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Primeur in Vredepeel
Oud-deken van Venray en de huidige bisschop van Roermond Harrie Smeets zegende op zondag 3 februari onder grote belangstelling de verbouwde kerk in Vredepeel
in. In Limburg een primeur: het is de eerste kerk met een gemengde functie. Een deel van het oorspronkelijke gebouw is namelijk verbouwd tot gemeenschapshuis.
Smeets sprak lovende woorden over de gemeenschapszin in Vredepeel. “Mensen met een nuchter boerenverstand die willen samenwerken en vooruitkijken”, aldus de
ereburger van gemeente Venray. Op de foto zijn pastoor Jos Boon (cluster Ysselsteyn), bisschop Harrie Smeets en pastoor Theo Miedema (cluster Leunen) te zien.
Meer over dit onderwerp op pagina 02

Dorpsraad steunt verzet inwoners Smakt
tegen zonnepark
Dorpsraad Smakt-Holthees schaart zich achter het verzet van de inwoners tegen de komst van een zonnepark aan de zuidkant van Smakt, tussen A73 en spoorlijn. Uit een dorpsenquête blijkt dat een meerderheid
(ruim 70 procent) tegen is. De dorpsraad vindt de beoogde locatie ongeschikt en heeft aan de gemeente een
alternatieve plek voorgesteld.
Die ligt aan de andere kant van
snelweg A73, vlak bij het nieuw te
ontwikkelen bedrijventerrein aan
Spurkt. De dorpsraad legt zich er niet
bij neer als Kronos Solar toch groen
licht krijgt voor het huidige plan en
kondigt aan naar de rechter te zullen
stappen. In een brief aan de raadsleden doet de dorpsraad een dringend beroep het onderwerp van de
raadsagenda te halen van dinsdag
12 februari. Vorige week ondernam fractieleider Joep Gielens van

ProVenray in het presidium een vergeefse poging de raadsbehandeling
uit te stellen. “Er lopen nog gesprekken met omwonenden en er zijn nog
geen antwoorden op veel vragen”, zei
Gielens. De meeste andere partijen
voelden evenwel niets voor uitstel
zodat het zonnepark op de raadsagenda blijft staan.
De dorpsraad hield vorige week
een besloten bijeenkomst. “We komen
op voor de belangen van onze
gemeenschap”, zegt secretaris Sjaak

Koopmans. “Een overgrote meerderheid is tegen het zonnepark op deze
locatie.” In de brief aan de gemeenteraad zegt de dorpsraad het onbegrijpelijk te vinden dat de raad een
afgewogen keuze kan maken. ‘Dat
kan pas als er duidelijkheid is over alle
openstaande vragen en als de randvoorwaarden voor de initiatiefnemer
zijn afgerond’, meldt de dorpsraad in
de brief. Het College van B&W heeft
na de protesten uit Smakt besloten de
procedure deels opnieuw te doen. Het

college was van plan in september
vorig jaar al de vergunning te verlenen. Tegen het bestemmingsplan,
dat van 25 juni tot 6 augustus 2018
ter inzage lag, waren vijf zienswijzen ingediend. Die zijn nu niet meer
rechtsgeldig.
Als de gemeenteraad op
12 februari een voorlopige verklaring
van geen bedenkingen afgeeft, dan
wordt het plan opnieuw zes weken ter
inzage gelegd. Iedereen krijgt de kans
een bezwaarschrift in te dienen. Deze
zienswijzen worden voorgelegd aan
de gemeenteraad die gevraagd wordt
een definitieve verklaring van geen
bedenkingen te verlenen. Zodra dit is
gebeurd, kan het college de vergun-

ning verlenen. De Duitse project
ontwikkelaar Kronos Solar wil op
een agrarisch terrein van 25 hectare
96.800 zonnepanelen aanleggen.
Kronos heeft een vergunning van de
gemeente nodig om in aanmerking
te komen voor de halfjaarlijkse rijkssubsidie SDE (Stimuleringsregeling
Duurzaam Energie).
Omwonenden vrezen een grote
impact op de omgeving, zoals
het weerkaatsen van zonlicht en
toenemende geluidsoverlast van
de A73.
Een geluidsonderzoek dat
gedaan werd, wordt door omwonenden in twijfel getrokken.
Lees meer op pagina 05
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Kerk met gemengde functie

Primeur in Limburg voor kerk Vredepeel
Bisschop Harrie Smeets zegende zondag 3 februari de verbouwde kerk
in van het rectoraat Koningin van de Vrede in Vredepeel. De eerste kerk
in Limburg met een gemengde functie werd verkleind, gedraaid en er
werd een nieuw altaar in geplaatst. Eén gedeelte is omgebouwd tot
gemeenschapshuis.
De kerk moest vanwege alle
veranderingen opnieuw worden
ingezegend. Dat deed bisschop
Smeets zondagochtend aan het begin
van de viering door met een wijwaterkwast rond te gaan. “Ik ga niet alleen
stenen maar ook mensen zegenen”,
sprak Smeets. Hij haalde de geschiedenis aan van het ontginningsdorp
in de Peel. Vredepeel is gesticht in
1955. In 1962 werd de eerste steen
voor de kerk gelegd. Op pinksterzon-

Colofon
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redactie@hallo-venray.nl
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dag 23 juni 1963 leidde deken Loonen
de allereerste dienst. Voor die tijd
behoorde Vredepeel tot de parochie
van Merselo. Op 22 augustus 1963
zegende bisschop Moors de kerk in.
Smeets herinnerde er ruim 55 jaar
later aan dat de start van het jonge
rectoraat niet zo gemakkelijk was.
“De eerste drie rectoren hebben het
samen maar twee jaar volgehouden in
Vredepeel.”

Lovende woorden
Harrie Smeets sprak lovende
woorden over de gemeenschapszin in
Vredepeel. “Mensen met een nuchter
boerenverstand die willen samenwerken en vooruitkijken.” Hij noemde de
vernieuwbouw van de kerk een voorbeeldproject voor andere dorpen.
Het bisdom krijgt door de terugloop van het aantal kerkgangers
steeds vaker te maken met herbestemming van kerkgebouwen. In de
afgelopen jaren zijn bijna zeventig
parochiekerken gesloten. Sommige
zijn afgebroken en andere staan
leeg in afwachting van een nieuwe
bestemming die niet altijd makkelijk
te vinden is. Het bisdom wil alleen
meewerken als de sacrale functie op
enige manier behouden blijft. Zo niet,

dan kiest het bisdom liever voor sloop.
Smeets prees de oplossing van
Vredepeel. “Het is een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar
ze God in hun midden houden. In hoop
dat dit gebouw een goede toekomst
tegemoet gaat. Ik doe een beroep op
de inwoners om de parochie te blij-

ven steunen.” Pastoor Jos Boon wilde
in zijn dankwoord geen namen noemen. “Toch moet ik een uitzondering
maken voor Toon van Hoof. Het heeft
bloed, zweet en tranen gekost. Als hij
er niet was geweest, weet ik niet hoe
het was afgelopen.” In zijn slotwoord
sprak Jan Classens van het kerkbe-

Aantrekkelijker maken landschap

Jeneverbessen voor dennen bij
Boshuizerbergen
In de Boshuizerbergen wordt een perceel met grove dennen gekapt om plaats te maken voor jeneverbessen.
De Boshuizerbergen zijn gelegen ten noordoosten en oosten van Venray.

verwacht. De Boshuizerbergen bevat
het grootste groeigebied van jeneverbessen in het zuiden van Nederland.

Opvallende
ingreep

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

Kempen Media b.v.
www.kempen-media.nl

stuur van een sprookje. “Terwijl steeds
meer kerken moeten sluiten is dit te
mooi om waar te zijn. Zonder de inzet
van zo veel vrijwilligers was dit niet
tot stand gekomen”, zei hij. “Kerk en
gemeenschapshuis zijn naar elkaar
toegegroeid. Het zijn immers dezelfde
mensen die er komen.”

De aanleiding voor het kappen
van de dennen is dat Stichting het
Limburgs Landschap haar gebieden
aantrekkelijker wil maken en de soortenrijkdom wil uitbreiden. Het perceel

dat gekapt wordt, is ongeveer zo’n vier
voetbalvelden groot. De met stikstof
verrijkte strooisellaag wordt afgeschraapt en afgevoerd. Door de schrale
ondergrond komt een waardevolle en

soortenrijke begroeiing terug. Dit biedt
kansen voor onder meer de blauwvleugelsprinkhaan, struikheide en
stekelbrem. Op termijn wordt ook de
vestiging van de jonge jeneverbessen

Door het kappen van de dennen
wordt ook beoogd het gebied aantrekkelijker te maken. “Landschappelijk
gezien is het natuurlijk een opvallende
ingreep, maar tegelijkertijd is het de
start van een ontwikkeling naar een
waardevoller gebied. Wandelaars die
de komende tijd de Boshuizerbergen
bezoeken, kunnen dat aan den lijve
ondervinden”, aldus Stichting het
Limburgs Landschap.
De stichting maakt gebruik
van herstelprogramma’s die de
overheid steunt om vermesting en
verzuring in het landschap tegen te
gaan. “Door neerslag van stoffen
als stikstof uit verkeer, landbouw en
industrie is de bodemsamenstelling
verstoord. De bodem is daardoor zuur
en te voedselrijk. Het resultaat is
dat sommige soorten, zoals grassen
en bepaalde soorten mossen, snel
groeien en daardoor kwetsbare
soorten verdringen. Helaas is, ondanks
alle inspanningen, de vervuiling nog
altijd te hoog”, aldus Stichting het
Limburgs Landschap.
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Onenigheid ondernemingsraad en directie

Problemen bij NLW al langer gaande
De onenigheid tussen de ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep en de directie blijkt al vanaf april vorig
jaar te spelen. Toen al maakte de OR aan de directie kenbaar dat er onder meer onvoldoende werk is. De ondernemingsraad maakte onlangs bekend een onafhankelijk adviseur in te willen schakelen voor het inwinnen van
advies. Directeur Peter Fleuren weigert vooralsnog daaraan mee te werken.
NLW Groep is een bedrijf dat voor
de gemeenten Venray, Horst aan de
Maas en Peel en Maas de sociale
werkvoorziening regelt. Het bedrijf
heeft als taak mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen
aan passend werk. Bij de NLW Groep
werken ongeveer duizend mensen.
Het bedrijf ontvangt tientallen miljoenen aan subsidie van verschillende
gemeenten.

Uit stukken blijkt dat de onenigheid tussen de OR en de directie niet
plotseling tot stand is gekomen. In
april 2018 is aan de directie al kenbaar
gemaakt dat er onvoldoende werk
is. Er zou sprake zijn van ongeveer
25 procent onbenutte capaciteit. Dat
wil zeggen dat er voor dat deel geen
of niet rendabel werk is. ‘We kunnen
mensen niet langdurend geestdodend
repeterend werk laten doen, dat is

onacceptabel’, zo wordt er gesteld in
de stukken.

Hoog
ziekteverzuim
Daarnaast is er sprake van een
hoog ziekteverzuim, een probleem
waar de NLW al jaren mee kampt.
Het ziekteverzuim zou liggen op
17 procent, ruim boven het landelijk

Opgevangen in beken en wadi’s

gemiddelde. Ook blijkt dat de toegenomen bureaucratie en het beleid
rondom de vergrijzing in het bedrijf
belangrijke knelpunten zijn.
Het is niet de eerste keer dat de
ondernemingsraad de hulp inschakelt van een externe adviseur. Dit is
al twee keer eerder gedaan, beide
keren is de ondernemingsraad in het
gelijk gesteld. Fleuren stelde vorige
week verbaasd te zijn over het voornemen van de OR om naar het gerecht
te stappen. Echter blijkt dat de OR op
meerdere manieren en momenten
door middel van brieven en overlegvergaderingen haar zorgen kenbaar
heeft gemaakt. Deze zorgen zijn vanaf
april 2018 ook geuit naar het bestuur,
waarvan wethouder Anne Thielen van
Venray voorzitter is. Ook Birgit op de
Laak, wethouder Horst aan de Maas en
Wim Hermans, wethouder in Peel en
Maas, hebben daar zitting in.

Flats Veltum afgekoppeld
Rechtsgelijkheid
van riool
Venrayse huurwoningen worden voortaan afgekoppeld van het riool. Dat betekent dat het regenwater dat
op de daken van gebouwen valt, niet langer naar het riool gaat, maar wordt opgevangen in beken en wadi’s.
De gemeente Venray en Wonen Limburg starten de samenwerking met de flatgebouwen in Veltum.

Naast de inhoudelijke problemen
heeft de OR, die in april 2018 gekozen
is, problemen met het e-mailverkeer
dat niet vertrouwelijk zou zijn en
de voorzieningen waarmee ze haar
taken uit zou moeten voeren. Ook is
er discussie over de geheimhouding
en een klokkenluidersregeling van
medewerkers. Uit de stukken blijkt

dat de OR het overleg met de directie
voorlopig heeft gestaakt. Er wordt
gesteld dat een nieuwe dialoog alleen
mogelijk is wanneer er sprake is van
rechtsgelijkheid en de WOR wordt
gerespecteerd.

Huidige situatie
vervelend
Wethouder Thielen, voorzitter
van het bestuur van de NLW, vindt
de huidige situatie vervelend. “Het
is jammer en teleurstellend dat de
beide partijen niet met elkaar spreken
op dit moment. Als bestuur streven
wij ernaar om met beide om tafel te
gaan. Wij hebben nooit het signaal
ontvangen dat het tot een dergelijk
conflict kon leiden”, aldus Thielen. De
uitnodiging voor het nieuwe overleg
is inmiddels verstuurd. Verder stelt
Thielen dat de problemen die kenbaar
zijn gemaakt ook te maken hebben
met bredere ontwikkelingen in de
sector. “Het is in dat opzicht ook niet
iets nieuws. De NLW is hier volop mee
bezig.”
Voorzitter Vic Brouns van de
ondernemingsraad baalt er ervan dat
de onenigheid in de publiciteit terecht
is gekomen. Hij weigert daarom een
reactie te geven op de problematiek
binnen het bedrijf.

OPRUIMINGS

FINALE!

Nu de gehele
wintercollectie
(incl. schoenen)
voor spotprijzen weg!

