “Hier ligt de focus vooral op
begeleiden. Dat kan betekenen dat
ik met mensen ga zwemmen of dat
ik ze help met kiezen wat ze willen
eten en het koken van de maaltijden.
Dit vind ik heel erg leuk om te doen
en ik ben zeker nog niet van plan om
te stoppen.”

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 52

Ik hou me dit jaar écht aan goede voornemens
Rond de jaarwisseling legden we de stelling ‘Ik hou me dit jaar écht aan
goede voornemens’ aan u voor. Vele mensen maken goede voornemens voor
het nieuwe jaar. En bijna net zoveel mensen roepen dat ze goede voornemens
belachelijk vinden, omdat men zich er toch niet meer aan houdt. “De sportscholen zijn in februari gewoon weer leeg”, hoor je wel eens.
Waar zouden we zijn als we het niet eens meer willen proberen?
Voorstanders van goede voornemens denken dat één keer per jaar bedenken
wat je nu écht wilt gaan bereiken, helemaal geen kwaad kan. Aan de andere

kant kun je denken dat mensen zichzelf vooral voor de gek houden. Wie in
januari twee keer gaat hardlopen en daarna nooit meer, wordt daar echt geen
beter mens van. Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de
inwoners van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het
belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te delen.
Op onze Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of oneens
zijn met de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk. Geef ook
uw mening via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Gemeente moet knoop Roekenbosch
snel zelf doorhakken
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het College van B&W van gemeente Venray wil opnieuw met alle
betrokkenen om tafel om een plan te maken voor de toekomst van oudvakantiepark Roekenbosch in Blitterswijck. De situatie rondom het vakantiepark is
complex vanwege vele belanghebbenden, geeft de gemeente aan. “Daardoor is
er nog weinig zicht op een gedragen oplossingsrichting.” Zij wil daarom met alle
belanghebbenden opnieuw een traject in om tot een oplossing te komen.
Dat is goed, want alleen een gedragen oplossing lost het probleem echt
op. Als we dan nogmaals om de tafel moeten met alle partijen, is de kans
het grootst dat we een compromis vinden waar iedereen zich in kan vinden.
Met zo’n complexe en gevoelige materie moet je voorzichtig omspringen,

dus even pas op de plaats maken en nogmaals het gesprek aan gaan, is de
goede weg. Zo creëer je onderling begrip.
Daarentegen zou je kunnen zeggen dat er met zo’n uiteenlopende
belangen, nooit een oplossing kan komen waar iedereen tevreden mee
gaat zijn. De gemeente kan beter zelf de knoop doorhakken en de pleister
snel lostrekken. Met een paar gesprekken zullen de diverse meningen echt
niet dichter bij elkaar komen. De zaak nog langer uittrekken, biedt ook geen
oplossing. Nu snel beslissen en verder naar de toekomst met duidelijkheid, is
veel belangrijker.
Gemeente moet knoop Roekenbosch snel zelf doorhakken. Wat vindt u?

MET

Gevraagd:

ERVAREN ALLROUND
1E AUTOMONTEUR
MET APK
Ben jij zelfstandig, flexibel, resultaat- en klantgericht?

Neem dan contact op met:
Roel Hendriks, tel: (077) 308 25 25 / 06 34 19 48 75
of mail je motivatie met CV naar info@autohendriks.nl
John F. Kennedylaan 12 | 5981 XC Panningen

VOOR MENSEN

Per 1 februari 2018 gaat onze collega Hans Schambergen zijn
werkzaamheden voor praktijk FYSIOtherapeuten Eindstraat
definitief neerleggen.
Zijn werkzaamheden worden vanaf die datum overgenomen door
twee collegae fysio- en manueeltherapeuten te weten
Stania Labots en Jeffrey Tan, die ook beiden intreden in de
maatschap FYSIOtherapeuten.
Op 26 januari 2018 van 16.00 tot 19.00 uur is er gelegenheid
om afscheid te nemen van Hans Schambergen en kennis te maken
met Stania Labots en Jeffrey Tan.
Locatie: Prakrijk FYSIOtherapeuten,
Eindstraat 32, 5801 CR Venray
Marjo van Heijster
Toos Wintels-van de Goor
Eindstraat 32 | 5801 CR Venray | T 0478 550255 | E fysiother.eindstraat@hetnet.nl

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.

Ook het kleine maakt het verschil
Heeft u goede voornemens? Stoppen met roken? Meer sporten? Meer
tijd maken voor familie en vrienden? 80 procent van de Nederlanders
heeft een of meer goede voornemens. Deze zijn snel genoeg ook weer
vergeten. Het valt ook niet mee om zaken te veranderen. Om rigoureus
het roer om te gooien, dat vraagt nogal wat van jezelf.
Maar is het niet mooi om iets
kleins te veranderen? Wat vaker een
kaartje sturen naar een vriend? Of bij
je buurvrouw aankloppen en vragen
of zij nog wat boodschappen nodig
heeft? Of alleen maar een kopje koffie drinken. Kleine dingen doen er
net zo goed toe. Kosten vaak weinig, maar maken wel het verschil.

Dat is in de politiek precies hetzelfde.
Je kunt enorme bouwplannen hebben, ingrijpende gebiedsontwikkelingen, rondwegen-ontwikkelingen,
dijken aanleggen, een parkeergarage
bouwen, een schouwburg verbouwen,
noem maar op. Grote ingrijpende zaken.
Maar je kunt je gemeente bijvoorbeeld
ook bijenvriendelijk maken. Door meer

bloemen te zaaien, meer bloeiende
planten in openbare ruimten te zetten,
bijenhotels neer te zetten. En dat lijkt
niks. Maar toch... je pakt een wereldwijd
probleem aan. De mensen die VENRAY
Lokaal gaan vertegenwoordigen, hebben dit opgepakt en een motie ingediend. Raadsbreed gesteund wordt dit
nu in Venray aangepakt. Het lijkt niks,
heel onbenullig, maar dat is het niet.
Als de bijen sterven, komt op aarde een
derde van ons voedsel in gevaar. Kortom,
we pakken een wereldwijd probleem
aan en beginnen bij onszelf, in Venray.
Kleine dingen doen er toe. Het lijkt niks.

Maar het maakt het verschil.
Tino Zandbergen en Carla Brugman,
lijsttrekkersduo van VENRAY Lokaal

In een interview gaf de
Utrechtse lijststrekker van de
PVV aan er ‘bij wijze van
spreken’ geen moeite mee te
hebben als een moskee zou
afbranden. Per tweet gaf hij
later aan dat de woordkeuze
onhandig was.
In Duitsland gingen leden
van AfD over de schreef met
uitspraken om later de woorden
in te trekken of aan te geven
dat een medewerker
verantwoordelijk was voor het
bericht.
Ook rapper Boef maakte
een paar onverstandige, lompe
en beledigende opmerkingen
richting dames die hem
geholpen hadden. Hij wrong
zich later in allerlei bochten om
het recht te praten.
Het lijkt een item van de
huidige tijd te worden: je
slingert iets de wereld in, je
beledigt wie je maar wil en
vervolgens komen er excuses
(al dan niet gemeend). Toch is
het niet geheel nieuw. Ook in
het verleden werd er soms fors
op los beledigd, bijvoorbeeld
op radio en tv, maar het lag
toen minder onder een
vergrootglas. Nu is alles snel de
wereld rond en herhaling via
allerlei kanalen maakt dat je er
niet omheen kunt.
Wat mij verbaast, is hoe
verschillend men reageert.
Rapper Boef (ik heb er
overigens geen medelijden
mee) wordt momenteel zwaar
geboycot. Diverse
festivalorganisatoren hebben al
aangegeven hem niet op te
nemen in de programmering.
Hoe anders vergaat het Jort
Kelder die toch ook een aantal
krasse uitspraken deed? Of kijk
eens naar de reacties op de
aantijgingen tegenover de
commentatoren bij Voetbal
Inside. Er is zelfs een land daar
kun je “Grab ‘em by the pussy”
roepen en toch nog president
worden. Zou Boef ooit nog een
kans krijgen?
Willy
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Vogelboottocht

BiblioNu Venray

IVN Geijsteren-Venray organiseert op zondagochtend 14 januari haar
jaarlijkse boottocht over de Maas.

Dementheek Café in Venray
BiblioNu Venray organiseert op maandag 15 januari van 14.00 tot 16.00 uur een Dementheek Café.
Vrijwilligers van Alzheimer Venray zijn aanwezig voor het beantwoorden van vragen en verstrekken van
informatie.
BiblioNu beschikt over een
dementheek met boeken over vroeger, over geheugenproblemen, over
de zorg voor mensen met dementie en boeken met onderwerpen

die jeugdherinneringen oproepen.
Ook staan er spellen, films, romans
over dementie, de Eerste Hulp bij
Dementie-koffer en herinneringskoffers. In herinneringskoffers zitten her-

kenbare spullen, waarmee familie en
mantelzorgers gemakkelijker contact
kunnen maken met mensen met
dementie en bij hen persoonlijke herinneringen kunnen ontlokken.

Jongeren aan de slag met de
vier elementen
Jongeren-IVN Geijsteren-Venray organiseert voor jongeren van 11 tot 16 jaar op zaterdag 13 januari een
middag met als thema de elementen vuur, water, lucht en aarde. Deze actieve middag start om 14.00 uur in
gemeenschapshuis De Alde Schôl in Geijsteren.
De vier elementen zijn al eeuwen bekend in de natuurkunde en
astrologie. Vuur, water, lucht, aarde
spelen een belangrijke rol in ons
leven en in onze kennis over de
natuur, stelt IVN Geijsteren-Venray.
“De kracht van wind is fascinerend,
vuur is eigenzinnig, uit de aarde zijn
allerlei delfstoffen te winnen en van

lucht moeten we leven. Het ontdekken
van natuurkrachten is spannend en de
vraag is of we ze kunnen beheersen.”

Themamiddag
Om dit te ontdekken doen
de deelnemers allerlei proeven
en opdrachten, zowel binnen als
buiten.De themamiddag staat ook

open voor jongeren die geen lid
zijn van Jongeren-IVN GeijsterenVenray. Het jongeren-IVN richt zich
op jongens en meiden van 11 tot
16 jaar die graag met of in de natuur
bezig zijn.
De middag duurt tot 16.30 uur.
Deelname is gratis, aanmelden kan
via info@ivn-geysteren-venray.nl

Werkgroep Wandelpaden Leunen organiseert op zondag 14 januari een natuurwandelroute in het natuurgebied de Leunse Paes. De wandeling start om 09.30 uur.
informatiebord bij het MFC De Baank
in Leunen. De wandeling duurt ongeveer 2,5 uur en is 10 kilometer lang.
Rond de 6 kilometer is er een pauze-

een lekker drankje, genieten de overige passagiers gezellig kletsend van
het mooie winterse Maaslandschap”,
vertelt de organisatie over de tocht.
De boot vertrekt om 10.00 uur uit de
haven van Wanssum. Aanmelden kan
via info@ivn-geysteren-venray.nl

Oranje Wit wint van
Flamingo’s
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste team van Oranje Wit uit Leunen speelde zondag 7 februari
in de overgangsklasse tegen Flamingo’s uit Lieshout. Uiteindelijk werd van
15-7 gewonnen.

Natuurwandelroute in de
Leunse Paes
Tijdens de wandeling gaan leden
van WWL de deelnemers informeren over flora en fauna in de Paes.
De natuurwandeling start vanaf het

IVN Geijsteren-Venray maakt het
tochtje jaarlijks sinds 1997. “Boven op
het dek zijn de enthousiaste vogelaars
te vinden, trappelend van de kou,
met hun kijkers in de aanslag om geen
vogel te missen. Benedendeks, in de
aangename warmte en voorzien van

plek bij het AC- restaurant. De deelname is gratis en aanmelden is niet
nodig. De organisatie raadt goed
schoeisel en kleding aan.

In de eerste aanval werd door een
afstandsschot al gelijk door Oranje Wit
gescoord. Oranje wit kreeg veel kansen
en liep door een aantal mooie aanvallen uit naar een 8-2 voorsprong. De rust
werd in gegaan met een 9-4 voorsprong voor Oranje Wit.
Ook in de tweede helft werden
door Oranje Wit vele kansen gecreëerd.
Er werden echter ook diverse kansen

gemist. Flamingo’s kon door goed verdedigend werk van Oranje Wit weinig
kansen creëren. Oranje Wit wist de
voorsprong uit te bouwen naar acht
doelpunten verschil, wat resulteerde in
een 15-7 eindstand. Aankomende week
speelt Oranje Wit tegen Rietvogels de
nummer 6 in de poule. De wedstrijd
begint om 14.15 uur in sporthal De
Wetteling in Venray.

Zoek je een uitdaging bij een jonge, dynamische en groeiende organisatie?
Ga dan bij ons aan de slag want wij zijn op zoek naar een:

dameskleding | schoenen | tassen

Allround

Vanaf vrijdag 12 januari

1 artikel
2 artikelen
3 artikelen

50%
60%
70%

De functie

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

kennisoverdracht met je collega’s van belang.
Na een inwerkperiode werk je het merendeel
zelfstandig maar ook in teamverband.
Bij gebleken geschiktheid, passie en de juiste inzet
zal deze vacature leiden tot een vast dienstverband,
met een zeer goede passende beloning.

De kandidaat

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

Interesse? Neem contact met op met Jos Vervoort of Dirk Brouns 077-4657360
of email: info@inno-plus.nl

www.inno-plus.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

SERVICE / ONDERHOUDSMONTEUR
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Oostrum Kern met Pit

Award voor Oostrums
St. Maarten-comité
Tijdens de nieuwjaarsreceptie ‘Kick Off 2018’ in Oostrum reikte de organisatie dit jaar voor het eerst de
samenwerkingsaward uit. Het St. Maarten-comité won de stimuleringsprijs van 200 euro en de samenwerkingsaward.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Aanleg in Ysselsteyn is gestart (Foto: GlaswebVenray)

Presentatie
over de aanleg
van glasvezel
De Kick Off in Oostrum werd drie
jaar geleden opgericht om samen het
nieuwe jaar in te luiden en om samenwerking te bevorderen. Dit jaar was de
derde editie. De initiatiefnemers van de
Kick Off, Marcel Linskens, Geert Janssen
en Bas Künen, geven aan blij te zijn
met de opkomst.

Website voor dorpse
hulpvragen
De organisatie had drie genomineerden gekozen voor de
samenwerkingsaward 2017. De genomineerden lichtten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst met een korte pitch of
filmpje hun initiatieven toe. Naast het
St. Maarten-comité waren ook de
werkgroep die een website opzet voor
dorpse hulpvragen en –aanbod en de

klankbordgroep van gemeenschapshuis
D’n Oesterham.
Het St. Maarten comité won
de stimuleringsprijs en de award:
een ingelijste foto van het Oostrums
Bolwerk, dat symbool staat voor
samenwerking in Oostrum. “Tot vorig
jaar was de St. Maartenviering een
activiteit die door de oudercommissie samen met basisschool
De Meulebeek werd georganiseerd.
De basisschool had geen plaats meer
in het programma om vanuit school
deze viering te ondersteunen”, aldus
de organisatie. “Enkele ouders hebben
nu samen met diverse ondernemers,
vrijwilligers en instanties deze traditie veiliggesteld. Een mooie vorm van
samenwerking tussen de bewoners van
het dorp. De viering werd bezocht door
een groot aantal kinderen, ouders en
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grootouders die na een mooie lampionnenoptocht zich op het dorpsplein rond
het kampvuur en met warme chocolade melk zich konden opwarmen.”

Bijdrage aan de leefbaarheid in ons dorp
De initiatiefnemers van de Kick off
gaan op zaterdag 20 januari naar de
uitreiking van Kern Met Pit in Grathem
om daar mee te dingen naar de hoofdprijs die daar wordt uitgereikt. Het dorp
heeft de eerste prijs al b
 innen:
1.000 euro en de titel ‘Kern met Pit’.
“We zijn daar bijzonder blij mee en we
hopen dat we met het organiseren van
deze mooie en inspirerende receptie een goede bijdrage leveren aan
de leefbaarheid in ons mooie dorp”,
zegt Marcel Linskens.