Graag tot ziens bij:

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

Samenwerking
wonen limburg en
gemeente
Wonen Limburg en de gemeente
Venray hebben afgesproken dat de
flats in Veltum worden afgekoppeld en dat daarmee het regenwater van bijna 4000 m2 dakoppervlak
niet langer in het riool verdwijnt.
Tegelijkertijd zorgt de gemeente

ervoor dat rondom de flats wadi’s
komen om water op te vangen.
Ger Peeters, bestuurder van Wonen
Limburg: “Ik ben blij met deze samenwerking, want Veltum heeft nu nog
veel last van wateroverlast bij hevige
buien.”
De gemeente Venray werkt al
langer aan het klimaatbestendig
maken van de omgeving. Zo zorgt
vergroening van de omgeving ervoor
dat water sneller de grond in kan bij
hevige buien. Daarnaast heeft de
gemeente een afkoppelsubsidie voor
particuliere huiseigenaren. Wethouder
Brugman is blij dat die aanpak nu
verbreed wordt: “Het is belangrijk dat
ook huurwoningen onderdeel zijn van
onze klimaataanpak. Alleen als we
allemaal samenwerken kunnen we de
gevolgen van klimaatverandering het
hoofd bieden.”

Passie voor kwaliteitsvlees
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het riool. Het regenwater gaat niet
langer naar de riolering, maar naar
onze beken en wadi’s.” De maatregel
past in de brede ‘klimaatadaptatieaanpak’ van de gemeente Venray.
Het afkoppelen van de woningen
is een van de manieren waarop
de gemeente wateroverlast wil
voorkomen.

LE

Vanaf nu worden ook Venrayse
huurwoningen afgekoppeld van het
riool. Dat betekent dat het
regenwater dat op de daken van
gebouwen valt, niet langer naar het
riool gaat, maar wordt opgevangen in
beken en wadi’s. De gemeente
Venray en Wonen Limburg starten de
samenwerking met de flatgebouwen
in Veltum.
De afgelopen jaren werd duidelijk
dat klimaatverandering in Nederland
samen gaat met lange periodes van
droogte, hittestress en hevige buien
met grote wateroverlast in korte tijd.
Het afkoppelen van woningen is een
belangrijk wapen hiertegen, vertelt
wethouder Carla Brugman: “Tegen
de extreme buien waarmee we de
laatste jaren geconfronteerd worden,
kan geen riolering op. Daarom
koppelen we onze goten af van

VER
S

500 m2 winkelplezier • GRATIS parkeren voor de deur

KER

V

Gebraden
500g
kippoulet +
4Gehaktballen
hamburgers
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN

Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl
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“Ik goij nor huus”
Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zijn,
delen wij u mede dat van ons is heengegaan,
onze mam en oma

Dien Simons - Vink
* Bergen (L), 22 december 1927

De strijd is gestreden, met telkens nieuwe moed.
Verbazingwekkend krachtig. ‘t Is op, zo is het goed.

Geboren

Jozef Erdkamp

27 januari 2019
Dochter van
Marco en Ilse
Steeghs-van de Goor
Zusje van Isa, Siem en Koen
Grubbenvorsterweg 3
5975 RA Sevenum

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar

Carola Baltessen-Erdkamp †
Kinderen en kleinkinderen

† Sevenum, 3 februari 2019

Venlo 3 februari 2019
Correspondentieadres: Deken Creemersstraat 84, 5961 JP Horst

echtgenote van

Jan Simons †

De crematie zal plaatsvinden op zaterdag 9 februari om 11.00 uur in
crematorium Venlo, Grote Blerickse Bergenweg 30 te Venlo-Blerick.

Panningen: Jan en Bep
Chris †
Mark, Sanne

Lin


Bienvenida!

Swolgen: Gertie en Will
Kim en Sjoerd, Niels
Robin en David
Dennis en Rianne, Jasmijn, Sophie

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

Kronenberg: Marlies en Peet
Sanne en Tom
Jill en Tim
Sven

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.
Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Leah
Geboren op 26 januari
2019 te Mexico City
Dochtertje van
Carla van Rens en
Oliver Reyes
Correspondentieadres:

Jacob Merlostraat 21-C
5961 AA Horst

Mallorca: Bert en Cati
Toni
Kronenberg: Ans †
Sevenum, 3 februari 2019
Correspondentieadres: De Hees 94, 5976 NJ Kronenberg
De crematieplechtigheid wordt gehouden
op vrijdag 8 februari om 14.00 uur in het crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40, 5807 EE in Venray.
Er is geen gelegenheid tot schriftelijk condoleren.

Hay en Annie
van Rengs–Thijssen

Een speciaal woord van dank aan alle verzorgers van
verzorgingshuis Sevenheym en huisartsenpraktijk Kronenberg
voor de liefdevolle verzorging.

Horst
12 februari 2019
50 jaar getrouwd! Proficiat!

Gezinsuitbreiding?
“Ik ben een geluksvogel”

Huub van Berlo

Laat het goede nieuws via een bericht in
HALLO Venray aan iedereen weten.

echtgenoot van

Jan van Berlo-Doran

www.hallo-venray.nl

lieve baas van

Troy
26 oktober 1957

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Nelipak Venray is op zoek naar FT
en PT productiemedewerkers. Meer
info? Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 91 32 27.

en Jenson

Sevenum

4 februari 2019

Jan
Mam Van Berlo
Familie Van Berlo
Familie Doran
De Kuiper 65, 5975 AZ Sevenum
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Huub te nemen
tijdens de dienst op maandag 11 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H.H. Fabianus en Sebastianus van Sevenum.
Aansluitend begeleiden wij Huub in besloten kring naar het
crematorium.
Huub is thuis. U kunt afscheid van hem nemen komende
donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur.
In plaats van bloemen zouden wij u om een gift willen
vragen voor de Dierenambulance. Hiervoor staan collectebussen
bij het condoleanceregister.

Drie Venrayse nummers
in finale LVK
Gemeente Venray is prima vertegenwoordigd bij de finale van het Limburgse Vastelaovesleedjes Konkoer.
Goedzat uit Veulen, Bjorn en Mieke uit Venray en Pruuf Mar uit Venray kregen op zaterdag 2 februari te horen
dat ze op vrijdag 15 februari in de finale in Maastricht staan. In totaal staan er twintig artiesten in de finale.
Bjorn en Mieke zijn inmiddels
een vaste waarde in de finale
van het grootste liedjesfestival
van Limburg. Het wordt de vijfde
finale voor het duo. De afgelopen
twee jaar eindigden Bjorn Poels
en Mieke Janssen op de tweede
plek. Hun nummer van dit jaar heet
‘Nog Efkes’. De plaat is geschreven
door Bas Keltjens, Roel Gommans
en Jules Reivers en gecomponeerd

door Roel Gommans, Jules Reivers en
Leon Aarts.
Pruuf Mar staat voor het
tweede jaar op rij in de finale.
Het duo, bestaande uit Stef en
Tamara Koonings, schreef het
nummer ‘Zoeëmar dat moment’
zelf. Tamara was verantwoordelijk
voor de tekst en Stef deed dienst
als componist. David Janssen en
Coen Classens uit Veulen maken

hun debuut in de finale. Met hun
nummer ‘HutjeMutje’ gaan de
twee proberen zo hoog mogelijk
te eindigen in hun eerste finale.
Het nummer is geschreven door
David Janssen en gecomponeerd
door Stef Classens.
De finale van het 43e LVK is op
vrijdag 15 februari in het MECC in
Maastricht. Vanaf 20.00 uur strijden
de twintig finalisten om de eer.
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Aansluiting Geijsterse
weg op N270 afgesloten
De Geijsterseweg in Wanssum wordt van maandag van maandag 11 februari tot circa vrijdag 12 april
afgesloten vanwege werkzaamheden. Dit wordt gedaan ter hoogte van de kruising met de Brugstraat.

Toverbal terug
naar gemeente
Het pand van de voormalige basisschool De Toverbal in Venray komt
per 1 februari in handen van gemeente Venray. Zoals al eerder bekend
gaat zij het gebouw dan antikraak verhuren.
vinden van vervangende huisvesting voor de huidige gebruikers van
De Toverbal: JouTou, Go4It en kringloopwinkel De Ontmoeting. Stichting
Kruisen en Kapellen gebruikt de
leegstaande kelder onder de gymzaal van de school. De gebruikers
betalen allen geen vergoeding voor
het gebruik van het pand.
Met de antikraakregeling is vastgesteld dat de gebruikers van het
pand daar vooralsnog mogen blijven zitten, maar dat zij wel op enig
moment en op korte termijn (binnen
één maand na opzegging) het pand
moeten verlaten.

Basisschool De Toverbal is
sinds augustus 2017 gefuseerd met
De Klimboom en de leerlingen van
de basisschool zijn ondergebracht in
de scholen in de directe omgeving.
Het gebouw, dat op dit moment nog
eigendom van scholenkoepel SPOV
is, wordt sindsdien niet meer voor
onderwijs gebruikt. Per 1 februari
krijgt gemeente Venray het gebouw
daarom terug. In december werd
besloten dat het pand antikraak
verhuurd gaat worden. De gemeenteraad riep hierbij het College van
B&W op om een faciliterende en
ondersteunende rol te spelen bij het

De afsluiting is nodig om een
nieuw riool onder de Brugstraat door
te persen. Voor het verkeer, fietsers
en voetgangers geldt een aangepaste
route. De bedrijven en woningen
blijven bereikbaar via de nieuwe
rondweg. Op de website
www.ooijen-wanssum.nl zijn de de
kaarten met de aangepaste route
voor fietsers en voetgangers en

omleidingsroute voor het autoverkeer
beschikbaar.
In 2019 worden de
werkzaamheden in het centrum van
Wanssum intensiever en complexer. In
de fasering van het werk moet Mooder
Maas, een aannemerscombinatie
die betrokken is bij de
gebiedsontwikkeling, rekening houden
met factoren als hoogwaterseizoen,

vaarseizoen en het opvangen van
hoogteverschillen tussen de nieuwe
brug en de bestaande wegen.
Tegelijkertijd moet het verkeer
over de Venrayseweg/Brugstraat
door blijven rijden. Ontwikkelingen
over de werkzaamheden en
planning worden gedeeld via de
website of Facebookpagina van
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum.

‘Geluidsonderzoek
zonnepark deugt niet’
Het geluidsonderzoek naar het zonnepark in Smakt is niet goed uitgevoerd. Dat concludeert het adviesbureau
Kragten dat door omwonenden is ingeschakeld om de eerdere akoestische onderzoeken van GeluidBuro en Peutz
te toetsen.

Venray Bloeit
lanceert
eigen ticketservice
Begin dit jaar ging de Venray Bloeit Ticketservice van start,
een online ticketservice voor alle evenementen in Venray.
Onder andere de evenementen Baas van Venray, het Meerdaagse
Wandelevenement en de Fietsvierdaagse hebben zich aangesloten
bij het nieuwe initiatief.
Venray Bloeit heeft dit initiatief
gelanceerd omdat haar is opgevallen
dat organisaties vaak hoge provisies
betalen aan een ticketservice met als
gevolg dat er minder geld overblijft
voor de daadwerkelijke organisatie
van een evenement. “Om Venrayse
evenementen te steunen zijn we met
dit initiatief gekomen. De provisie bij
Venray Bloeit is nameiljk aanzienlijk
lager”, aldus de organisatie.
Venray Bloeit is een samen
werkingsplatform waarin diverse

organisaties, bedrijven, instellingen
en inwoners samenwerken. Middels
marketing en promotie helpt Venray
Bloeit mensen en organisaties op
weg bij promotie van hun activiteiten in Venray.
De ticketservice wordt beheerd
door de VVV in Venray. Dit is ook de
plek waar evenementen zich kunnen
aanmelden voor de service.
Kijk voor meer informatie op
www.venraytickets.nl of
www.venraybloeit.nl

De werkgever voor bouw
en technisch personeel
Energiestraat 2c • 5961 PT Horst • Tel. 077 398 00 66
info@werk-plek.nl • www.werk-plek.nl

Het onderzoek van GeluidBuro,
in opdracht van initiatiefnemer
Kronos Solar, heeft gemeente Venray
al laten herbeoordelen door Peutz.
Omwonenden vertrouwden die
onderzoeken niet en hebben op
hun beurt Kragten ingeschakeld.
Kragten spreekt van onjuistheden

en oordeelt dat het rekenmodel
niet goed is toegepast waardoor
er veel modelmatige fouten in het
rapport zouden zitten. “Op basis
van dit rekenmodel kan geen goede
afweging van een acceptabel woonen leefklimaat worden gemaakt”,
oordeelt Kragten. Bovendien zou

de gecumuleerde geluidsbelasting
van wegverkeer, spoorlijn en het
zonnepark, inclusief de negen
transformatoren (omvormers), niet
goed zijn onderzocht. Kragten doet de
dringende aanbeveling het geluid van
het zonnepark zelf ook mee te nemen
in de cumulatieve geluidsbeoordeling.

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

Mobiel pinnen
bij aflevering

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

Ook ideaal
voor bedrijven
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nieuws
Start van een droom

De Droom van Venray begint in 2005, als in Venlo
een Talentencampus gebouwd wordt, waar gewoon
basisonderwijs en speciaal basisonderwijs samenkomen. In Venray is dan nog geen speciaal onderwijs.
Stichting Speciaal Onderwijs Noord- en Midden-Limburg
(SSONNL) wil daar in 2006 verandering in brengen en
in Venray een nevenvestiging van het speciaal onderwijs in Venlo starten. Die wens om kinderen dichter bij
huis speciaal onderwijs aan te kunnen bieden, speelt

2008

In 2005 wist Venray het zeker: er moest en zou speciaal onderwijs naar
Venray komen op één locatie, samen met regulier basisonderwijs. In de
afgelopen jaren werd de Droom van Venray geboren, spatte hij na protest
van ouders bijna uit elkaar, borrelde het idee voor een Talentencampus

aan de overzijde van de Noordsingel. In het nieuwe
gebouw moeten zo’n vierhonderd kinderen les krijgen
en er komen een peuterspeelzaal en kinderopvang.
Dit alles zou in 2011 klaar moeten zijn. Toenmalig
wethouder Mathieu Emonts is blij met de plannen:
“We zullen wel goed naar de financiële haalbaarheid
moeten kijken”, zegt hij in een artikel van Peel en
Maas Venray uit 2008. “Maar het is ons wel wat waard
om zo’n vernieuwend onderwijsconcept in Venray
te krijgen.”

zien zich wel genoodzaakt het plan aan te passen.
De nieuwe oplossing? De ‘Droom’ wordt gefaseerd
ingevoerd. De eerste stap is het naar Venray halen
van diverse vormen van speciaal onderwijs. Daarna
wordt gekeken of het ‘normale’ en het ‘speciale’
onderwijs samengevoegd kunnen worden in één
gebouw.