GlaswebVenray organiseert op maandag 15 januari om 20.00 uur in
D’n Hoek in Merselo een presentatie over de aanleg van glasvezel.
De avond is bedoeld voor alle inwoners van gemeente Venray en Holthees.
Aannemer Spitters voert de aanleg
in opdracht van GlaswebVenray uit.
Binnen de bebouwde kom wordt de
glasvezelkabel aan twee kanten van
de straat gelegd. Buiten de bebouwde
kom wordt de kabel aan de meest
gunstige kant van de straat gelegd.
Wat hier allemaal bij komt kijken en
hoe dit in zijn werk gaat, zal Spitters
deze avond presenteren.
De deadline voor het aanmelden voor gratis aanleg van glasvezel
in combinatie met een abonnement
is voor Merselo en Vredepeel op
31 januari. Om iedereen nog een
laatste kans te bieden om de glasvezel gratis binnen te leggen, worden
er inloopavonden gehouden in d’n

Garçon is op zoek naar bezorgers die per direct
het nieuwsblad HALLO Venray willen bezorgen.
Een baan met zeer goede bijverdiensten.
Wat bieden we?
• Afhankelijk van je looptempo verdien je tussen de €5,00 en
€7,50 per uur.
• Je mag zelf weten hoe laat je de HALLO bezorgt, als het maar
vóór donderdag 21.00 uur klaar is. Je hebt dus de hele dag de
tijd, want je krijgt de HALLO al op donderdagochtend thuis.
• Af en toe leuke extra’s (door middel van een loterij).
Wat vragen we?
• Je bezorgt de HALLO elke donderdag voor 21.00 uur in jouw wijk.
• Als je met vakantie gaat regel je zelf een vervanger.
Heb je vragen of wil je direct beginnen?
Mail naar venray@garcon.nl
of bel 085 07 11 090

Hoek. Deze inloopavonden worden
gehouden op woensdag 17 januari,
dinsdag 23 januari, maandag 29 januari en woensdag 31 januari van 18.30
tot 20.00 uur. Hier kunnen geïnteresseerden terecht met vragen en hulp
bij het aanmelden. Na 31 januari start
Spitters met de detailengineering, dan
is het voor de inwoners van Merselo en
Vredepeel niet meer mogelijk om de
aansluiting nog gratis binnen te krijgen.
De deadlines van gratis aanleg voor de
dorpen en wijken waar nog niet wordt
gestart met de aanleg volgen later.
Maandagavond 15 januari zijn behalve
aannemer Spitters ook GlaswebVenray
en de providers aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Over Garçon
Garçon is een jonge en dynamische
folderverspreider uit Horst met het
grootste bereik in de gemeenten
Horst aan de Maas, Peel en Maas
en Venray. Wekelijks bereiken
onze bezorgers in dit gebied bijna
60.000 brievenbussen!

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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aan
Jill Swinkels

Sterk
Een paar dagen geleden
las ik een artikel over
angststoornissen en
depressie. Aangezien ik
muziektherapie studeer, heb
ik al wat ervaring met deze
stoornissen, maar toch is het
interessant om te lezen.
Totdat ik de reacties eronder
ging lezen.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Jill Swinkels
14 jaar
Venray
Raayland College

Wat is de laatste foto die jij hebt
gemaakt?
Ik heb mijn laatste foto in de sneeuw
gemaakt samen met mijn zus.
Wat zou de beste uitvinding ooit zijn?
De beste uitvinding? Een robot of iets
anders dat mijn huiswerk maakt, dat
zou erg handig zijn.
Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou nog wel ooit naar Zuid-Afrika
willen gaan. Ik zou daarheen willen
reizen, omdat ik daar een oudklasgenootje en goede vriendin heb
wonen. Die zou ik graag nog een keer
willen bezoeken.
Wie kent jou het beste?
Degenen die mij het beste kennen

zijn mijn ouders, mijn zus, mijn opa en
mijn oma.
Wie is je grootste voorbeeld?
Wie mijn grootste voorbeeld is?
Dat zijn toch wel mijn ouders, omdat
zij mij heel veel dingen leren.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Ik zou het zo snel even niet weten
wat ik nooit meer over zou doen,
maar ik probeer altijd van alles te
genieten.
In welke situatie word jij het meest
zenuwachtig?
Ik word echt zenuwachtig als we in
de auto zitten en er een dikke laag
sneeuw op de weg ligt.
Ben je meestal te vroeg precies op
tijd of te laat?
Het is een beetje verschillend, want
meestal ben ik iets vroeger, maar af
en toe kom ik precies op tijd.
Festival of discotheek?
Dit is een beetje een vraag waarover

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

WWW.CAM ENSCHELBE GEN.NL
WWW.CAMPENSCHELBERGEN.NL

ik twijfel, want ik vind het allebei
heel leuk, festival en discotheek.
Maar als ik moet kiezen, denk ik dat
ik toch voor een festival ga. Als je wat
vaker in dezelfde discotheek komt,
dan weet je op een gegeven moment
wel hoe het gaat en bij een festival is
dat iedere keer anders. Bijvoorbeeld
met de opbouw.
Heb je een verborgen talent?
Ik heb niet echt een verborgen talent,
maar misschien ontdek ik die nog
ooit.
Hoe zou jij je eigen stijl
omschrijven?
Ik heb niet echt een bepaalde stijl,
het is meestal heel erg verschillend.
Hoe wil je graag dat anderen jou
zien als ze je voor het eerst
ontmoeten?
Ik hoop dat anderen mij tijdens een
eerste ontmoeting zien als een leuke,
spontane en behulpzame meid.

Welk kinderprogramma vind je
stiekem nog leuk?
Van de kinderprogramma’s vind ik
De Thundermans nog wel oké. Dat gaat
over een familie van superhelden en is
te zien op Nickelodeon. Maar het is niet
zo dat ik zeg “yeah het is er weer op”.
Als jij ervoor kon kiezen om voor
altijd een bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik zou dan kiezen voor 20 jaar. Ik zou
deze leeftijd kiezen, omdat je dan
in principe alles mag: je mag auto
rijden, je bent klaar met school en
je bent oud genoeg om alcohol te
drinken.
Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?
De herinnering die me kippenvel
bezorgt, is toen mijn eerste nichtje
geboren werd en toen ik haar daarna
vast mocht houden.

Totale magazijn
leegverkoop
Hoge kortingen
Ook flanellen en
hoeslakens

*

Graag tot ziens bij:

Doolgaardstraat 8
Horst aan de Maas
077 398 56 51
www.mariettemode.nl

500 m winkelplezier • parkeren voor de deur

Ik kon niet geloven wat ik
las, mijn hart zonk in mijn
schoenen. Mensen moesten zich
namelijk niet zo aanstellen en
maar ‘gewoon’ eens buiten met
iemand gaan praten, zoals ze
dat vroeger ook deden.
Een depressie was ook onzin,
want ga wat doen en dan kom
je wel uit dat dipje.
Helaas zien we vaker dat
mensen met angststoornissen
of een depressie niet serieus
worden genomen, terwijl
steeds meer mensen er last van
hebben. Het is al lastig genoeg
om te vertellen dat je al
geruime tijd niet lekker in je vel
zit en zelf niet weet wat je
moet doen, laat staan dat je
een van bovenstaande
antwoorden krijgt.
Voor de mensen die
problemen hebben: schaam je
alsjeblieft niet om ervoor uit te
komen, hoe lastig het ook is.
En nee, het gaat niet altijd
makkelijk worden omdat je
erover moet gaan praten of er
iets anders mee kan gaan doen.
Maar zorg dat je mensen om je
heen hebt die je vertrouwt en
waar je je op je gemak bij
voelt. Mensen denken dat
praten alles oplost, maar soms
is het fijner om te sporten of
naar de Mac te gaan. Zorg dat je
mensen om je heen hebt die je
begrijpen. En kom op, want
jullie kunnen het.
Anne
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Oirlo

Kevin I prins van De Spurriemök
In Oirlo is op zondag 7 januari bekendgemaakt dat Kevin I de komende tijd aan het roer gaat bij
carnavalsvereniging De Spurriemök. Zijn adjudanten zijn Mikey Ellery en Willem Lemmen.

Jeugdprins Sef
bij De Spurriemök
In Oirlo is op zondag 7 januari behalve de prins ook het jeugdprinsentrio bekendgemaakt. Sef Theunissen is de nieuwe jeugdprins
van CV De Spurriemök. Jeugdprins Sef I is twaalf jaar en is geboren in
Oirlo. Hij gaat naar het Dendron College in Horst. Zijn hobby’s zijn
judo en zwemmen. Zijn lijfspreuk deze carnaval luidt: ‘mit prins
Sef veurop doen wej d’r un tèntje baovenop’.

Kevin Gommans is 27 jaar en
geboren in Nijmegen. Hij woont nu in
Oirlo en werkt bij trostomatenkwekerij
Geurt in Oirlo. Zijn hobby’s zijn PSV
kijken en uitgaan met vrienden.
Zijn ene adjudant is Mikey Ellery
(26), geboren in Dorchester, Engeland.

Hij werkt als technisch adviseur
pluimvee opfok en keept in het
eerste elftal van voetbalvereniging
SVOC’01. Ook is hij lid van
de dorpsraad.
De andere adjudant is Willem
Lemmen (24). Hij is logistiek

medewerker bij Intra TC, leider van het
tweede elftal van SVOC’01 en
VVV-supporter.
Het motto van prins Kevin is
‘Samen mit adjudanten Mikey en
Willem goj ik vurop en zette wej gans
Oeldere op zien kop’.

INFO
DAG
13 januari 2018

Studeer jij momenteel en kun jij
wel een extraatje gebruiken?
Kom dan naar de infodag
op zaterdag 13 januari 2018 bij Hotraco!

Ralf Boom zestigste
heerser Keieriek
In zaal De Kei in Geijsteren is zaterdag 6 januari is op het einde van de
tweede Knalavond de nieuwe Geijsterse prins en zijn gevolg uitgekomen.
Om precies 00.44 uur sprong prins Ralf I uit een enorme vlaai die kort
daarvoor diende als decorstuk bij het spel Heel Geijstere Bakt.
Zijn vier raadsleden, in Geijsteren
is dat de functie van adjudanten, zijn
Rob Cox, Ramon Hendrix, Ard Hendrix
en Bart van den Berg. Deze laatste is
ook minister van financiën, oftewel
de pot. Ralf is een week geleden
naar een andere buurt in Geijsteren
verhuisd, waardoor nu de buurt de
Sleutelmennekes na 3 jaar weer de
prins in de straat heeft. Ralf is in het
dagelijkse leven werkzaam in de

fijnmetaal bij de firma Cox Metaal
in Venray. Hij woont samen met
Anouk van Bussel en samen hebben
ze een samengesteld gezin van vier
kinderen. Zijn grootste hobby is het
verbouwen van hun nieuwe woning
in Geijsteren. Zijn leus is: ‘Dizze
vastelaovend effe gènne tóet ien de
hand, mar carnaval viere mit hiël ut
Keieschietersland!’.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Wij hebben leuke bijbanen voor op
zaterdag en vakanties.
We willen je graag ontmoeten en kijken of wij de bijbaan hebben
die je leuk vindt. Wij hebben interessante bijbanen op gebied van:
Engineering, Assemblage en Paneelbouw.
Ervaring is niet noodzakelijk, wel inzet en motivatie

Voor meer informatie zie www.hotraco.com
Waar: Stationsstraat 142 Hegelsom
Tijd: 9.00 - 12.00 uur
Info: hrm@hotraco.com
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Job Wijnen nieuwe prins
De Piëlhaan
Job Wijnen is vrijdagavond 5 januari in wijkcentrum ’t Stekske uitgeroepen tot prins Job I, de negende prins
van carnavalsvereniging De Piëlhaan in de Venrayse wijk Landweert.

Prins Job I is 38 jaar en woont
in Venray. Samen met zijn partner
Claudia Jenneskens hebben ze een
dochter, Amy. Prins Job I is 2,5 jaar
geleden zijn eigen gastouderbureau in Venray gestart met de naam
Gastouderbureau Zorg Voor Mijn Kind,
dat met name in de regio NoordLimburg en Brabant actief is. In zijn

vrije tijd gaat hij graag een stevig stuk
wandelen en zo nu en dan een stukje
‘toeren’ op de motor. Als hobby is
hij ook nog graag bezig met foto en
videobewerking. Als zijn adjudanten
koos prins Job I, Henk Roozeboom en
John Lenders, beide doorgewinterde
carnavalisten. Op zaterdag 27 januari wordt er een receptie gehouden

ter ere van prins Job I in wijkcentrum
‘t Stekske in Venray. De receptie begint
om 14.11 uur en duurt tot 15.41 uur,
daarna wordt er doorgefeest tot
18.11 uur.
Het motto voor 2018 is: ‘Mit de
kuukes veurop, viere weej vastelaovend same mit prins Job’.
(Foto: Fotohuis Venray)

Jeugdboerengezelschap
d’n Hazekeutel bekend
Het jeugdboerengezelschap van Jeugdvastelaovesvereniging
d’n Hazekeutel uit Venray werd bekendgemaakt op zondag
8 januari. Silke Emonts en Mees Hout zijn het boerenbruidspaar.
De rest van het boerengezelschap bestaat uit Sven Brands als
opperboer, Sep de Bruijn als de getuige en Fleur van den Ende,
Sara Griesheimer en Elyse Schotborg zijn de bruidsmeisjes.
Het hele boerengezelschap komt uit groep 7 en 8 van basisschool
de Keg uit Venray. (Foto: Foto Hoedemaekers)

CNC Quality Products Sp.z.o.o. verzorgt het transport van
champignonsubstraat afkomstig van de productiebedrĳven
van CNC Grondstoﬀen BV. De bestemmingen zĳn: Frankrĳk,
Italië, Polen en Engeland. Het bedrĳf beschikt over een
30-tal walkingfloor opleggercombinaties.

In verband met uitbreiding zĳn wĳ voor de vestiging Milsbeek op zoek naar een:

TRANSPORTPLANNER (m/v)
DYSPOZYTOR LOGISTIK (m/k)
Je zorgt ervoor dat de dagelĳkse
operationele werkzaamheden van
de opleggers goed verlopen. Het
betreft een functie waarbĳ veel
wordt gewerkt met programma’s
zoals Excel en Word. Je hebt
veel contact, in zowel de Poolse
als de Nederlandse taal, met
de chauﬀeurs en met diverse
opdrachtgevers voor het zoeken
en inplannen van retourvrachten.
Je bent breed inzetbaar en voert
ook werkzaamheden uit voor de
andere werkbedrĳven. Het betreft
een fulltime (40 uur) functie in
dagdienst, de werktĳden liggen
tussen 07.00 en 18.00 uur.

Wĳ vragen:
• MBO- werk- en denkniveau;
• Relevante ervaring bĳ een transportbedrĳf;
• Beheersing van zowel de Nederlandse als de Poolse taal;
• Beheersing van de Engelse en/of Duitse taal is een pre;
• Leidinggevende capaciteiten.
Dienstverband:
Je komt in dienst bĳ CNC Grondstoﬀen B.V. en doet de
planning voor CNC Quality Products.
Wĳ bieden:
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
(eigen cao);
• Mogelĳkheid tot het volgen van opleidingen en trainingen;
• Een uitdagende werkomgeving in een informele sfeer.

Transportplanner
voor Quality Products.
Voor wie niet graag
Solliciteren?
stil staat in zĳn/
Wil je reageren op deze vacature
haar carrière.
dan kan dat per e-mail: pz@cnc.nl
Contactpersoon voor deze vacature
is Mark Romme, hoofd transport
Milsbeek (06-57391499).