Van Droom naar Talentencampus

Na diverse pogingen om te komen tot een compromis en de invoering van Passend Onderwijs in
Venray, wordt in 2013 opnieuw een aanvraag gedaan
bij de gemeente om het speciaal onderwijs naar

2014

Talentencampu
naar nach

Spat de droom uit elkaar?

Ouders van leerlingen van De Toverbal maken
zich ernstige zorgen over de Droom van Venray.
Wat als kinderen met agressief gedrag leskrijgen op
dezelfde school als hun kinderen? Ouders dreigen
hun kinderen naar een andere basisschool te sturen
als het plan doorgaat. De politieke partijen staan
echter nog steeds achter De Droom van Venray, maar

2013

al sinds 1999. En als er in Venlo een Talentencampus
opgestart kan worden, waarom kan dat dan niet in
Venray? SSONML werkt sindsdien samen met onderwijspartner Stichting Primair Onderwijs Venray
(SPOVenray) om een nevenvestiging van het speciaal onderwijs in Venlo te verbinden aan een reguliere
basisschool en een school voor speciaal basisonderwijs
in Venray. Dit alles zou onder één dak plaats moeten
vinden vanuit het concept van een Talentencampus.

Een expertisecentrum rondom De Toverbal

In 2008 tekenen de onderwijspartners een
intentieverklaring voor het ontwikkelen van De
Droom van Venray. Het plan? Een expertisecampus
in de vorm van een normale basisschool waar ook
onderwijs aan ‘speciale’ kinderen wordt gegeven:
van moeilijk lerend tot hoogbegaafd. Plaats van
handeling: basisschool De Toverbal in Venray. De
basisschool heeft te weinig ruimte, waardoor ervoor
gekozen wordt om de school een kleine 2 kilometer
te verplaatsen naar nieuwbouwwijk de Brabander,

2009
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Op zoek naar een nieuwe locatie

De gesprekken voor een definitieve huisvesting van
speciaal onderwijs in de vorm van een Talentencampus
gaan weer verder tussen de gemeente, SSONML en
SPOV. Er wordt gezocht naar één locatie. Uit een eerste
haalbaarheidsonderzoek komen drie mogelijk opties
naar voren: een nieuwe school aan de Westsingel
(waar voorheen het Gilde lag), aan de Oostsingel (bij
basisschool De Hommel) of op het Sint Anna-terrein.

2019: Hoe n

Venray te halen. Zestig leerlingen van Het Poortje,
De Vijverhofschool en de Mytylschool Ulingshof in
Venlo vinden vanaf augustus tijdelijk onderdak in het
oude basisschoolgebouw van Geijsteren.

De later gekozen locatie in Veltum bij basisscholen
De Keg en Coninxhof werd ook al meegenomen in dit
onderzoek, maar viel al snel af vanwege de decentrale
locatie, verkeersoverlast en omdat de basisscholen niet
genoeg leerlingen zouden hebben. Ook de locatie bij
De Toverbal, die eerder nog de voorkeur had, valt af
in dit onderzoek vanwege te weinig ruimte. Gewenste
startdatum van de Talentencampus: augustus 2016.

In februari heeft de gemeenteraad het laatste woord over het
voorstel om te stoppen met de Talentencampus. Gaat de raad
akkoord, dan blijft er wel een huisvestingsprobleem over voor de
vier betrokken scholen, die nu in verouderde gebouwen zitten.
De scholen worden meegenomen in het huisvestingsplan voor al
het onderwijs in Venray, dat in 2019 opgesteld wordt. Wethouder
Martijn van der Putten: “De wijkscholen De Keg en Coninxhof
willen we graag in Veltum laten zitten, maar ook voor SBO Focus
en SO Spectrum moet een oplossing komen. Misschien een
grootschalige verbouwing, misschien nieuwbouw op dezelfde of
een andere locatie.”
De scholen voor speciaal onderwijs, SBO Focus (SPOV) en SO
Spectrum (Onderwijsgroep Buitengewoon) willen in de toekomst
meer gaan samenwerken. SPOV-directeur Marcel Reulen: “Het is

Cameratoezicht zorgt voor minder dumpafval
Het ophangen van camera’s bij de afvalinzamelpunten in de wijken Brukske, Landweert en Veltum in Venray
is succesvol. Er wordt veel minder afval naast de containers geplaatst en vooral het dumpen van grofvuil, zoals
oude matrassen en meubilair, is sterk afgenomen. In Brukske is de hoeveelheid illegaal afval bij de containers
zelfs met 50 procent gedaald.
Half november werd gestart met
de proef van cameratoezicht bij de
afvalinzamelpunten bij de supermarkten in de wijkwinkelcentra van
Brukske, Landweert en Veltum. Bij
deze drie locaties was de meeste
overlast. Komend voorjaar is er een
evaluatie. De ervaringen uit de eerste
twee maanden zijn positief. Al verliep

de start niet vlekkeloos. In de eerste weken waren de camerabeelden
nog te onduidelijk om te gebruiken en
overtreders op te sporen. De camera’s
stonden nog niet goed afgesteld. “We
konden in het begin de kentekens van
de auto’s niet lezen. Dit is nu verbeterd”, zegt wethouder Carla Brugman
(Venray Lokaal).

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) kunnen de beelden
live en ook achteraf bekijken. Op
basis van de camerabeelden zijn tot
nu toe vijf bekeuringen uitgedeeld.
Afvalinzamelaar More! uit Venray, die
vier keer per week een ronde maakt
om het afval op te ruimen, constateert
dat sinds het cameratoezicht er veel

minder afval wordt gedumpt, ook in
de plantsoenen bij de containers.
“Dit is een mooi resultaat”, vindt
Brugman. “De inzet van camera’s sorteert duidelijk effect. Maar daarmee
zijn nog niet alle problemen opgelost.”
Op woensdag 30 januari 2018
nam de gemeenteraad een motie aan
om cameratoezicht te onderzoeken.
Er was veel ergernis over de afvalchaos bij de ondergrondse containers. Naast overlast waren er ook
gezondheidsrisico’s en de hoge opruimingskosten. Eerdere maatregelen

om het probleem te v erminderen
hadden niet het gewenste resultaat.
Cameratoezicht is niet alleen bedoeld
voor het opsporen en beboeten van
overtreders maar het heeft ook een
preventieve en afschrikkende werking. Er is ook een communicatiecampagne ingezet. Bij alle zestien
inzamelpunten in de gemeente Venray
zijn borden geplaatst in vier verschillende talen (Nederlands, Engels, Pools
en Arabisch) met de mededeling dat
afval in de containers thuishoort en
niet ernaast.
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us: van droom
htmerrie?
toch weer op, verplaatste de beoogde locatie van De Toverbal, naar
Sint Anna en naar Veltum, werd het hele plan duurder en duurder en
trokken gemeente en onderwijspartners eind vorig jaar, na bijna
vijftien jaar dromen, de stekker toch nog uit de Talentencampus.

2015

Talentencampus op het Sint Anna-terrein

Het Sint Anna-terrein komt als beste locatie uit
nieuw onderzoek, vanwege de mogelijkheden om door
te groeien op het terrein. Wel wordt al snel duidelijk

2016

Of toch naar Veltum?

Het Sint Anna-terrein blijkt na extra onderzoek toch
niet de beste optie te zijn voor de Talentencampus.
Hoewel eerst iedereen nog enthousiast was over
die plek, blijkt het bij nader inzien toch de duur te
zijn en zorgt nieuwbouw voor meer leegstand van
andere basisscholen in Venray. Nieuw plan: de in 2014

2017

nu verder?
jammer dat het plan niet is gelukt, maar dat betekent niet dat
we ons niet meer in willen zetten voor de combinatie van
regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Daar staan
we nog steeds achter.” De manier waarop moet alleen anders,
concluderen SPOV en Onderwijsgroep Buitengewoon. Reulen:
“Officieel moet speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs
strikt gescheiden worden en mogen leraren van SBO Focus niet
voor de klas staan bij SO Spectrum en andersom. We willen die
scheiding weghalen, zodat er meer samengewerkt kan worden.”
Vanuit die samenwerking willen beide scholen ook alle andere
basisscholen in Venray ondersteunen. “Dan zitten we niet vast
aan slechts twee basisscholen, maar kunnen we heel
gemakkelijk tijdelijk op andere scholen ondersteuning bieden of
leerlingen tijdelijk bij ons onderbrengen.”

a fgevallen locatie bij basisscholen De Keg en Coninxhof
in Veltum. Op die plek is al wat leegstand, dus met
de keuze voor deze locatie wordt de leegstand juist
verkleind in plaats van vergroot. Gemeente Venray
verleent in juni een krediet van 1,7 miljoen euro voor
het realiseren van de Talentencampus in Veltum.

Plannen worden uitgesteld

De uitwerking van de plannen duurt langer dan
gedacht, vanwege de ‘gebouwelijke puzzel’. De kosten
voor het plan stijgen en stijgen. Het prijskaartje kan
inmiddels oplopen naar 5,8 miljoen euro, terwijl

2018

dat de kosten om hier een nieuwe school te bouwen
(zo’n 4 miljoen euro) het eerder vastgestelde budget
overstijgen. Nieuwe startdatum: schooljaar 2017-2018.

de gemeente een budget heeft van 1,7 miljoen.
Het schooljaar 2017-2018 wordt niet meer gehaald.
Wel verhuist SO Geijsteren naar het gebouw van SBO
Focus in Venray.

De stekker gaat eruit

Het is lang stil rondom de Talentencampus in 2018.
In september wordt duidelijk waarom: gemeente
Venray heeft twijfels en wil vanwege de hoge kosten van het plan alle scenario’s opnieuw onder de
loep nemen. Moet er nieuwbouw komen op de
locatie of worden beide basisscholen grondig verbouwd? Ook een derde, al lang niet meer genoemd,
alternatief wordt weer overwogen: het plan voor de
Talentencampus loslaten en aparte huisvesting zoeken
voor de betrokken scholen. Eind 2018 wordt die laatste
optie werkelijkheid. De stekker gaat er na jaren van
overleg uit. Uit nieuw onderzoek blijkt dat vanwege
een hogere leerlingenprognose verbouw of bouw op
de locatie te lastig en te duur wordt. Zowel de scholenkoepels als de gemeente zien geen heil meer in de
Droom van Venray. Wethouder Martijn van der Putten:
“Toen hebben we elkaar goed in de ogen gekeken en
ons afgevraagd: is dit echt nog wat we willen? De conclusie was ‘nee’. Toen hebben we er een punt achter
gezet.” SPOVenray en Onderwijsgroep Buitengewoon
verwachten niet dat de eerder opgestelde doelstellingen behaald kunnen worden binnen de beschik-

bare ruimte. Ook merken zij dat de leerlingen van SBO
Focus en SO Spectrum (eerder SO Geijsteren) misschien
toch wel andere behoeftes hebben dan een gebouw
met een reguliere basisschool erin kan bieden.
SPOV-directeur Marcel Reulen: “Landelijk gezien
zie je recentelijk een stijging in het aantal leerlingen
dat speciaal onderwijs nodig heeft, terwijl eerder
werd verwacht dat dit juist zou krimpen. Die trend
zien we bij SPOV ook. In Veltum waren echter
geen opties om mee te groeien met dat stijgend
leerlingenaantal. En die flexibiliteit hebben we
wel nodig.” Op de Talentencampus zou er voor het
speciaal onderwijs geen extra ruimte zijn behalve de
standaard leslokalen. “En we hebben juist die extra
beweegruimte nodig.”
Van locatie wisselen wilde SPOV niet meer. Reulen:
“Toen ik in 2016 bij SPOV kwam, heb ik meteen
gezegd dat we niet nóg een keer van locatie zouden
switchen met de plannen. Dat was al vaak genoeg
gebeurd. Toen Veltum afviel als locatie, was het voor
ons ook duidelijk dat we niet meer verder wilden met
de Talentencampus.”

Wat heeft het gekost?
Er is heel wat geld en tijd gestopt in het
ontwikkelen van de plannen voor de
Talentencampus. Wethouder Martijn van der Putten:
“Daar zijn een hoop uren en kosten mee gemoeid,

want er is jaren aan gewerkt.” De gemaakte kosten
schat de wethouder op ongeveer 100.000 euro.
“Denk dan aan onderzoeken, begeleidingskosten en
adviestrajecten.”

Twee onderzoeken

Onderzoek naar k
 ansenongelijkheid in onderwijs
In Venray worden de komende maanden twee onderzoeken uitgevoerd naar kansenongelijkheid in het
onderwijs. Dit vindt plaats in het kader van de pilot bevorderen kansengelijkheid in het onderwijs, waarin
gemeente Venray één van de drie deelnemers uit Limburg is.
Eind 2016 constateerde de onderwijsinspectie dat landelijk de kansenongelijkheid in het onderwijs oploopt:
verschillen tussen leerlingen met lager
en hoger opgeleide ouders nemen
toe. Hierdoor krijgen veel kinderen
met laag opgeleide ouders niet het
onderwijs dat ze aan zouden kunnen

en blijft talent onderbenut. Met subsidie van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en provincie Limburg wordt er in Limburg in
drie gemeenten (Venray, Roermond
en Heerlen) een pilot uitgevoerd. In
het kader van de pilot worden er de
komende maanden twee onderzoe-

ken uitgevoerd in Venray. Het eerste
onderzoek richt zich op toekomstverwachtingen van ouders, leerlingen
en leerkrachten. Met dit onderzoek
wil men inzicht krijgen in de factoren
die bij leerkrachten en ouders zouden
kunnen bijdragen aan kansenongelijkheid in het basisonderwijs en hoe die

factoren verminderd kunnen worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
onder leerkrachten, directie, ouders en
leerlingen op alle basisscholen in de
gemeente Venray van eind 2018 tot
het voorjaar van 2019.

Overgang basisschool
naar VO
Het tweede onderzoek richt zich
op de overgang van de basisschool

naar het voorgezet onderwijs
en schooladvies aan kinderen.
Het onderzoek is gericht op het
inzicht krijgen in de relatie tussen
schooladvies van leerkrachten
in groep 8 en de schoolloopbaan
van kinderen. Het onderzoek zal
plaatsvinden op basisscholen en
de school voor voortgezet onderwijs
in de gemeente Venray en wordt
uitgevoerd in de eerste helft
van 2019.
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Open, eerlijk en dienstbaar

Opening nieuw politiebureau Venray
Het nieuwe politiebureau Venray/Gennep aan de Leunseweg in Venray is vrijdagochtend 1 februari geopend. Onder meer Hans Gilissen, burgemeester van Venray, en eenheidschef Ingrid Schäfer waren aanwezig. Laatstgenoemde gaf aan dat het politiebureau symboliseert zoals de politie wil zijn:
open, eerlijk en dienstbaar.

waterpomp aanwezig. Dit alles om
zelf energie op te wekken. Daarnaast
is er onder meer apparatuur aanwezig
die detecteert wanneer ruimtes
niet bezet zijn, de ventilatie wordt
dan automatisch uitgezet”, aldus de
politie. Eerder zijn wel al politiecentra
op deze manier opgeleverd, in
Venray staat nu echter het eerste
energieneutrale politiebureau van
Nederland.