CV ’t Knölleke Leunen

Boerenbruidspaar
In Leunen is op zondag 7 januari tijdens de jaarlijkse liedjesavond het
boerenbruidspaar van CV ’t Knölleke bekend geworden. Met een
wissletruc maakte goochelaar Dennis Klok bekend dat Jeroen Peeters en
Linda Baeten-Vervoort dit jaar het boerenbruidspaar gaan vormen.
Jeroen Peeters en Linda Baeten
zijn in het dagelijks leven geen stel.
Jeroen woont samen met Linda Fila en
zijn twee kinderen Kiki en Lola aan de
Victoriaweg in Leunen. Hij werkt als
project test engineer bij Inalfa Roof
Systems in Venray. In zijn vrije tijd trapt
hij graag een balletje in de zaal, maar
zijn grootste passie is vastelaovend
vieren met zijn vrienden van vriendengroep Hâld ut Binne. Zo heeft hij jarenlang carnavalswagens gebouwd en

heeft hij zijn nieuwe passie gevonden
in het buutreednen. Linda is getrouwd
met Casper Baeten en woont aan de
Vullingsstraat in Leunen. Ze werkt als
docent apothekersassistent op het
Summa College in Eindhoven. In haar
vrije tijd volleybalt ze bij ActiveRooy
in venray en tennist ze bij tennisvereniging LVH. Verder geniet ze van de
mooie momenten met de vrienden
van Hâld ut Binne en haar vrienden uit
Venray. (Foto: Jordi Smeets Fotodesign)
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Stef I
nieuwe prins
in Heide

Prins van het Zage
wettersland: Ruud I
In het ‘verkeshuus’ in Merselo is op zaterdag 6 januari prins Ruud I
uitgeroepen als nieuwe heerser over het Zagewettersland. Hij gaat deze
carnaval voorop bij carnavalsvereniging De Zagewetters in Merselo.
Ruud is een zoon van Jeu en Toos
Kessels en jongere broer van Marcel.
Ruud is getrouwd met Liane en samen
zijn ze de gelukkige ouders van twee
kinderen, Sanne en Rick. In het dagelijkse leven is hij keukenmonteur
bij Bovee Keukens en Badkamers.
Zijn hobby’s zijn Rosentaler, fanfare,
jeugdorkest en naar wedstrijden van

Merselo 1 kijken. Tot zijn nar koos hij
Stijn van den Munckhof, in het dagelijkse leven student. Hij is zoon van
John en Els van den Munckhof en broer
van Fleur. Zijn hobby’s zijn voetbal en
uitgaan. Hun motto voor deze vasteloavend is: ‘Now efkus genne knaptuba
of dienblad ien de hand, mar same mit
owlie veurop ien ’t Zagewettersland’.

In de Gelderkoel zagen
De Hedsbuülen de nieuwe Choco
Prins 2018 Stef de Eerste verschijnen.
Na een uitgebreide rondleiding in de
chocoladefabriek van Willy Wonka
werd verrassend genoeg niet Sjakie,
maar Stef de nieuwe prins. Prins Stef
Koenen is 30 jaar en een geboren en
getogen Hedsbuul. Stef is beroepshalve werkzaam als werkvoorbereider en calculator bij de gemeente
Eindhoven. Hij is verantwoordelijk
voor het onderhoud aan sport gerelateerd vastgoed, zoals de Tongelreep
en het stadion van FC Eindhoven.
De leus weerspiegelt hun gemeenschapszin en het doel om samen aan
iets te bouwen van prins Stef en zijn
prinses Evelien: ‘Zing, dans en heb
veel schik met elkaar, dan bouwen
we er een schón vasteloavend van
dit jaar!’. Prins Stef en zijn partner
prinses Evelien de Wijs wonen samen
en zijn zowel zakelijk als privé erg
actief. Zo werkt Evelien als consultant voor vastgoedvraagstukken bij
Brink Management. Als hobby’s heeft
Evelien bootcampen, fitness, borrelen en vooral ook genieten. En Stef
gaat niet alleen graag naar feesten, hij organiseert ze ook, zoals het
nieuwjaarsbal in de foyer van de
Schouwburg in Venray. Daarnaast
houdt hij van skiën en op stap gaan.
Bij Dorpscoöperatie Heide is hij
bestuurlijk actief en betrokken bij de
leefbaarheid van Heide op een hoog
peil te houden.
Samen met de adjudanten Roel
Kessels en Leon Muijsers, nar Chris
Hermans en vorst Ruud Michels gaan
prins Stef en prinses Evelien dit korte,
maar hevige carnavalsseizoen voor
in Heide. De receptie vindt plaats op
zaterdag 27 januari om 19.49 uur.
Aansluitend na de receptie komt het
boerenbruidspaar van 2018 uit.

cultuur 15

Prins Twan II heerst
over Veulens
De 64e prins van carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen uit Veulen
werd zondag 7 januari bekendgemaakt. In De Perdstal startte prins Twan
II (Reintjes) zijn regeerperiode. Hij wordt bijgestaan door zijn prinses
Mariet.

Twan runt in het dagelijkse
leven samen met zijn prinses kwekerij Reintjes Bloemen. In z’n vrije
tijd rijdt hij graag rond in een grote
Amerikaanse oldtimer. Bij de carnavalsvereniging draait hij ook al jaren
mee en vervult hier de bestuursfunctie van secretaris. Prinses Mariet heeft
jarenlang ervaring opgedaan bij het

boerbruiloftscomité. Nu is het duo er
klaar voor om voorop te gaan onder
hun leus ‘Al gräöje de roeëze tot án
de rute, dizze carneval zette wìj de
bluumkes bute’.
Prins Twan II en zijn prinses
houden op zaterdag 20 januari om
20.11 uur receptie in De Perdstal in
Veulen. (Foto: Marieta fotografie)

Duizendste
uitzending
‘volksmusik’

Jeugdpaar
De Schânseknuppels
Tijdens het jeugdprinsenbal op zondag 7 januari werd in Castenray het
nieuwe jeugdpaar van CV De Schânseknuppels bekendgemaakt. Na enkele
circusacts met twee clowns werden jeugdprins Jim I (Voermans) en jeugdprinses Maud (Arts) uit een hoge hoed getoverd.
Jeugdprins Jim is 13 jaar en
een fanatiek voetballer in de D1
van SVOC`01 en zit op het Dendron
College in Horst. Hij woont sinds
2012 in Castenray en heeft het grootste gedeelte van zijn jeugd in het
Meulewiekersriek (Meterik) gewoond.
Jeugdprinses Maud is 12 jaar en een
fanatiek korfbalster bij SVOC`01 en ver-

der danst ze graag. Ook is Maud gek
op dieren en zit ze in de brugklas van
het Dendron College. Zij gaan voorop
met hun leus: ‘Luuster effkes allemol
goed, carnaval viere zit os ien ut bloed.
Dit joar gon weej met z`n tweeje veurop
en zette de Wis op zien kop!’. Zij houden
hun receptie op zondag 4 februari vanaf
15.11 uur in de ‘Schânseschop’ De Wis.

Rob Claessens presenteert al
twintig jaar ‘volksmusik’ bij
Omroep Venray. Op donderdag
18 januari presenteert hij zijn
duizendste uitzending op de radio.
Claessens is vanaf november
1996 vrijwilliger bij Omroep Venray.
Zijn eerste uitzending was op zaterdagochtend 1 mei 1998. In 2003
veranderde hij de naam van zijn
radioprogramma van ‘Als het maar
Duits klinkt’, naar ‘Volksmusik mit
schung’. Daarnaast zendt hij vanaf
2004 wekelijks zijn programma uit
op de donderdagavond van 19.00 tot
20.00 uur. Zijn duizendste uitzending
wordt uitgezonden op donderdag
18 januari. Behalve radio maken, is
Rob ook vaak bezig met het organiseren van muziekevenementen waar
‘volksmusik’ in de hoofdrol staat.

Nieuw jeugdtrio Veulen
Het nieuwe jeugdtrio van carnavalsvereniging Ut Dartele
Veulen uit Veulen kwam zondag 7 januari tevoorschijn.
Als heersers over de kleine dartele Veulentjes kwamen jeugdprins
Maxime (de Vocht), jeugdprinses Iris (Bronswijk) en jeugdnar Gert
(Roos) naar voren. Het trio houdt receptie op zondag 28 januari om
14.11 uur in gemeenschapshuis De Hoefslag in Veulen.
(Foto: Marieta fotografie)
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CV De Wiendbuul
Wanssum
PRINS GUUS I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN
Installatie, vervanging, onderhoud van
CV-ketels en overige loodgieterswerkzaamheden
ATAG, Remeha, Bosch,Daalderop, Nefit e.a.
24 -uurs service

arts
inst llaties

Aarts Installaties
Erik Aarts
06-19162156

Meerloseweg 18, Wanssum, info@aartsinstallaties.nl

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Verdeuzeldonk
De Echte Bakker
tel (0478) 53 12 06

Bakkerij • Lunch • IJssalon

GEELEN BETON
FELICITEERT PRINS GUUS

PRINS GUUS I GEFELICITEERD
EN EEN FIJNE CARNAVAL GEWENST!

Stayerhofweg 4A
Tel. 0478 - 531515

5861 EJ Wanssum
info@garagejanssen.nl

11 vragen aan prins Guus I

‘Met carnaval even
geen zorgen of stress’
Wie ben je?
Mijn naam is Guus Hendrickx. Ik ben
31 jaar oud en in 2015 getrouwd
met Inge Hendrickx-Willems.
Op 23 juni 2016 is onze zoon Mees
geboren. Inge is een echte carnavalsvierder en maakt al jaren
muziek bij de Heituters in haar
geboorteplaats Mook. Mees willen
we natuurlijk laten opgroeien met
deze traditie.
Waar werk je?
Ik werk thuis, zoals wij dat zeggen. Ik heb samen met mijn ouders
een melkveebedrijf. Ik ben opgegroeid op de boerderij, ik werk
hier fulltime vanaf 2009 na mijn
studie Bedrijfskunde op de HAS
in Den Bosch. Thuis vinden ze het
ook leuk dat ze mij voor deze eer
gevraagd hebben, ook al gaat
het werk op de boerderij tijdens
de carnavalsdagen gewoon door.
Voor mijn ouders en de jongens die
bij ons werken, wordt dat nu even
extra aanpoten met carnaval.
Waarom heb je ja gezegd op de
vraag om prins te worden?
Ik heb eigenlijk nog nooit nagedacht over deze vraag, omdat ik
deze helemaal niet verwacht
had. Ik heb inmiddels 15 jaar
muziek gemaakt met De
Wiendzäk tijdens de carnavalsdagen dus carnaval vind ik prachtig.
Toen de vraag kwam,
heb ik niet lang hoeven nadenken, wel
heb ik thuis even overlegd natuurlijk.
Hoe voelde het om tot
prins te worden gekozen?
Dit voelt voor mij nog steeds
als een grote eer. Mijn eerste
reactie? Die zullen we maar niet in
de krant zetten. Mijn adjudanten
zijn Frank van Gerven en Hans
Maas. Voor Frank is dit het tweede
jaar in de raad van elf, maar mijn
benoeming als prins was voor hem
een verrassing, dus ook zijn functie
als adjudant. Als nar heb ik Pascal
Reijnders gevraagd die ook meteen
enthousiast ‘ja’ zei. Samen met
mijn prinses Inge, Pascal en Hans
hebben we enorm veel schik gehad
voor het uitkomen. Het speculeren
in de kroeg, op repetities en de
voorbereidingen waren schitterend
om mee te maken.
Wat betekent carnaval voor je?
Dat iedereen samen, jong en oud,
er gezellig t ussenuit kan, even geen
zorgen of stress. Samen een mooi
feestje vieren, betekent het ook
voor me.
Wat zijn jouw taken deze
carnaval?
Ik heb nog helemaal geen idee.
Ik laat het allemaal op me af
komen en zet mijn beste beentje voor. Mijn adjudanten zorgen
ervoor dat ik geen activiteit mis
en overal op tijd aanwezig ben.
Of daar hebben ze voor te zorgen,
in ieder geval.

‘Dees daag nie
an ’t werk als
boer, mar ik stoj bej
de Wiendbuul an
‘t roer’
Wat wens je de
carnavalsvierders in
jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen met carnaval allemaal enorm veel schik, maar geniet
ook van elk moment. Het is zo weer
voorbij.
Welke carnavalsactiviteit is voor
jou het hoogtepunt?
Ik kijk het meeste uit naar de carnavalszondag. Onze dag begint dan
in de kerk, waar ik een keer naar de
fanfare mag luisteren zonder zelf mee
te spelen. Dat zal toch een beetje raar
aanvoelen. Dan gezamenlijk eten met
het hele gevolg, waarna we onder
begeleiding van de fanfare vertrekken naar de Wiendbuuletempel waar
mijn receptie is. De Wiendzäk zal de
receptie begeleiden en daarna gaan
we ‘s avonds een groot feest bouwen
in Geijsteren.
Wat staat er daags na
Aswoensdag op je programma?
Ik verwacht dat ik eerst even moet
bijkomen maar er zal wel wat werk
klaar staan deze donderdag, na
bijna een week amper gewerkt te
hebben. Afkickverschijnselen van
elke dag een feestje bouwen, zullen ook wel komen, maar ik verwacht vooral moe te zijn na zo’n
weekend alles gegeven te hebben.

Vooral nagenieten en misschien nog
her en der wat opruimen staan dus
op het programma.
Hoe heb je jouw aanstelling
geheim kunnen houden voor
familie, vrienden en kennissen?
Gewoon niks zeggen, niet te veel
erover praten en stug volhouden.
Als mensen vroegen of ik dit jaar
prins zou worden dan heb ik altijd
gezegd, al verschillende jaren:
“Dat zou kunnen, alleen moeten
ze me nog wel vragen.” Met mijn
adjudant Frank, die het nog niet wist
voor het uitkomen, zat ik een aantal
weken voor het uitkomen aan de bar.
Zegt ‘ie zo: “Ik ben onder andere bij
de RVE gegaan zodat ze jou kunnen
vragen als prins.” Probeer dan maar
eens je lach in te houden. Dat is
gelukkig wel gelukt.
Welk advies zou je jouw opvolger
in 2019 mee willen geven?
Ik heb van de vorige prins het
advies meegekregenom van elk
moment te genieten, want het is
zo weer voorbij. Ik ben nog maar
net een paar weken prins, maar
elk moment is mooi. Vooral ook de
momenten nog voor het uitkomen
maken het p
 rachtig. Je weet precies
welke vrienden je goed kunt vertrouwen op zo’n momenten.
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11 vragen aan prins Ivan I

‘Carnaval is emotie’
Wie ben je?
Ik ben Ivan Maes, getrouwd met
Ellis Hesen en vader van drie prachtige kinderen: Janne (14), Tijn (12) en
Hidde (10). De kids waren blij verrast
te horen dat pap prins zou worden.
Vorig jaar hebben we hier als
gezin al ervaring mee opgedaan, want Janne was
toen jeugdprinses van de
carnavalsvereniging.
Waar werk je?
Ik ben mede-eigenaar
van Bol Adviseurs.
Binnen Bol houden we
wel van een feestje, dus
mijn prinsverkiezing werd
positief ontvangen. Bij de
jaarlijkse kerstborrel werd ik
door twee collega’s op de schouders genomen en hebben we alvast
een voorproefje genomen op de
komende carnaval. Dat soort spontane
acties zijn het leukst.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de
vraag om prins te worden?
Dat de vraag een keer zou komen, lag
in dit geval wel een beetje voor de
hand. Ik ben zelf jarenlang voorzitter
geweest van de carnavalsvereniging
en daarvoor ook nog penningmeester. Ik heb altijd veel energie gehaald
uit het organiseren van dit prachtige
(dorps)feest en als je dan ziet dat
mensen met volle teugen genieten
dan geeft dat voldoening. Om het nu
zo af te sluiten is geweldig.
Hoe voelde het om tot prins te
worden gekozen?
Het voelde zeker bijzonder. Vooral
ook omdat dit toch een beetje een
speciaal jaar is. Vorst Dirk heeft te
kennen gegeven dat dit zijn laatste
seizoen zal zijn. Met deze vorst heb ik
als voorzitter altijd fijn samengewerkt
en toen hij door liet schemeren dat
dit zijn laatste jaar zou zijn, had ik er
stiekem rekening mee gehouden en
ook wel op gehoopt… Ik ben vereerd
om dit jaar samen met hem voorop