34 werkplekken
Het bureau biedt plaats aan
34 werkplekken, in het oude gebouw
was er plek voor 85 plekken. “Dat is
een bewuste keuze. Omdat nooit
iedereen tegelijk aanwezig is, is dat
meer dan voldoende. Alles wordt
nu met laptops gedaan en er zijn
meer dan voldoende plekken om
te werken”, vertelt de politie.
Binnenkort wordt ook in Uden een
nieuw energieneutraal politiebureau
opgeleverd.

Zeer content

“Het was een feestelijke
opening, met mooie toespraken”,
aldus een woordvoerder van de
politie. Burgemeester Gilissen
verraste de aanwezigen met zijn
voorstel om 1 februari uit te roepen

tot de dag van de politie. “Laat de
inwoners maar eens beseffen wat
voor belangrijk werk jullie doen”,
aldus de burgemeester. Hij gaf de
politie een taart met daarop de
afbeelding van de heilige Severus,

een beschermheilige van de politie.
Burgemeester Gilissen heeft zijn
voorstel officieel ingediend in Den
Haag. “Wij vinden het erg bijzonder
dat de burgemeester met dit voorstel
is gekomen”, aldus de politie.

Winkeliers verenigd in één pand

Het nieuwe politiebureau,
dat zich op 1,5 meter afstand van
het oude gebouw bevindt, is het
eerste politiebureau in Nederland
dat energieneutraal is opgeleverd.
“Zo zijn er zonnepanelen en een

De bouw is in oktober 2017 gestart.
Sinds maandag 24 september heeft de
politie het nieuwe gebouw in gebruik.
Destijds stond het oude politiebureau er
ook nog, dat is inmiddels afgebroken.
“Dat was nog even spannend, er moest
nog gesloopt worden toen wij al in het
nieuwe gebouw zaten. Echter is dat
allemaal goed gegaan en zijn we zeer
content met onze nieuwe werkplek”,
aldus de politie.

32.000 euro

Koopzondag in het teken Dertig evene
van Outlet Venray
menten k
 rijgen
In het centrum van Venray was op zondag 27 januari koopzondag. Dit keer stond de maandelijkse koop
zondag in het teken van Outlet Venray.

subsidie

Het College van B&W van gemeente Venray heeft de eerste evenementensubsidies voor 2019 toegekend. Dertig evenementen krijgen in
totaal ruim 32.000 euro subsidie.

Veel winkeliers hadden zich
verenigd in het pand aan de
Grotestraat 92. Naast de aanbiedingen die op de maandelijks koopzondag naar voren kwamen, waren er

meer zaken die het verblijf in dit pand
aantrekkelijk maakte. “Mensen konden een valentijnsgroet uitbrengen die
door Omroep Venray werd opgenomen
en op 14 februari wordt uitgezonden.

Ook was er een barbier aanwezig,
waar menig bezoeker zijn haar door
liet knippen. Wij kijken terug op een
geslaagde zondag,” aldus Sjef Pappers
van Venray Centraal.

Het aantal evenementen dat
subsidie ontvangt is net zo hoog
als vorig jaar. Eén van de doelen
van het evenementenbeleid is
om met een subsidiebijdrage
organisatoren te stimuleren
om in Venray evenementen te
organiseren. Andere doelen zijn
het steeds verbeteren van de
kwaliteit van de evenementen en
de gemeente Venray steeds meer
op de kaart zetten. Onder andere
het Meerdaags Wandelevenement,
Fietsvierdaagse Venray, Baas van
Venray, de Singelloop en het Kitsch
Festival krijgen ook dit jaar weer
subsidie. Het verzoek van Wijkraad
de Brabander om subsidie voor
een wijkzeskamp met barbecue is
afgewezen, omdat het evenement
geen openbaar karakter heeft.
Welke evenementen subsidie
krijgen en hoeveel, wordt
berekend aan de hand van
criteria. Het aantal deelnemers,

bezoekers en vrijwilligers zijn
enkele meetbare criteria, naast de
laagdrempeligheid, de financiering
en de duur van het evenement. Ook
de uitstraling van het evenement
is van belang. De evenementen
met de meeste punten krijgen de
hoogste bijdrage.

Hoogte op basis
van criteria
Gemeente Venray verleent later
dit jaar nog eens subsidie aan één
of meerder evenementen. Het totale
budget voor 2019 is 32.625,90 euro.
Organisaties kunnen voor de tweede
groep evenementen 2019, die nog
maar uit 10 procent bestaat van het
totaal evenementen dat subsidie
krijgt, een evenementensubsidie
aanvragen bij de gemeente via
de website. De aanvraag moet
uiterlijk 1 mei 2019 bij de gemeente
binnen zijn.
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Vergunning voor maximaal tien jaar

Beschermd wonen op bedrijventerrein
De Hulst
De Vliet, een regionale instelling voor begeleid wonen, krijgt een vergunning om vier mensen met een
wmo-indicatie te huisvesten in een bedrijfswoning aan De Hulst 12 in Oostrum. Het College van B&W verleent
een vergunning voor maximaal tien jaar voor een tijdelijke woonbestemming van het pand.

van 18 januari waarbij De Vliet en
gemeente Venray aanwezig waren.
Omdat grotendeels aan de eisen kon
worden voldaan, werden de bezwaren
in de brief van 26 januari aan het college weer ingetrokken.

Permanent
toezicht

Eind vorig jaar leidde het plan tot
nogal wat onrust bij omwonenden
en ondernemers op het bedrijven
terrein. Ook de dorpsraad van Oostrum

stelde vragen. Op 4 december werd
een informatiebijeenkomst gehouden. Daarin gaf De Vliet, onderdeel
van tbs-kliniek De Rooyse Wissel, uit-

leg over het plan. Omwonenden en
omliggende bedrijven stelden vervolgens een aantal voorwaarden op. Die
werden besproken in de bijeenkomst

De Vliet is al langer op zoek
naar woonruimte voor haar cliënten.
Bij voorkeur aan de rand van een wijk
waarbij omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren. In de voormalige bedrijfswoning aan De Hulst 12
gaan maximaal vier mensen onder
toezicht wonen. Zelfstandig wonen
is niet toegestaan. In het pand komt
ook een kantoorruimte voor de begeleiding. Voor beschermd wonen geldt
24-uurs toezicht. Dat was, naast permanente camerabewaking en goede
straatverlichting, ook een eis van de
omwonenden. De woning ligt aan
Oostrumsveld, een weg die veel door
fietsende scholieren wordt gebruikt.
Tevens was het een voorwaarde dat
bij een calamiteit de vergunning wordt
ingetrokken en dat er geen andere
bewoners, met een zwaardere indicatie, mogen komen wonen.
De Vliet zegde toe dat bij een
ernstig incident het zorgcontract met
de veroorzaker wordt ontbonden. Bij

structurele problemen wordt voortijdig
gestopt met woonbegeleiding op deze
plek. De Vliet wil graag een termijn
van tien jaar afspreken omdat er grote
investeringen moeten worden gedaan
aan het pand. Anders zouden de uitgaven niet rendabel zijn.
Het was omwonenden niet bekend
dat op De Hulst 10 al drie cliënten met
een wmo-indicatie bleken te wonen.
De twee woningen liggen vlak bij
Het Werkhuis dat eveneens een onderdeel is van De Rooyse Wissel. Het gaat
straks in totaal om zeven bewoners met psychische problemen die
(nog) niet zelfstandig kunnen wonen.
Ze hebben ondersteuning nodig van
sociotherapeuten en woonbegeleiders. Er komen geen patiënten met
een actuele tbs-maatregel. Het is wel
mogelijk dat iemand een strafbaar feit
heeft gepleegd en van de rechter tijdelijk woonbegeleiding moet krijgen.
De meeste bewoners werken overdag bij Het Werkhuis of ze hebben een
vorm van dagbesteding. Gemiddeld
wonen ze er een halfjaar tot een jaar.
Daarna stromen ze door naar zelfstandig wonen of een andere woonvorm.
In Het Werkhuis kunnen mensen,
die een grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt, werkervaring opdoen
of een training volgen. Ze komen
vanuit de (forensische) psychiatrie,
reclassering, UWV of gemeente.

Vooruitgang, zorg, verenigingsleven en creativiteit

Vier toekomstscenario’s gemeente voor 2030
Vooruitgang, zorg, verenigingsleven en creativiteit zijn de trefwoorden van de vier toekomstscenario’s van
gemeente Venray in 2030. De beleidsadviseurs Jolanda Bosch en Gea Denissen presenteerden de vier varianten
maandag 28 januari in het presidium en maandag 4 februari in het dorpsradenoverleg.
De eerste fase van de nieuwe toekomstvisie werd eind januari afgerond en leverde veel informatie op.
Er rolden vier scenario’s uit waarmee
de gemeente deze maand opnieuw
de boer opgaat. Er blijft één scenario
over dat de basis is voor de toekomstvisie van 2030. “We hebben gekozen
voor radicalere scenario’s die onderscheidend zijn van elkaar. Dan is het
makkelijker om mensen een keuze te
ontlokken”, vertelde Jolanda Bosch.
Het eerste scenario staat in het
teken van vooruitgang en technologische ontwikkeling. “Technisch slim
innoveren ook op het gebied van
duurzaamheid, ondernemerschap,
niches in de markt en veiligheid
vergroten met technische snufjes”,
noemde Bosch de belangrijkste kenmerken.

Tweede scenario
is zorgvariant
Het tweede scenario is een zorgvariant waarin Venray een prettige
plek is om te wonen voor ouderen
en gezinnen. “Zorg zit in het dna van
Venray. Dit scenario laat de warme
kant van Venray zien. Hoe we met
elkaar omgaan en zorgen voor elkaar.
De zorg is goed geregeld en is ook een

verdienmodel.”
Het verenigingsleven staat centraal in de derde optie. “Venray is
bruisend, heeft goede voorzieningen
en is rijk aan evenementen”, vertelde
Jolanda Bosch. Creativiteit staat centraal in de vierde variant. Net als in
het eerste scenario is innovatie het
speerpunt. “Maar dan vanuit creatieve geesten”, verwoordde Bosch. Ze
meldde dat ondernemers behoefte
hebben aan creatieve ontmoetingsplaatsen. “Bedrijven gunnen elkaar
het succes en inspireren elkaar met
creativiteit en technologische ontwikkeling. Niet alleen het economische
aspect geldt, maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen.”

Reacties laten
rode draad zien
De reacties van dorpsraden en
dorpsbewoners lieten een rode draad
zien: wonen, gemeenschapszin, identiteit, groen, openbaar vervoer, recreatie en toerisme. Voorzitter Jan Nelissen
van het dorpsradenoverleg miste in
de opsomming de leefbaarheid die
volgens hem steeds meer onder druk
komt te staan. Dorpen kennen een
bloeiend verenigingsleven. “Maar we
hebben te weinig mensen om de ver-

enigingen in stand te houden. Dorpen
schreeuwen om meer inwoners terwijl de grote wijken van Venray bijna
onbeheersbaar zijn geworden. Het
is doorgeslagen, doodzonde”, vond
Nelissen. “De leefbaarheid van de

dorpen zou met stip op één moeten
staan.”
In de week van de toekomst, van
18 tot 25 februari, wordt met de vier
scenario’s een rondgang gemaakt
langs dorpen en wijken. Op drie avonden zijn er toekomstcafés waarbij burgers hun mening kunnen laten horen
en met elkaar in discussie gaan. Op
dinsdag 19 februari in zaal Roelanzia

in Ysselsteyn, op woensdag 20 februari in de schouwburg van Venray en
op donderdag 21 februari in gemeenschapshuis De Zandhoek in Wanssum.
De bijeenkomsten beginnen om 19.30
uur. De gemeenteraad praat op maandag 18 februari over de vier scenario’s. Op dinsdag 28 mei neemt de
raad een besluit over de toekomstvisie
van 2030.
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Myrna
Hendrickx

Niet iedereen die in Venray opgroeit, blijft hier ook wonen. HALLO Venray spreekt in de serie Uit… Venray
met oud-inwoners van Venray die hun dromen hebben gevolgd en buiten onze gemeentegrenzen terecht zijn
gekomen. In deze aflevering: Myrna Hendrickx (21), opgegroeid in Blitterswijck, maar inmiddels uit Arnhem.

‘Twee dorpshuizen
te veel voor Heide’
Het kleine dorp Heide beschikt met De Gelderkoel en De Schól over
twee gemeenschapshuizen. Dat zijn te veel accommodaties voor het dorp
van 480 inwoners.
“We zijn tot de conclusie gekomen
dat één gebouw voor ons genoeg is”,
zei dorpsraadvoorzitter Leon Janssen
maandag 4 februari in het dorpsradenoverleg. “Zowel met vrijwilligers
als met de financiën redden we het
niet om beide gebouwen overeind
te houden.” De Gelderkoel, net buiten de dorpskern, is van oudsher het
gemeenschapshuis. In 2011 sloot de
basisschool zijn deuren. Het schoolgebouw, midden in de dorpskern,
werd in de loop der jaren een nieuwe
ontmoetingsplek met veel activiteiten. In april 2018 werd De Schól
officieel geopend en de stichting
Leefbaarheid Heide kocht het gebouw
van de gemeente. Er is in Heide een

werkgroep opgericht die de accommodaties in kaart gaat brengen. “We
zijn pas begonnen. We bekijken eerst
hoeveel gemeenschapsruimte we als
dorp nodig hebben.” Voor de renovatie van De Gelderkoel kan Heide een
beroep doen op een flinke subsidie
van gemeente Venray. In het kader
van het project ‘Schoon door de poort’
kunnen alle gemeenschapsaccommodaties worden opgeknapt met financiële steun. Daarna moeten ze geheel
op eigen benen staan. De dorpsraad
van Heide wil de subsidie voor De
Gelderkoel mogelijk op een andere
manier besteden. “We hebben ook de
toezegging van de gemeente dat dit
kan”, meldde Janssen.

116 nieuwe woningen in 2018

Matige groei woning
bestand Venray
De woningvoorraad in Venray is in 2018 met 0,6 procent gestegen. Dat is
een lagere stijging dan het Nederlandse gemiddelde. Dat meldde het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs op basis van nieuwe cijfers.