P R I N S I VA N I G E F E L I C I T E E R D N A M E N S D E V O L G E N D E B E D R I J V E N

CV De Schânseknuppels Castenray

‘Carnaval
vierde mit mekaar,
niemand stut d’r
naeve. Doet allemoal
mit, dan goan wej
samen moje dingen
belaeve…’

Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik zit ook nog in de jeugdcommissie, maar gelukkig nemen de andere
commissieleden nu wat extra werk
voor hun rekening en kan ik me concentreren op de taken van de prins.
Samen met de adjudanten, bestuur en
raad gaan we er een prachtig seizoen
van maken. We beginnen met een
‘prinsendiner’ bij ons thuis en gaan
dan door tot aswoensdag…
Wat wens je de carnavalsvierders in
jouw gemeente toe?
Dat komt eigenlijk wel tot uiting in
mijn leus. Betrek iedereen erbij en
maak er samen een mooi feest van.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou
het hoogtepunt?
Dat is lastig te zeggen. De diversiteit maakt dat elke activiteit speciaal
is. Maar als ik dan een keuze moet
maken dan zijn dat de zittingsavonden. Dit jaar doet bijna ons hele gezin
mee. Mijn vrouw, dochter en zoon

doen mee bij drie verschillende acts
en ik heb natuurlijk een ereplaats.
Wat staat er daags na Aswoensdag
op je programma?
Ik denk dat ik dan weer flink aan de
slag kan om de achterstand weer in te
halen. Maar ook dat hoort er bij.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim
kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
De kinderen thuis hebben er wel af en
toe naar gevraagd, maar toen ik aangaf
dat ‘papa daar echt geen tijd voor had’
klonk dat blijkbaar heel aannemelijk.
Verder was het uitkomen bij ons dit jaar
al in november, terwijl het andere jaren
pas in januari is. Daarom waren de
meesten er nog niet zo mee bezig.
Welk advies zou je jouw opvolger in
2019 mee willen geven?
Geniet van alles wat carnaval te bieden heeft en ga er vol voor. Zorg daarbij voor goede adjudanten want die
zijn onmisbaar…

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

De Piëlhaas in Venray

Prins Roel Gommans
Roel Gommans is op zaterdag 6 januari uitkomen als nieuwe prins van
vastelaovesvereniging De Piëlhaas in Venray. Het motto van het trio 2018
luidt: ‘Mit os an de knoppe, is Rooj nie mer te stoppe!’.
Roel is 38 en woont samen met
Ankie Verstegen en vader van Sam (2).
In het dagelijks leven is Roel werkzaam als componist en muziekproducent bij Line 29. Als adjudanten heeft
Roel gekozen voor Leon Aarts en Jules
Reivers. Roel kent Jules vanaf zijn 14e
en hebben samen het bedrijf Line 29.

te mogen gaan. En ik word bijgestaan
door mijn twee adjudanten Marcel
Dinghs en Maikel Wennekers, twee
goede vrienden van mij. Maikel komt
uit Oirlo en is dus een Spurriemök.
Dat heeft al voor de nodige reacties
gezorgd en dat hadden we ook wel
verwacht. Maar de boodschap hierachter is duidelijk, want we hebben
elkaar op de dorpen gewoon hard
nodig.
Wat betekent carnaval voor je?
‘Carnaval is emotie’. Dat waren de
woorden die ik als voorzitter altijd
gebruikte. De lach ligt af en toe dicht
bij de traan en ik heb verschillende
prinsen aan het eind van de carnaval
echt in tranen gezien. Het was altijd
een mooi moment wanneer je als
bestuur met een tevreden gevoel op
dinsdag om middernacht de vlag kon
strijken, daarna kwamen dan vaak
de emoties los. Dat vond ik mooie
momenten.

Leon kent hij ook al 16 jaar. Zij hebben elkaar leren kennen bij Feestcafé
De Koets maken sinds die tijd met zijn
drieën de muziek van de SRV Mannen.
Daarnaast zijn zij verantwoordelijk
voor de liedjes van onder andere de
Stappers, Nevenen en Bjorn en Mieke.
(Foto: Foto Hoedemaekers)
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Gratis Fitcamp

Tijd: 20.11 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.19-01.00 uur
Organisatie: VV De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Gratis workshop Core Energetica

Prinsenbal

Dementheek Café

Tijd: 19.15-21.45 uur
Organisatie: Bolenius
Locatie: yogastudio De Clockert Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: CV ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 14.00-16.00 uur
Organisatie: BiblioNu en Alzheimer Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

Optreden van Mark Foggo

Prinsenbal

Presentatie aanleg glasvezel

Tijd: 20.00-23.00 uur
Locatie: The B Venray

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: CV De Klutetrappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Glasweb Venray
Locatie: gemeenschapshuis D’n Hoek Merselo

Uutzwaaie

Optreden Kevin Fly

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Pielzwaaiers
Locatie: jongerencentrum JUM Merselo

Tijd: 23.00 uur
Locatie: café De Koets Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Smakt-Holthees
Locatie: Pelgrimshuis Smakt

Winternatuurwandelroute
De Leunse Paes

Dorpsraadsvergadering

Uitkomen jeugdprins(es)
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval De Piëlreus
Locatie: jongerencentrum Jera Ysselsteyn

za
13
01

Ald Wieverbal

Rowwen Hèze
Voorstelling Drie Kier Alaaf!

zo
14
01

(Vogel)boottocht over de Maas

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Jongerencentrum DIM Blitterswijck

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: IVN Geijsteren-Venray
Locatie: vertrek haven Wanssum

Dj-contest Theeleuten

Prijsuitreiking Raadselige Roos

Tijd: 21.00-03.00 uur
Organisatie: Lindefeesten Sambeek
Locatie: café Het Moment Venray

Tijd: 11.30 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Anno ’54 Venray

Jongerenmiddag met thema
‘de elementen’

Dansvoorstelling Infinity

Tijd: 14.00-16.30 uur
Organisatie: Jongeren-IVN Geijsteren-Venray
Locatie: gemeenschapshuis De Alde Schôl Geijsteren

Nieuwjaarsbijeenkomst

Tijd: 15.30 en 19.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: Oranjebuurt
Locatie: Petrus Bandenschool Venray

Jubileumfeest met Bjorn en Mieke
en Pruuf Mar

Theehuisconcert
Viola de Hoog en Shuann Chai

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: jeugdcarnaval De Piëlreus
Locatie: jongerencentrum Jera Ysselsteyn

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Theehuis Odapark Venray

Prinsenbal

Zin in zingen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 19.30 uur
Locatie: wijkgebouw Den Hoender Venray

Zin in
Zingen

De zangavond Zin in Zingen ging
op maandag 10 december in verband met de weersomstandigheden
niet door. Het evenement is verschoven naar zondag 14 januari in
wijkgebouw Den Hoender in Venray.
Voor de pauze presenteert Frans
Donkers uit Gemert zijn liederenkeuze.
Na de pauze worden verzoeknummers
gezongen. Liederenbundels zijn in de
zaal verkrijgbaar. De zangavond begint
om 19.30 uur en de toegang is gratis.

Jeugdprins bij
D’n Hazekeutel
Bij vastelaovesvereniging D’n
Hazekeutel uit Venray is op zondag 8
januari het jeugdtrio uitgekomen.
Prins Tren Brands en zijn adjudanten
Stan Hermans en Kas Lund gaan
carnaval vieren onder het motto
‘Weej gaon dizze vastelaovend nie
fietse, bokse of voetballe, mar zinge,
hosse, springe. Weej gaon knalle!’.
De drie vrienden kennen elkaar van
scouting en school. De jeugdprins
houdt zijn receptie op zondag
11 februari om 16.00 uur in de jeugdtent De Hazehut op het
Henseniusplein in Venray.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

di
16
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Breicafé
Tijd: 13.00-15.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Eten bij eetpunt EVA
Tijd: 17.00-18.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

Bijeenkomst schimmel in
woningen

Tijd: 14.00-18.00 uur
Locatie: Janssen Dansen Sporten Venray

Familievoorstelling Checkpoint

Den Hoender
Venray

Tijd: 20.00-22.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Leunen
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: Werkgroep Wandelpaden Leunen
Locatie: start informatiebord bij MFC De Baank Leunen

Dimpact Carnaval met dj Jelle

Tijd: 07.30-08.45 uur
Organisatie: 24Fitcamp Venray
Locatie: Tennishal Maascourt Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: SP Venray
Locatie: MFC Brukske Venray

do
18
01

Duizendste uitzending
‘Volksmusik mit schwung’
Tijd: 19.00-20.00 uur
Locatie: Omroep Venray Venray

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

Prins Jelle en prinses Mariska
Guus van der Velden
nieuwe vorst
D’n Hazekeutel
Jeugdvastelaoavesvereniging D’n Hazekeutel uit Venray heeft
zondag 7 januari bekendgemaakt dat Guus van der Velden de
nieuwe vorst wordt. Hij neemt het stokje over van Tom Damen.
Guus zit in de brugklas van vmbo-t van het Raayland College.
Hij is zeker geen onbekende in de vastelaoveswereld, want zijn
vader Joris van der Velden was in 2013 al prins van vastelaovesvereniging D’n Piëlhaas in Venray. (Foto: Foto Hoedemaekers)

Prins Jelle I gaat deze carnaval voorop bij carnavalsvereniging De Piëlreus in Ysselsteyn, bijgestaan door
prinses Mariska. Dat werd zaterdag 6 januari bekendgemaakt tijdens het prinsenbal in het dorp.
Vorst Martijn ging voorafgaand
aan carnaval op zoek naar een klik
met het prinselijk paar van 2018 door
bij diverse kansrijke prinselijke kandi
daten een nachtje te blijven slapen.
Welk prinsenpaar het gelukkige koppel
was, werd bekendgemaakt door aan
te bellen bij de voordeur. Huisnummer
29 bleek het juiste adres te zijn,

het huis van Jelle van Hees en Mariska
Manders. In het dagelijks leven is
Jelle werkzaam bij Pluimveebedrijf
Janssen in Ysselsteyn. Zijn vriendin
Mariska is werkzaam bij kinderopvang
De Speelhoeve in Ysselsteyn.
Jelle slaat graag een ballatje op
de tennisbaan en is trouwe fan van
voetbalclub VVV Venlo. Samen gaan ze

graag een avondje op stap, een filmpje
pakken of lekker uit eten.
Prins Jelle en prinses Mariska
gaan de Ysselsteynse Piëlreuzenvastelaovond voorop met de leus:
‘Mit dizze vastelaovend efkes gen eier
of racket ien de hand, mar same mit
owlie veurop dur ’t Piëlreuzeland!’.
(Foto: Ruudswinkelsfoto.nl)

Ben jij op zoek naar een verantwoordelijke baan in de techniek?

CV De Ruuk

Beschik jij over een pro-actieve
en oplossingsgerichte instelling?

Prins Ard I

Dan zoeken wij naar jou!

Prins Ard I is op zaterdag 6 januari uitgekomen als prins van carnavalsvereniging De Ruuk uit Blitterswijck. Ard Vissers houdt receptie op zaterdag 10 februari van 20.11 tot 21.11 uur in de Roekenburcht in Blitterswijck.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van innovatieve en technisch hoogstaande bedrijven die zich toelegt op
systeemontwikkeling en systeemintegratie van met name op besturingstechniek georiënteerde oplossingen.
Bij de Hotraco Group werken ongeveer 225 medewerkers.

Vanwege verdere groei van ons team Engineering zoeken wij een:

Hardware Engineer (E)
Als Hardware Engineer vertaal je de klantwens naar
concrete oplossingen. Je hebt in je functie intensief
contact met de salesafdelingen en de afdeling
operations. Je fungeert als eindverantwoordelijke
voor het ontwerp van de hardwaresystemen en
besturingskasten. Zowel samen- als zelfstandig werken
gaat je prima af.
Hiernaast heb je contact met de klant om de puntjes op
de ‘i’ te zetten. Deze informatie vertaal je binnen Eplan
naar benodigde hoofd- en stuurstroomschema’s, kast
lay-outs, aansluitschema’s en bestellijsten. Ook bewaak
je de projecten op uitvoering, kosten en planning.
Je rapporteert vanuit deze rol aan de Projectleider.

Taken en verantwoordelijk-heden zijn o.a.:

Prins Ard I is deze carnaval de heerser van het Roekenland. Hij is 46 jaar,
getrouwd met Vivianne en vader van
Marijn en Tieme. In het dagelijks leven
werkt hij als zelfstandig ondernemer en
is hij eigenaar van Verkeersschool Ard
Vissers. Ard is opgegroeid aan de Oude
Heerweg, waar hij nog steeds woont

en is al ruim 40 jaar lid van voetbalvereniging BVV ’27. Samen met de Ruuk
en Ruukinne gaat Ard dit jaar voor met
zijn motto: ‘Dizze carnaval gut de leswaege an de kant En gôn weej veuruut,
achteruut, links- en rechtsaf, volgas dur
ut Roekenland’.
(Foto: Myrna Hendrickx)

• Je verzamelt de juiste informatie uit data,
projectdocumenten en paneelspecificaties;
• In samenwerking met andere afdelingen kom jij tot
een kwalitatief hoogstaand resultaat;
• Je realiseert hardware systemen en besturingspanelen
in nauwe samenwerking met de interne PMC
(Product Markt Combinatie);
• Je bent verantwoordelijk voor de detailengineering van
onze schakelkasten;
• Je bewaakt de voortgang van de projecten en houdt
het overzicht.

(m/v)

Wij vragen:

• Opleidingsniveau HBO/MBO++, richting Elektrotechniek
of Industriële Automatisering;
• Kennis van AutoCAD/E-Plan systemen;
• Kennis van veiligheid machinenorm NEN-EN-IEC 60204;
• Kennis van laagspanningsschakel en verdeelinrichtingen
norm NEN-IEC-61439;
• Ervaring met schakelkastbouw en/of installatietechniek
is een pré;
• Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in
Engels en Duits;
• Je bent pro-actief, ondernemend, servicegericht en
je beschikt over goede communicatieve- en sociale
vaardigheden.

Wij bieden:

• Een uitdagende job binnen de sterk groeiende Hotraco
Group;
• Diverse doorgroeimogelijkheden;
• Prettige werksfeer in een hecht team.
• Salariëring is in overeenstemming met de zwaarte van
de functie;
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.

Wil je graag meer weten? Dat kan!

Luuk Hanssen beantwoordt je vragen graag: 077-3275000 /
l.hanssen@hotraco.com

Geïnteresseerd? Stuur dan je CV met motivatie naar: hrm@hotraco.com t.a.v. onze HR afdeling.
Meer informatie over Hotraco kun je vinden op www.hotraco.com.

Ben je toe aan iets nieuws?
WORDT KEUKENVERKOPER BIJ SUPERKEUKENS!
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING ROERMOND EN/OF HORST)

WAT GA JE ZOAL DOEN?

WAT KUN JE VERWACHTEN?

•
•
•

•
•
•

Klanten adviseren bij de aankoop van een nieuwe keuken
Samen met de klant een keuken ‘ontwerpen’ in ons 3D-programma
Uitstekende after-sales service verlenen

Je leert een vak onder begeleiding van een mentor en verdient meteen geld!
Je volgt cursussen en trainingen
Je hebt de mogelijkheid om door te stromen tot zelfstandige verkoopadviseur

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

WAAR MOET JE AAN VOLDOEN?

• Minimaal 1 jaar ervaring met verkoop van keukens

• Geen ervaring nodig!

•
•
•

•
•
•

Zelstandig kunnen werken
Commercieel zeer sterk zijn
MBO+ denkniveau

Sociaal vaardig zijn
Gemotiveerd en leergierig zijn
Een afgeronde vooropleiding hebben

Geïnteresseerd? Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl
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ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 7999,HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

T. 045-5751230

Sorrento Plus
252 + 186 cm: kastwand 186 cm, eiland 252 x 97 cm
Compleet met koelkast, oven, kookplaat, keramiek werkblad
afzuigkap, vaatwasser en 5 jaar apparatuurgarantie.