Myrna groeide op in Blitterswijck, waar ze tot haar
achttiende woonde. Ze had er een fijne jeugd. “Ik zat
op voetbal en bij de scouting in het dorp. Bij de scouting zaten bijna alle meisjes uit mijn klas en we waren
veel aan het klimmen in de bossen en de natuur
rondom Blitterswijck.” Toen ze wat ouder werd, werd
Blitterswijck echter ook wat klein voor Myrna. “Het was
prima om er op te groeien. Ik heb er bijvoorbeeld veel
buiten gespeeld en mijn klasgenootjes woonden over
het algemeen niet verder weg dan 500 meter. Maar toen
ik wat ouder werd, begon ik wel dingen te missen, zoals
goed openbaar vervoer en een supermarkt. Die dingen
zijn toch handig om dicht in de buurt te hebben.”
Na de basisschool ging Myrna naar het vmbo op
het Dendron College in Horst. “Daar splitste de wegen
van de kinderen uit mijn basisschoolklas al. Sommigen
gingen naar Venray, anderen naar Sevenum en ik ging
dus naar Horst.” Ook op het Dendron College had Myrna
het naar haar zin. “Het was zeker de goede schoolkeuze
voor mij.” Na het vmbo succesvol afgerond te hebben,
vervolgde ze haar weg en kwam ze terecht op de studie Audiovisual Media op het Technovium in Nijmegen.
“Toen ik daar klaar was, heb ik een tussenjaar genomen
om te kijken of ik wilde gaan werken of door wilde studeren.” Het werd dat laatste. “Ik kreeg met mijn mboopleiding maar moeilijk een baan, dus besloot ik er nog
een hbo-opleiding achteraan te doen.”

Opleiding communication
and multimediadesign
En zo ging Myrna naar Arnhem, waar ze de opleiding Communication and Multimedia Design ging volgen. “Wat ik nu doe is niet meer alleen leuke designs
maken, maar ook heel strategisch werken. Ik doe nu
bijvoorbeeld een project voor de Belastingdienst, waar-

bij ik onderzoek hoe ik de samenwerking voor de afdeling IT kan verbeteren, door middel van het aanpassen
van het eigen intranet”, vertelt ze. “Het is veel meer
business en marketing dan op het mbo.” Waar ze naar
Nijmegen nog op en neer reisde, werd dat toen ze iedere
dag naar Arnhem moest, toch wat veel. “Daarom heb
ik besloten op kamers te gaan en ik sta nog altijd achter die keuze. Ik vind het heel fijn op kamers en zou niet
meer thuis kunnen wonen”, lacht ze. “Ik woon ook heel
fijn, in een groot huis met vier andere studenten. Het ligt
vlakbij Sonsbeek, een groot park met kunst en natuur in
Arnhem. Toen ik in Arnhem ging wonen, verwachtte ik
dat het echt veel drukker ging zijn, maar met Sonsbeek
om de hoek heb ik ook nog een beetje de rust en natuur
die er in Blitterswijck was.”

Roots niet vergeten
“Ik kom nog regelmatig in Blitterswijck voor een
weekendje bij mijn ouders, of mijn ouders komen naar
Arnhem. Ook vrienden in en rondom Venray, waar ik
mee heb gestudeerd, zie ik nog best vaak.” Ook zakelijk komt Myrna nog regelmatig in en rondom Venray.
“Ik heb een eigen bedrijfje in film en fotografie. Ik
doe veel bruiloften en af en toe wat familieshoots.
Ook zet ik verenigingen op de foto. Daarvoor werk ik
veel in en rondom Venray.” Hoewel de roots in Venray
dus nog niet vergeten zijn, ziet Myrna Arnhem inmiddels als haar thuisbasis. “Daar ben ik het liefst, daar is
nu mijn huis.” Teruggaan naar Blitterswijck ziet ze dan
ook niet zo snel gebeuren. “Ik ben daar echt heel fijn
opgegroeid en het is niet zo dat ik per se in de stad wil
gaan wonen, maar ik vind het wel fijn om bepaalde
voorzieningen wat dichter in de buurt te hebben. Dan
zou ik liever in een wat groter dorp wonen dan in
Blitterswijck, hoewel het er natuurlijk ook heel erg aan
ligt waar ik straks werk ga vinden.”

In Venray werden volgens het CBS
vorig jaar 116 nieuwe woningen
gebouwd, een groei van het woningbestand met 0,6 procent. Ter vergelijking: in Horst aan de Maas kwamen er
69 nieuwe woningen bij (0,4 procent)
en in Bergen 38 (0,7 procent). In
Deurne en Boxmeer werd harder
gebouwd. Met 218 nieuwe woningen
steeg de woningvoorraad in Deurne
met 1,6 procent. Boxmeer kreeg zelfs
1,8 procent erbij, met 214 nieuwe
woningen.
In Limburg, Friesland en Drenthe
werden naar verhouding weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de

woningvoorraad. Gemiddeld was de
groei in Limburg door nieuwbouw
slechts 0,4 procent. Landelijk was de
groei 0,9 procent. Nederland telde op
1 januari ruim 7,8 miljoen woningen.
Bijna 66.000 daarvan werden in 2018
gebouwd. In totaal kwamen er vorig
jaar bijna 74.000 woningen bij. Naast
nieuwbouw kan de woningvoorraad
bijvoorbeeld ook veranderen door
sloop, splitsingen of samenvoegingen
van woningen en door transformatie
van bestaande gebouwen. Dit laatste
gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex.

Voorlopig
onduidelijkheid bij
Inalfa Roof Systems
Inalfa Roof Systems uit Venray kondigde maandag 28 januari aan dat
er een reorganisatie gaat plaatsvinden. Inalfa, producent van schuifdaken,
laat weten nog niet te kunnen vertellen wat de concrete impact van de
benodigde bezuinigingen gaat zijn. Er werken wereldwijd 7.000 medewerkers bij het bedrijf, waarvan 760 in Venray.
CEO Jörg Buchheim liet onlangs in
het financieel dagblad optekenen dat
hij, onder meer vanwege de handelsruzie tussen VS en China, een jaar met
economische tegenwind verwacht.
Inalfa zegt dat de jarenlange versnelde omzetgroei heeft gezorgd voor
operationele complexiteit. “CEO Jörg
Buchheim zag bij zijn aantreden in
2016 dat het roer om moest en introduceerde een nieuwe strategie om
de operationele uitdagingen aan te
gaan”, aldus een woordvoerder van
Inalfa. “We hanteren daarbij een brede
aanpak van maatregelen, waaronder kostenbesparingsprogramma’s,

nieuwe processen, trainingen voor
medewerkers en vernieuwde medewerkers-prestatiebeoordelingen.” De
genomen maatregelen blijken nu niet
voldoende te zijn. “Personele wijzigingen zijn daarbij onomkeerbaar”, aldus
Inalfa. Het bedrijf laat weten eerst in
gesprek te gaan met de sociale partners. “We zijn op dit moment in de
laatste fase om de benodigde maatregelen te beoordelen. Deze gaan we
vervolgens bespreken met de ondernemingsraad. In de komende weken
kunnen we meer vertellen over de
concrete impact van de maatregelen”,
aldus de producent van schuifdaken.
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GEPLUKT Ron Baltussen

Van vrijwillige brandweerman naar beroepsbrandweerman, voor Ron Baltussen (34) kwam zijn jongensdroom uit. Hij is brandweerman in hart en
nieren en hoewel hij het daar druk mee heeft, vindt hij tijd voor zijn gezin het belangrijkst. Verder is hij een echte Venraynaar en vastelaovesvierder.
In de tijd die hij over heeft, hobbyt hij graag met grafisch design. Deze week wordt hij geplukt.
Ron groeide op in Brukske, in
Venray. Toen hij op de basisschool zat,
verhuisde het gezin Baltussen naar het

centrum van Venray. Ron vervolgde
zijn weg op het Raayland College,
waar hij VBO-B metaaltechniek (LTS)
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Uitgezonden naar Irak

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.

1

3

3

7
7

7

9

2

5
6

8
3

4

2
Oplossing vorige week:

9

6

7

7

5
3

6

8
2
7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

8

9

volgde. Dat was ook de periode
waarin zijn ouders gingen scheiden.
“Iets waar je als kind altijd wel last
van hebt, maar het is op een nette
manier gegaan voor mij”, vertelt hij.
Toen hij klaar was op de middelbare
school, wilde hij iets anders doen dan
zijn klasgenoten. “Ik ben toen naar
defensie gegaan, om daar te studeren.
Ik tekende een contract voor zeven
jaar en kon toen allerlei opleidingen
doen.”
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Ron begon in 2001 in Ede bij de
Luchtdoelartillerie. Hij ging daar op
kamers en haalde ook zijn eerste
brandweerdiploma’s. Lachend vertelt
hij: “Mijn vader is lid geweest van het
vrijwilligere korps van Venray en als
kind wilde ik al niets liever dan met
hem mee. Ik fietste wel eens stiekem
op mijn fietsje naar incidenten waar
mijn vader een oproep had gekregen.” Ook Ron ging bij de vrijwillige
brandweer en kwam vanuit Ede vaak
doordeweeks ook nog één keer op
en neer om zijn diensten te draaien.
In 2004 begon zijn dienstperiode. Hij
werd voor ruim vier maanden uitgezonden naar Irak. “Daar was ik chauffeur van de projectofficier, maar al
snel merkten ze dat ik meer kon. Ik
werd project-assistent en heb mooie
projecten gedaan. Zo renoveerden we

verschillende schooltjes en plaatsten
we waterwagens.” Dat het oorlog was,
was heftig, maar ook realiteit. “Ik zat
er middenin, maar ik heb er heel veel
levenservaring op gedaan.”
Terwijl hij in Irak zat, groeide de
ambitie om aan de brandweeracademie in Arnhem een éénjarige opleiding
te volgen. “De eerste maand kon ik
echter niet instromen, want ik zat nog
in Irak. Ze hebben me toen de boeken
opgestuurd en ik heb vanuit daar de
theorie gedaan. Toen ik thuiskwam,
kon ik alsnog instromen.” Ron haalde
zijn papieren voor preventiemedewerker, waarmee hij onder andere
bouwplantoetsingen mocht doen.
“Toen ik die had, wilde ik eigenlijk iets
anders dan de Landmacht, dus heb ik
de stoute schoenen aangetrokken en
ben ik naar de commandant van de
Luchtmacht in Eindhoven gestapt. Daar
hadden ze een tekort aan brandweermannen en kon ik, na het behalen van
de papieren voor vliegtuigbrandbestrijding, zo beginnen.”

Contract verliep
Tot 2007 werkte Ron daar, toen
verliep zijn contract bij defensie. Ron
had toen ook zin in iets anders en
kwam aan het werk bij Adviesbureau
Van Dijke. “Naar aanleiding van onder
andere de Schipholbrand in 2005,
moesten alle justitiële inrichtingen

getoetst worden op brandveiligheid”, vertelt hij “Zo kwam ik bij de
Rijksgebouwendienst terecht.” Hoewel
hij het daar naar zijn zin had, wilde
hij toch meer. “Ik volgde daarom nog
wat opleidingen en kwam tijdens een
pauze aan de praat met de teamleider van de afdeling Preparatie in
Nijmegen. Hij vertelde me dat daar
een vacature kwam voor medewerker
operationele informatievoorziening.
Dat wil zeggen dat je plannen maakt
die de brandweer helpen om snel en
effectief op te treden.” Ron solliciteerde en in de zomer van 2008 kon
hij aan de slag. Hij kreeg daar ook de
kans om een mbo-diploma op niveau
4 te halen. “Het werk- en denkniveau
had ik wel, maar de papieren zijn ook
wat waard.”
Inmiddels heeft hij het nog steeds
naar zijn zin in Nijmegen, maar wel
in een andere functie. “In 2017 kon
ik voor vijftig procent in de 24-uursdienst gaan werken.” Voor Ron betekende dat vooral dat hij meer tijd
zou hebben voor zijn gezin. In 2010
al leerde hij zijn vriendin Fleur kennen op de kermis in Venray en het
stel heeft inmiddels twee kinderen,
dochter Elin (6) en zoon Boaz (4). “De
dag na een 24-uursdienst ben ik altijd
vrij”, licht hij toe. Dat was voor Ron
ook de reden dat hij afgelopen jaar
volledig overstapte naar de 24-uursdiensten. “Nu draai ik twee diensten
in de week en werk ik daarnaast nog
één dag in de week in de veiligheidsregio Limburg-Noord als vrijwilliger,
waarvoor ik van alles doe in de hele
regio. Ook zit ik nog in een medezeggenschapsorgaan en georganiseerd overleg in de veiligheidsregio
Gelderland-Zuid als nevenactiviteit.”

Vastelaovend
“Het lijkt alsof ik bijna geen vrije
tijd heb en alleen maar bezig ben
met de brandweer”, lacht Ron, “maar
dat is niet waar. Ik vind mijn gezin
heel belangrijk en we gaan regelmatig een dagje naar de Efteling of
een paar dagen weg.” Ook houdt Ron
nog tijd over om actief te zijn binnen
Vastelaovesvereniging De Piëlhaas in
Venray, in de commissie prinsenproclamatie. “De vastelaovend is echt ons
ding, we zijn er altijd bij.” Een andere
hobby is grafische vormgeving. “Als ik
geen brandweerman was geworden,
was ik waarschijnlijk in de grafische
wereld terechtgekomen, maar voor nu
is dat hobbymatig en zie ik opdrachtjes meer als vriendendiensten.”
Als Ron terugkijkt op zijn carrière,
is hij trots op waar hij staat als bevelvoerder bij de brandweer, maar heeft
hij ook nog genoeg ambities. “Ik wil
graag nog een keer de hbo-opleiding
Integrale Veiligheid volgen. Daarvan
heb ik een paar jaar geleden al twee
modules afgerond, maar ik wilde me
toen meer focussen op mijn gezin,
dus ik heb het niet afgemaakt.” Hij
voegt toe: “Ik ben als LTS’er begonnen,
maar ik heb geleerd dat als je echt
een droom hebt, er altijd een weg
is. En die weg moeten mensen durven bewandelen om te komen waar
ze willen.”
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De inhoud van de mededelingen op deze pagina wordt beschouwd als ingezonden stuk en is geheel voor de verantwoording van de inzender. De journalistieke uitgangspunten van de redactie van HALLO (bijv. hoor/wederhoor) zijn op deze communicatie niet van toepassing.

Begrijpelijke taal in de raadzaal
“Wat net zo belangrijk is als de inhoud, is de manier waarop je die
brengt.” Een belangrijk onderwerp bij het Nederlands Kampioenschap
Debatteren voor Scholieren, waar we de 8e plek bemachtigden, was dat
de afstand tussen jongeren en de politiek te groot was
Zoals een gebrek aan betrokkenheid of door het feit dat jongeren
zich niet vertegenwoordigd voelen en daarmee ook niet gehoord
worden. Dit houdt natuurlijk verband met elkaar. Jongeren voelen
zich niet betrokken omdat ze vaak

niet begrijpen wat er wordt gezegd.
Door het onverstaanbare politieke
jargon en door gebrek aan representatie, wat weer zorgt voor een gebrek
aan belangstelling, zal daar ook niet
snel verandering in komen.
De lokale partij VENRAY Lokaal

biedt ondersteuning, zoals een debattraining voor raads- en commissieleden zodat de politiek voor iedereen
toegankelijk wordt én blijft. In Venray
wordt er namelijk weinig tot niet gelet
op de manier waarop je een verhaal
brengt. Verhalen zijn saai, langdradig
of komen niet tot een duidelijke conclusie. Een gemiste kans als je het mij
vraagt! Hierdoor zorg je juist voor een
grotere kloof tussen de politiek en de
Venrayse inwoners. Een aantal aanpas-

singen, zoals een duidelijke structuur,
kan er al voor zorgen dat het verhaal
niet alleen begrijpelijker maar ook nog
interessant wordt voor iedereen. Want
als je de politiek zichtbaar wil maken
moet je ook zorgen voor een duidelijk
verhaal. “De Venrayse politiek kan, en
moet interessanter, aantrekkelijker en
vooral verstaanbaar worden voor elke
Venraynaar!“
Mees Hillenbrink,
commissielid VENRAY Lokaal

Klimaatakkoord
Het CDA heeft het klimaat als een van de belangrijkste punten in het
coalitie- en collegeprogramma opgenomen. Sybrand Buma sprak over
‘Handelingsperspectief’. Ik vertaal dit als welke mogelijkheden hebben
wij als gewone burgers. Zonnepanelen op de daken worden al als
gewoon gezien. Wij praten daarbij over de terugverdientijd en rentabiliteit. Zij hebben hun effectiviteit al bewezen en ze worden mooier en zijn
alom geaccepteerd.
Voor ons als inwoners van Venray
kunnen wij daar de verlichting (Led)
en het gebruik van elektrische apparaten (koken) mee regelen. Het ver-

warmen van de huizen is een groter
probleem. Wij kunnen veel bereiken
met isolatie. Wij kunnen dan denken aan dubbelglas en wij hebben

zelfs al Triple glas HR+++. Moeten wij
de kozijnen en/of de ramen vervangen dan zouden wij niet anders meer
moeten willen. Hetzelfde geldt voor
het vervangen van de vloerbedekking.
Vloerisolatie en daarop vloerverwarming is een mogelijkheid. Kijken wij
naar onze muren dan kunnen deze
mogelijk beter worden geïsoleerd of
wij zetten er een isolatiewand voor
als wij de kamers moeten texen. Deze
extra investeringen verdien je op ter-

mijn terug en voor het oog maakt het
geen verschil, wel voor het comfort.
Ook bij het vervangen van de CV-ketel
kun je denken aan alternatieven zoals
luchtwarmtepompen, aardwarmtepompen en in de (nabije) toekomst
branders op waterstof. Wij staan
gezamenlijk voor een grote uitdaging
en het is verstandig om daar op tijd
over na te denken.
Jac Derikx,
Gemeenteraadslid CDA Venray

TE KOOP
Voormalige kapsalon
incl. appartement
Verkoop bij inschrijving
•

Het gehele pand; appartement incl. voormalige kapsalon.

•

De minimumverkoopprijs bedraagt € 280.000,- k.k.

•

Het bod met (verbouw)plan kunt u indienen t/m 29 maart
2019 t.a.v. Lisa Elbers. Daarna worden de plannen niet meer
meegenomen in de verkoopprocedure.

•

Het bod is de prijs van het pand in huidige staat.

•

Hoogte van het bod en het plan zijn bepalend voor de
gunning, met de voorwaarden om niet te gunnen.

•

Biedingen blijven gesloten tot einde van de termijn.

•

Na sluiting van de procedure is er een mogelijkheid om het
plan toe te lichten.

Horst

Gebr. van Doornelaan 74 en 74a

•

De mogelijkheid om te bezichtigen staat gepland op
14 februari tussen 15:30 uur – 17:30 uur.

Voor de verkoopvoorwaarden en de bezichtiging kunt u
contact opnemen met Tim Raassens of Lisa Elbers: 077-477 97 77.

Gemeente Horst aan de Maas | Postbus 6005 | 5961 AA Horst | E gemeente@horstaandemaas.nl | W www.horstaandemaas.nl
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‘De aankoop van het voormalige AH-pand wordt een blok
aan het been van de gemeente’ eens/oneens > www.burgersvanvenray.nl
De gemeenteraad van Venray heeft inmiddels besloten om de voormalige AH winkel te kopen voor maar liefst 1.225.000 euro. Belangrijke overweging daarbij was dat de provincie met het verstrekken van € 800.000 subsidie ervoor heeft gezorgd dat de gemeente met een eigen bijdrage van
425.000 euro de koop kon sluiten. Maar bij die eigen bijdrage blijft het niet. De gemeente schat dat met de noodzakelijke verbouwing van het pand
nog eens een extra bedrag van 1,9 miljoen euro nodig zal zijn. Klaarblijkelijk heeft de gemeente dus al een idee hoe de verbouwing eruit gaat zien.
Blijkbaar heeft de gemeente dus al een idee hoe die verbouwing er uit zal gaan zien. Maar wie wil de gemeente in het pand gaan huisvesten?
Mogelijkerwijs zou de bibliotheek een gedeelte van het pand kunnen gaan
gebruiken. Of dat voor de personen die regelmatig de bibliotheek bezoeken een
vooruitgang is ten opzichte van de huidige locatie is discutabel. Er is weliswaar
een fietsenstalling vlakbij, maar het dichtbij parkeren van een auto is moeilijk. Bovendien is de ruimte die ter beschikking staat, te groot voor alleen een
bibliotheek.
Er moet dus gezocht worden naar andere mogelijkheden. Wellicht is er
nu de gelegenheid om de smalle doorgang naar het Gouden Leeuwplein te

verbreden en daardoor ruimtelijk te verbinden met het plein. Ook een aparte,
wellicht ondergrondse, ingang naar de parkeergarage vanuit de winkel en het
schouwburgplein kan een mogelijkheid zijn.
Stichting Burgers van Venray vraagt zich af of de inwoners van Venray zelf
een idee hebben over wat er met het pand moet gebeuren. Daarom nodigt de
stichting u van harte uit om gedurende de maand februari op de website
www.burgersvanvenray.nl te reageren op de stelling: ‘De aankoop van het
voormalige AH-pand wordt een blok aan het been van de gemeente’.

Bespreking stelling Burgers van Venray van maand

De huisvesting van arbeidsmigranten
verdeelt Venray
Op de website Burgers van Venray hebben de inwoners van Venray gedurende de maand januari gereageerd op de stelling: ‘Wij laten de arbeidsmigranten in de kou staan’. De reden waarom juist die stelling was gekozen is het feit dat eerder enkele mogelijke grootschalige projecten door met
name het optreden van omwonenden onmogelijk werden gemaakt.
Er hebben in januari 1390 unieke personen de website bezocht, waarbij opvalt dat men verdeeld is in de reacties op deze stelling. De verdeling
van 56 procent eens en 44 procent oneens geeft die verdeeldheid onder de
Venrayse bevolking duidelijk aan.
Van de bezoekers van de website hebben 77 personen ook hun motivatie
op de site vermeld. Die motivaties zijn zeer uiteenlopend van karakter. Met de
keuze van het woord ‘wij’ in de stelling werd in het midden gelaten wie zich
daarmee aangesproken zou voelen: de inwoners of de gemeentelijke politiek.
Uit de meeste reacties blijkt dat de politiek in hun motivatie als schuldige
wordt aangewezen. Sommigen steken echter ook de hand in eigen boezem.
Een anonieme persoon reageert echter vanuit het standpunt van
inwoners. “Ze zijn wel goed om de vuile karweitjes op te knappen. Ze hebben
recht op goede huisvesting. Belachelijk dat inwoners zo’n invloed hebben
dat initiatieven, zoals de oude melkfabriek en Den Hoebert, met oneigenlijke
argumenten de grond in worden geboord.”
H. Loonen legt de zwarte piet bij de politiek. “De wethouder staat vooraan
als er weer een logistiek bedrijf naar Venray komt om ze welkom te heten.
De arbeidsmigranten mogen echter nergens wonen en dreigen zelfs op straat

te worden gezet door het college van B&W. Het gaat de politiek blijkbaar
alleen om winst bij de verkiezingen.”
Trudy is het eens met de stelling en schrijft: “Ja. Wij laten ze aan hun
lot over. Prooi van huisjesmelkers of hoe je ze ook zou willen noemen.
Dit is niet iets van de laatste tijd. Dit is al jaren aan de gang en omdat hier
niet is ingegrepen lijkt de gemeente nu machteloos. Ze zijn afhankelijk van
particuliere initiatieven”, aldus Trudy.
Erik vindt dat we de arbeidsmigranten niet in de kou laten staan en denkt
dat we nu best mogelijkheden bieden voor arbeidsmigranten. Erik: “Ik heb
trouwens nog geen arbeidsmigrant gesproken over de kwestie. Ik weet
dus niet of zij de huidige situatie ook zo slecht vinden. Wellicht vullen wij
Nederlanders dit voor hen in?”, vraagt hij zich af.
De rode draad is dat de meeste weerstand is tegen het grootschalig
opvangen van arbeidsmigranten. “Waarom deze mensen bij elkaar in
een groot gebouw? Wanneer we ze verspreiden over diverse kleinere
gebouwen/opvang zorgt dat waarschijnlijk voor een betere integratie”,
aldus Burgers van Venray. Voor het nalezen van de stellingen kijk op
www.burgersvanvenray.nl
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Kom naar PAvSerrassen!
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Woningstoffeerderij vd Broek trapbekleding tapijt, vloeren, raambekleding.
Bel 06 16 37 45 14 voor offerte.
Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.
Vakantiehuis te huur Costa Blanca,
4 pers, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl

PAST schoenen®
Hoofdstraat 14 Horst
T (077) 397 01 97
www.pastschoenen.nl
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

volg ons ook op

For more details check out our
Brand Guidelines.

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Reclame
De nieuwsberichten zijn
vaak somber; oorlog, terreur,
staatsgrepen, natuurrampen,
Emile Ratelband die weer
vader wordt (over rampen
gesproken), het boek I.M. van
Conny Palmen op het witte
doek, het gáát maar door.
Maar opeens hoorde ik
onlangs op de radio een
bericht dat mij enorm verheugde.
Ik maakte een sprongetje in
de lucht en stootte daarbij mijn
hoofd (want ik zat in de auto);
Loekie de Leeuw komt waarschijnlijk weer terug. Ik werd
meteen teruggeworpen naar
mijn jeugd, toen we met ons
Vendex-cassetterecordertje de
reclames van tv opnamen, om
ze op vrijdagmiddag op school
te ‘playbacken’ met Klaas
Woudsma, Gielt Algra en Sjoerd
Veenstra. Iedereen moest thuis
muisstil zijn tijdens de opname,
maar natuurlijk liep het vaak
mis; er viel een glas om, buurvrouw Sietske kwam onverwachts binnen, of Droppie de
kat begon te mauwen als-ie
met een vers gevangen visje
aan kwam zetten.
De toen ongewenste stemmen zijn nu dierbaarder dan
ooit. Het bandje heb ik jaren
later teruggevonden. Loekie
was altijd de verbindende factor
tussen de reclames, en tijdens
de playbackmiddagen gaf hij
ons even adempauze, al was
het maar kort. En nu dan waarschijnlijk de terugkomst van
onze jeugdheld. Hoop echter
niet dat ze hem oppimpen met
een hoop blingbling, met de
nieuwste smartphone rond
laten sjouwen of een botoxbehandeling hebben gegeven.
Ik weet niet of het nog kan,
maar ik roep u allen op; teken
de petitie op internet.
Er is maar één klein
probleempje: ik kijk sinds een
paar jaar geen tv meer.
Asjemenou!

14

sport

07
02

Afstand pas in tweede helft gecreeërd

Oranje Wit wint van
Bladella

PRINS JOHN I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Door: Korfbalvereniging Oranje Wit
Het eerste damesteam van Korbalvereniging Oranje Wit uit Leunen ontving zondag 3 februari
Bladella uit Budel. De ploeg uit Budel bezette voorafgaand aan de wedstrijd de laatste plaats, ze
hadden slechts één punt gehaald uit de gespeelde wedstrijden.
Oranje Wit wist als eerst te
scoren met een doorloopbal.
Hierna was het echter Bladella
dat brutaal de leiding nam en op
een voorsprong van 1-3 kwam.
Oranje Wit had het in de eerste
minuten lastig en had moeite
om haar kansen af te maken. Na
een tijdje wist Oranje Wit weer
wat scoren was en namen ze
een 5-4 voorsprong. Tot aan de
rust verliep het spel evenwichtig,

wat resulteerde in een minimale
voorsprong voor Oranje Wit bij
rust, 8-7.

Continue terug
In de tweede helft lukte
het Oranje Wit niet om afstand
te nemen van de bezoekers.
Wanneer er dan toch een gat
werd geslagen, kwam de
bezoekende ploeg continue
terug. In de laatste 10 minuten

GEFELICITEERD PRINS JOHN I
EN VOOR IEDEREEN EEN
FIJNE CARNAVAL!

wist Oranje Wit pas een groter
gat te slaan naar 14-11. Ondanks
dat Bladella nog iets terug deed,
kwam de voorsprong niet meer
in gevaar. De overwinning van
14-12 voor de dames uit Leunen
was daarmee een feit.
Oranje Wit speelt zondag
10 februari een uitwedstrijd
tegen Rooi uit Sint Oedenrode.
Zij bezetten de zesde positie in
de competitie.

WWW.ELECTROGOMMANS.NL

Gunhoek
Hoveniers

Huiswaarts met een 2-1 nederlaag

Venray houdt vroege
voorsprong niet vast

GEFELICTEERD PRINS JOHN I
EN PRINSES MARJON

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

SV Venray kende op bezoek bij Sportclub Susteren op zondag 3 februari een mislukte herstart van
de competitie in de eerste klasse D. De ploeg van trainer Frans Koenen speelde voor rust goed, leidde
halverwege met 0-1, maar keerde toch met een 2-1 nederlaag huiswaarts.
de scrimmage die ontstond,
reageerde Stef van Dijck het
meest attent. Hij prikte de
0-1 binnen. Venray had in de
eerste helft een veldoverwicht,
maar verzuimde verder afstand
te nemen. Schoten van Stijn
Brinkman en Armend Shala en
een kopbal van Rick Egelmeers
leverden geen treffer op.
Daardoor bleef de 0-1 stand
tot aan het rustsignaal op het
scorebord staan. SC Susteren is
al vaker een lastige opponent
gebleken voor de Venraynaren.
In de thuiswedstrijd op 18
november wisten de roodwitten pas in de slotminuten
een dreigende nederlaag af te

wenden (1-1). In de tweede helft
deden de Midden-Limburgers
er een schepje bovenop. Al vrij
snel viel de gelijkmaker. Na een
foutje van laatste verdediger
Robert Willemse kreeg een
Susterse aanvaller een vrije kans,
1-1. Venray werd in het laatste
kwart van de wedstrijd weer
sterker en kreeg ook enkele
kansen. In de slotfase trok de
thuisploeg echter toch de winst
naar zich toe. De arbiter legde de
bal op de stip na een overtreding
van Jesse Rommen binnen de
zestien. Tom Timmermans, oudspeler van Venray, benutte de
penalty en bezorgde zijn ploeg
de 2-1 zege.

BRL SIKB VCA
NEN - EN - 150 9001

Bij Venray ontbraken de
vleugelverdedigers Jordy
Wismans (schorsing) en Jesse
Peeters (blessure). Sander
Lenders, die tijdens de
winterstop overkwam van het
Duitse Straelen, maakte na
vijfenhalf jaar zijn rentree in
de Venrayse ploeg. Hij vormde
samen met Robert Willemse
het hart van de defensie.
Stef van Dijck verhuisde naar
de rechtsbackpositie en Rick
Egelmeers speelde links in
de verdediging. De bezoekers
kenden een flitsende start. Na
een afgeslagen corner werd de
bal vanaf links opnieuw voor
het Susterse doel gebracht. In

Grondboringen
Grondboringen

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

EETERS

Marc Peeters
Tel.: 0478-571050
peetersgrondboringen@home.nl
Hogeweg 5a Oirlo
Fax: 0478-571182
peetersgrondboringen@home.nl

Weej waense
iederieën
enne schônne
en kleurrieke
vastelaovend!

Kapsalon Femke
Hoofdstraat 25B
5808 AS Oirlo

Tegen koploper VVO/Klimoos

WIJ FELICITEREN
PRINS JOHN
EN WENSEN

Wederom geen punten
voor SVOC’01
Door: Korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste damesteam van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond zondag
3 februari tegenover de koploper van de competitie, VVO/Klimoos uit Hoogeloon. Wederom werd er
een nederlaag geïncasseerd.
De wedstrijd begon
scherp, wat resulteerde in vijf
doelpunten in de eerste vijf
minuten van de wedstrijd, door
onder andere Rian, Marloes en
Astrid. De scherpte waarmee
SVOC’01 startte, vlakte wat
af met als gevolg dat VVO/
Klimroos ook ruimte voor
kansen kreeg. De ruststand was
9-10.
‘Klein houden, 4-0 spelen

en een hoog baltempo’ was
de boodschap van trainer
Raymond. De boodschap werd
niet voldoende opgepakt door
de meiden van SVOC, waardoor
VVO/Klimroos de overhand
kreeg en ook haar kansen
verzilverde. Met een stand
van 11-15, 10 minuten voor
het eind, besloot SVOC’01 met
enkele tactische wijzigingen
nog één keer alles uit de kast

te halen. Ook dit zorgde niet
voor het gewenste resultaat.
De eindstand van 12-17 was
hiermee een feit.
Ondanks de nederlaag
kijken de dames positief naar
het verdere verloop van de
competitie.
Volgende week staat op
zondag 10 februari de wedstrijd
tegen Vesem op het programma
in Knegsel.

Hogeweg 5a, Oirlo
Tel. 0478 - 57 10 50
Fax 0478 - 57 11 82

Hoofdstraat 25c 5808 AS OIRLO
0478 571860 www.seppeeters.com

IEDEREEN
EEN FIJNE
CARNAVAL!

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert
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11 vragen aan prins John I

‘Geweldig mooi en spannend’

Wie ben je?
Ik ben John Voermans. Ik ben een geboren en getogen ‘Oelderse Mök’. Ik ben getrouwd met Marion.
Samen hebben we twee kinderen. Twee zonen: Lars
van 19 en Jesper van 17 jaar oud. Mijn hobby’s zijn
tennissen, hardlopen, mountainbiken en ik ben leider bij de veteranen van SVOC’01. Verder ben ik lid
van de dorpsraad in Oirlo.
Waar werk je?
Ik werk bij MSD Animal Health als Quality and
System Lead, R&D Operations in Boxmeer.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Deze kans krijg je maar één keer in je leven. Het is
een hele eer als ze je vragen. En zeker nu, als 8x11
jubileumprins.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Geweldig mooi en spannend tegelijkertijd. Je weet
eigenlijk niet wat je kunt verwachten met uitkomen.
Maar wat hebben we, mijn prinses en ik, daarna

ontzettend veel machtig mooie en hartverwarmende reacties gekregen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is lekker uit je bol gaan. Het is een stukje
verbroedering binnen je gemeenschap. Met carnaval
is iedereen gelijk. Jong en oud viert met deze dagen
zij aan zij de vastelaovend. En dat is mooi om mee
te maken.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Voorop gaan in de ‘Oelderse carnaval’ met woord
en daad.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ga er lekker van genieten. Hou je vooral niet in.
Deze carnaval moet er een worden waar jullie later
met plezier op terug zullen kijken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Daar is moeilijk een keuze in te maken. Het uitkomen was fantastisch mooi. Echt een hoogtepunt.

Verder is het Ald Wieverbal in Oirlo echt een must.
Bij ons noemen we dat altijd het feest der feesten.
Dus dan weet je genoeg. En dan moet carnaval nog
beginnen.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Niet veel, ben ik bang. Ik denk dat ik dan wel bij
moet komen van een fantastisch mooie, maar ook
drukke tijd. En... hopelijk genieten van al die herinneringen die we deze carnaval gemaakt hebben.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat was niet gemakkelijk. Zeker de laatste weken
voor het uitkomen waren moeilijk. Dan wordt het
een ‘hot item’ in het dorp. Iedereen probeert je uit
de tent te lokken. Maar meestal werkt het het beste
om maar gewoon met de mensen mee te praten.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Ben jezelf!

CV De Spurriemök Oirlo

’Geniet!
Herinneringe die gej
látter wilt hebbe,
motte now make!’
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11 vragen aan prins Peter VI

PRINS PETER VI GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Keavers Smakt en Holthees

‘Ik zie het als een groot avontuur’

Wie ben je?
Ik ben Peter Direks, op veel plaatsen ook bekend
al Peier. Ik woon samen met mijn vriendin Vivian.
Samen hebben we een hond, een Duitse herder
genaamd Loena. Veel mensen waren verbaasd dat ik
prins werd. Ook mijn ouders, die zagen het niet aankomen.
Waar werk je?
Ik werk bij Van Rattingen grondverzet. Ik ben daar
machinist van een loader of kraan. Ik ben hier nu 2
jaar in dienst. Ook heb ik de opleidingen gevolgd op
de Gilde Opleidingen in Roermond. Ik heb hier mijn
papieren gehaald voor vakman grond, weg en waterbouw, stratenmaker en machinist. Op het werk reageerden ze allemaal positief op het feit dat ik prins
ben geworden.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Carnaval heb ik altijd wel leuk gevonden. Ik heb jaren
meegedaan aan een aantal optochten in de regio,
zoals in Holthees-Smakt, Maashees, Wanssum en de
lichtjesoptocht in Well.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had het zelf wel een keer verwacht dat ze met de
vraag zouden komen of ik prins wilde worden van
De Keavers. Maar als de vraag dan toch komt, wordt
het wel ineens echt. Maar deze eer kon ik niet voorbij

laten gaan. Mijn vader is in 1992 ook prins geweest
van De Keavers en heb hem ook gevraagd om één
van mijn adjes te zijn. Ik word bijgestaan door mijn
vriendin Viviande Graaf, twee adjes, mijn vader Math
Direks en Kevin Linders, en narren Emiel de Mulder en
Bram Bingen. Zij zijn allemaal goeie vrienden of goeie
kennissen en hebben ook wel wat met het dorp.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekent voor mij gezelligheid en gek doen
met vrienden en familie. Tijdens carnaval komt iedereen voor hetzelfde feestje en is het een en al gezelligheid.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik heb me vrij weinig voorbereid omdat het dan
ook wat onverwachts kwam, dus laat ik het ook wel
op me afkomen. Ik zie het als een groot avontuur.
Ik hoop er later op terug te kunnen kijken met een
goed gevoel en dat het een mooi en gezellig feestje
was.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen die carnaval gaat vieren een heel
mooi seizoen toe, dat ze niet zullen vergeten en dat
ze alles binnen de perken zullen houden.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Eén hoogtepunt was toch wel de reac-

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert

tie van mijn ouders op het moment dat ik uitkwam.
Ik wist dat zij er ook waren, omdat mijn vader bij de
oud-prinsencommissie (AKP, Ald Keavers Prinsen) zit
van De Keavers. Zij wisten dus van niets. Ik ben zelf
wel heel benieuwd hoe de receptie zal gaan verlopen,
hier kijk ik dan ook naar uit.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Mijn prinses en ik hebben de hele week vrij gevraagd
om even bij te komen en eventueel om wat spullen
op te ruimen en dat we alles netjes kunnen afsluiten.
Ik hoop niet dat ik me al te brak ga voelen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Mensen in mijn omgeving hadden geen vermoeden
en ik heb er dus ook weinig moeite mee gehad om
niets te vertellen. Natuurlijk ligt het wel is vooraan in
de mond om te zeggen, maar gelukkig is het er niet
uitgefloept.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Maak er een hele mooie tijd van en
maak er jouw eigen feestje
van, dat je niet wilt
vergeten en waar je
mooi op terug kunt
kijken.

’Ekkus gen puin
of grond verjouwe,
We goan urst un moi
feesje bouwe!’
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Keieriek Geijsteren

Jeugdprinses
Anna Peek

Alzheimer
Café Venray

Themaavond over
Geloof en
zingeving

Anna Peek is zondag 3 februari tijdens de jeugdprinses verkiezing in
Geijsteren verkozen tot jeugdheerseres van het Keieriek. Ze nam hiermee
het stokje over van Cato van Haren.

Alzheimer Café Venray organiseert op maandag 11 februari
een nieuwe editie. In februari is
het thema: Geloof en zingeving.
Gastspreker is Suzanne Lijklema,
geestelijk verzorger bij
De Zorggroep.
“Ieder mens wil dat zijn leven
zinvol is. Onze rugzak is gevuld met
dingen die van belang zijn en ons
leven zin geven. Dan verandert er
iets in ons leven en komen vragen
naar boven. Waarom overkomt mij
dit? Waar kan ik nog in geloven?
Wat geeft mijn leven zin?”, aldus
de organisatie. Die vragen komen
maandag 11 februari aan bod.

Maandelijkse
informele
bijeenkomst

Jeugdtrio en jeugd
boerengezelschap
D’n Hazekeutel
Tijdens de jeugdzitting van D’n Hazekeutel uit Venray op zondag
3 februari is het nieuwe jeugdtrio en jeugdboerengezelschap bekend
gemaakt. Prins Niek Huggers gaat samen met zijn adjudanten
Stijn Hutjens en Maurits Leenders voorop dit jaar.

Anna wordt tijdens haar regeerperiode bijgestaan door ajudant Anne
Weijers, nar Amy Kleeven en raadsleden Pleun Visser, Nynke Boom, Karlijn
Jakobs en Lieke Lemmen. De jeugdprinses is een actieve judoka en
gaat naar het Metameer in Boxmeer.

Samen met haar gevolg heeft ze ook
een schlager gemaakt. Ze treden op
onder de naam K7 met het nummer
‘Zeuve megjes’.
De jeugdreceptie vindt plaats op
carnavalszondag 3 maart om 15.11 uur
in De Kei in Geijsteren.

Wat moet er gebeuren?

Jongerenwerkers
in gesprek met
jeugd in The B
Bij het jongerencentrum The B in Venray is er vanuit het jongerenwerk van Synthese een winterbarbecue georganiseerd op donderdagavond 31 januari. Jongerenwerkers zijn deze avond met de aanwezige
jeugd in gesprek gegaan over wat zij graag in The B willen zien.
De belangrijkste vraag van de
avond was: ‘Wat moet er gebeuren om The B voor alle jongeren in
Venray en omgeving aantrekkelijk te
maken?’ Daarnaast werd besproken
waar de jongeren zelf mee zouden
beginnen als zij verantwoordelijk
waren voor het centrum. “De aan

wezige jeugd heeft veel ideeën
opgeschreven en heeft de creativiteit
de vrije loop gelaten. Zo zijn er zaken
geopperd als een karaoke avond,
een skate- en pooltoernooi en een
open podium”, aldus de organisatie
die tevreden terugkeek op de avond.
(Foto: Hangama Olomi)

Het motto van het nieuwe jeugdtrio luidt als volgt: ‘5x11 ien ‘t Roojse
lând, vur ‘n fieësje gón weej nie ân
de kant’. Daarnaast is ook het jeugdboerengezelschap uitgekomen. Isa
v.d. Zanden en Ward Clephas zijn het
boerenbruidspaar. Zij worden vergezeld door opperboerin Guusje Derks,
Jessie Piepers als getuige van de

bruid, Thijmen Martens als getuige
van de bruidegom, bruidsmeisje
Jante Bistervelts en bruidsjonker
Finn Gottenbos. Dit jaar staat in het
teken van 5x11 jubileumjaar van D’n
Hazenkeutel. Vrijdag 8 en 9 februari
is het jubileumfeestweekend en het
TVK-Limburg, beide in De Wetteling.
(Foto: Hoedemakers)

Het Alzheimer-café is een
maandelijkse informele bijeenkomst waar mensen met dementie, familieleden, hulpverleners en
andere belangstellenden elkaar in
een ongedwongen sfeer kunnen
ontmoeten om ervaringen uit te
wisselen en te leren over dementie
en aanverwante thema’s.

De Kemphaan
Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in De Kemphaan in
Venray. Inloop is vanaf 19.00 uur
en het programma begint om
19.30 uur. De avond wordt uiterlijk
21.30 uur afgesloten. Toegang is
gratis en aanmelden is niet nodig.
Bel voor meer informatie met
de avondcoördinator Alzheimer
Café regio Venray, Joke Halmans, op
06 53 73 05 15.
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11 vragen aan prins Sef IV

‘Derde prins Sef in de familie’

PRINS SEF IV GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV Ut Dartele Veulen Veulen

’Án welke kânt van
de beek weej gón
fieëste, dór gón we nie
j
ovver näöle, want wee
viëre vastelaovend ien
’t Dartele Väöle’

Wie ben je?
Ik ben Sef Janssen, 23 jaar en met deze dagen
prins Sef IV. Ik ben zoon van Sef Janssen en Annerie
Thissen, twee familiekanten die hartstikke Veulens
zijn. Ik ben in de carnavalsvereniging ook bekend
als één van de twee narren. Daarnaast loop ik wel
eens mee als raadslid wanneer de andere van de
twee nar is. Bij sommige carnavalsgerelateerde
verenigingen in ons dorp ben ik ook te vinden.
Ik bouw al zo’n acht jaar mee aan de prinsenwagen
bij ons in het dorp. Dit is een grote hobby van mij
en ik ben dan ook vele avonden in de Karschop
te vinden. Ook blaas ik mee in Joekskapel Luuster
Efkes. Het heerschap doe ik natuurlijk niet alleen.

Dit doe ik samen met mijn vriendin Meike Philipsen
‘uut ’t Turftreiërsland America’. Ze komt zelf ook
uit een echte carnavalsfamilie en staat naast het
vele uitgaan en werken graag met carnaval op de
planken bij onder andere de zittingsavonden in
America.
Waar werk je?
Ik ben nog studerende. Dit doe ik aan de HAS
Hogeschool in Venlo. Daar volg ik de opleiding
Bedrijfskunde en agri-foodbusiness. Op het moment
loop ik stage bij Voergroep-Zuid in Deurne en de
Brabanders daar snappen het wel wat voor een eer
het is om prins te kunnen worden. Als bijbaan werk
ik als medewerker mee bij ons thuis in het bedrijf.

SIS
DE BBAAAS
DE
MET N

PROFICIAT PRINS SEF IV
EN PRINSES MEIKE!
Leon Reintjes | De Vlies 19 | 5814 AJ Veulen

IJSEN

/GRA

NICO

Dit is een gemengd agrarisch bedrijf. Meike zit in
het laatste jaar van de BBL-opleiding tot verpleegkundige aan de Gilde opleidingen. Ze werkt dan
ook als leerling-verpleegkundige bij Groene Kruis
Thuiszorg in Horst. Omdat Meike in de thuiszorg
werkt en regelmatig avonddiensten en weekenden werkt, hebben we, nadat wij zijn gevraagd, de
planner geïnformeerd en bekeken hoe de planning
op onze carnavalsagenda aangepast kon worden.
Natuurlijk was dit heel fijn, dit scheelt veel geschuif
en geregel met collega’s na het uitkomen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Het is natuurlijk altijd een grote droom geweest

Prins Sef IV

wij wensen jou een

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

Hakhoutdag in Venray
om prins te worden. En samen met Meike had ik het er wel eens over
of we ‘ooit’ gevraagd zouden worden. Hierbij zeiden we altijd dat ‘ja’
het enige goede antwoord zou zijn. Het mooie is ook dat mijn vader Sef
en opa Sef mij voor zijn gegaan als prins van het Dartele Veulen. Het
leek mij geweldig om dit ook te mogen ervaren!
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Begin december kreeg ik een appje van een prinsenkeuzecommissielid
of hij mij kon bellen wanneer het mij uitkwam. Je voelt je hartslag
door je hele lichaam en het kriebelt je overal toen ik hoorde dat ze
mij prins van 2019 wilde maken. Ik heb gezegd dat ik dezelfde dag
nog antwoord zou even, want zoiets hoorde ik toch te overleggen met
Meike. Op een positief antwoord van Meike hoefde ik ook niet lang te
wachten. Ze was er meteen vol van overtuigd dat we dit moesten gaan
doen, dus hebben we ’s avonds samen laten weten dat we deze kans
zeker niet aan ons voorbij wilde laten gaan. En dan… je gaat een tijd
vol spanning en vastelaoveskriebels tegemoet. En dan ben je toch best
wel blij dat ze bij ons in het dorp de prins niet te vroeg vragen. Want je
staat te popelen om het van de daken te schreeuwen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval, of zoals wij het liever noemen, ‘vastelaovend’, geeft je
een onbeschrijfelijk gevoel. Wanneer je het met de paplepel hebt
meegekregen, zoals wij, dan zie en voel je wat er voor een emotie om
dit geweldige feest heen hangt. Plezier en verdriet staan dan heel dicht,
maar ook heel ver weg van elkaar. De kat- en muisspellen tussen de
kerkdorpen en de liedjes met de dubbele betekenissen die iedereen
meezingt, zorgen voor een gevoel dat prachtig is om elk jaar mee te
maken. Vroeger begon het al te kriebelen als mijn vader vroeg in het
seizoen weer de medailles om deed. Dan hoorde je de medailles boven
aan de trap rinkelen. Dan was het die avond vorstenraadsbal en dan wist
je dat het weer bijna tijd was voor vasteloavend.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Onze taak is heel simpel: Samen met alle ‘Vaölekes en Vaölinnekes’
er een prachtige ‘vastelaovend’ van maken! Verder willen we samen
met onze geweldige jeugdtrio, de jonge jeugd van het Veulen het
‘vastelaovesbloed’ aanwakkeren. Ook willen we de zieken in het
dorp zich speciaal laten voelen door middel van een bezoekje en een
onderscheiding. Een belangrijkere taak is er in deze tijd niet, maar het
zal vast en zeker goed komen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente toe?
Een geweldige ‘vastelaovend!’ Vier het met een vette knipoog zoals
‘vastelaovend’ is bedoeld.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het hoogtepunt?
Het zijn allemaal hoogtepunten. ‘Vastelaovend’ moet je niet regisseren.
Dit hoor ik iedere oud- prins en -prinses zeggen. Maar uit ervaring klopt
dit ook. De meest onverwachte momenten zijn misschien wel de leukste
momenten.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je programma?
Ik denk dat het voor ons even een dagje bijkomen is. ’s Avonds naar
de kerk voor een assekruuske en daarna ‘herring schelle’ in de kroeg.
Even nabuurten en dan is het echt voorbij.. De dag erop zal de normale
orde van de dag weer beginnen en moeten we helaas weer wachten
tot 11 november.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden voor familie,
vrienden en kennissen?
De voorbereidingen voor het heerschap verliepen voor ons best
soepel. Natuurlijk zijn er wat obstakels, maar deze maken de
voorbereidingen juist leuk. De mensen om je heen verzamelen die
je kunnen helpen waar dit nodig is, en het geheim ook echt geheim
kunnen houden. Aan onze ouders hebben wij niets verteld omdat we
het voor hen een grote, overweldigende verrassing wilde laten zijn.
En dat werd het ook.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee willen geven?
Zoals iedereen zou zeggen. Geniet! Laat het op je af komen en geniet
van al de mooie momenten.

Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) organiseert op zaterdag 9 februari een hakhoutdag in het boxcomplex Boshuizerbergen in Venray. Het hout uit het bos wordt door een paardenmenner en zijn
trekpaard uit het bos gesleept.

Deze dag gaan de deelnemers,
voorzien van handgereedschappen, helpen met het zagen van
bomen. Voornamelijk de Amerikaanse
eik zal eraan moeten geloven.
De Amerikaanse eik heeft de eigenschap zich massaal uit te zaaien en de
inlandse Zomereik te verdringen.
IKL geeft uitleg en een veiligheidsinstructie. Ook het gereedschap en

materialen zoals werkhandschoenen
en veiligheidshelmen worden door IKL
verzorgd. Rond de middag wordt er
voor een eenvoudige lunch gezorgd.
Omstreeks 15.00 uur wordt de dag
gezamenlijk afgesloten en wordt het
vrijkomende hout verdeeld onder de
deelnemers. Het hout moet op lengte
van de meegenomen aanhangwagens
worden gezaagd. Over de aanhang-

wagens moet een afdeknet worden
aangebracht.
Meedoen aan deze hakhoutdag
is gratis, maar vooraf aanmelden is
noodzakelijk. Deelnemers ontvangen voorafgaand aan de dag een mail
met de exacte locatieaanduiding.
Aanmelden kan via
www.buitenkrachtlimburg.nl of per
mail via w.jansen@ikl-limburg.nl

Disco ‘t Trefpunt
Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert

Venrayse prins in Horst
Bij disco ‘t Trefpunt in Horst is vrijdagavond Venraynaar Jeroen Swaghoven uitgeroepen tot prins. Hij werd
vergezeld door prinses Maud Cuijpers uit Horst.
Disco ‘t Trefpunt is een disco in
Horst voor mensen met een verstandelijke beperking. Iedere twee weken
wordt er een discoavond georganiseerd. Voor de gelegenheid was The
Shuffle prachtig versierd in carnavals-

kleuren, rood, geel en groen.
Het prinsenpaar kwam vermomd
in zwarte capes en witte maskers het
podium op. Na het voorlezen van de
proclamatie werden Jeroen en Maud
uitgeroepen tot het 34e prinsenpaar

van disco ‘t Trefpunt. “Nadat zij volledig in stijl waren aangekleed tot prins
en prinses en iedereen het kersverse
paar had kunnen feliciteren, barstte
het feest in volle hevigheid los”,
aldus de organisatie.
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aan
Vic Luijkx

‘t mojste
fieëst van
ut joar’
Alle carnavals
voorbereidingen zijn nu echt
begonnen! Over drie en een
halve week is het zover, dan
gaat de carnaval beginnen
en dat is volgens heel veel
mensen ‘‘t mojste fieëst van
ut joar’.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Vic Luijkx
19 jaar
Leunen
nvt

Waar ben je het meest trots op?
De afgelopen gemeenteraads
verkiezingen mocht ik voor het eerst
stemmen en begon ik mij een aantal maanden hiervoor af te vragen
waarom dat wij nog geen echte stemwijzer in Venray hadden. Na heel veel
telefoontjes, interessante discussies
en uren programmeren heb ik met
drie organisaties en een aantal vrijwilligers, zonder budget, een stemwijzer
neergezet. Dit was heel intensief. Ik
zat net in mijn eindexamenperiode en
was bijna iedere pauze aan het bellen.
Uiteindelijk is de stemwijzer 14.000
keer ingevuld.
Hoe heet je bedrijf en wat doen
jullie?
Mijn bedrijf heet Innoviction.
Ik ontwikkel concepten die met
software, techniek en data te maken
hebben. Het leukste vind ik het om
aan projecten te werken die niet voor
één klant zijn, maar voor verschillende
mensen en organisaties. Zo kom je
met veel mensen in gesprek en kun
je oplossingen vinden waar iedereen
mee verder komt. Op dit moment ben
ik bijvoorbeeld druk bezig met het
ontwikkelen van meetstations die
lijken op vogelhuisjes. In deze huisjes
zitten sensoren die de luchtkwaliteit
meten. Met deze meetstations
kunnen boeren samen met hun
buren meten wat de luchtkwaliteit is
rondom hun bedrijf. Op deze manier
brengen wij goede gesprekken op
gang en kunnen we kijken hoe een
boer de luchtkwaliteit bij zijn of haar
bedrijf beter kan maken. Om dit te

kunnen doen, praat ik met boeren,
bezorgde buren, gemeentes en
andere mensen en organisaties die
allemaal andere dingen belangrijk
vinden. Zo hoor je van veel kanten
ontzettend interessante meningen en
verhalen waarmee ik een concept kan
bouwen waar iedereen mee verder
komt.
Hoe ben je erop gekomen om een
eigen bedrijf te beginnen?
Ik liep er vaak tegen aan dat ik
bepaalde dingen niet kon doen, omdat
ik nog geen bedrijf had. Denk bijvoorbeeld aan het ontvangen van online
betalingen of het sturen van facturen.
Wat wilde je vroeger altijd worden?
Vroeger wilde ik altijd uitvinder worden. Ik woon in het buitengebied van
Leunen en achter ons huis hebben wij
een grote schuur vol met oude planken en andere materialen. Hiermee
probeerde ik allerlei dingen te maken
die ik zelf had bedacht.
Wanneer heb je je bedrijf opgericht?
In 2015, inmiddels alweer bijna 4 jaar
geleden.
Wat wil je in de toekomst nog doen
voor je bedrijf?
Ik wil vooral veel interessante mensen
blijven spreken en mooie en innovatieve projecten blijven ontwikkelen.
Wat zou je nog graag willen
bereiken?
Op dit moment ben ik nog veel bezig
met het ontwikkelen van websites en
applicaties voor bedrijven. Ondanks
dat dit vaak leuke uitdagingen
zijn, vind ik dingen ontwikkelen
voor verschillende mensen die
verschillende dingen belangrijk
vinden het allerleukste. Ik zou het
heel leuk vinden als het dadelijk
financieel lukt om hier helemaal mee
bezig te zijn.

Wat is het mooiste project dat je
hebt mogen doen?
Mijn opa had dementie en voor hem
werd het steeds lastiger om gebruik
te maken van zijn computer. Daarom
ben ik een programma gaan maken
waarin hij op een supereenvoudige
manier dingen achter zijn computer
kon doen. Hiervoor heb ik heel vaak
naast opa achter de computer gezeten
om te leren hoe zijn hersenen dingen
oppakten. Uiteindelijk heeft hij hierdoor nog een tijd zelfstandig kunnen
computeren.
Wat is je favoriete hobby?
Ik doe sinds mijn elfde vrijwilligerswerk bij Omroep Venray. Hier heb ik
een aantal jaar een wekelijks radioprogramma gemaakt. Vanwege drukte
ben ik vorig jaar met mijn wekelijkse
programma gestopt, maar ik val nog
wel af en toe voor andere collega’s in.
Als je iedereen zou mogen
ontmoeten wie zou je dan willen
ontmoeten en waarom?
Ik doe heel veel verschillende dingen.
Ik programmeer, design, maak radioprogramma’s, maak video’s, doe marketing enzovoorts. Voor al die dingen
zijn er mensen waarvan ik vind dat zij
er ontzettend goed in zijn en waarvan
ik heel veel leer. Het is voor mij heel
lastig om hier één specifiek persoon
uit te pikken.
Wat deed je als kind het liefste?
Ik was heel graag buiten om van
alles en nog wat te bouwen. Van
boomhutten tot doolhoven en van
hooibalen tot rijdende karretjes. Ik
weet ook nog goed dat ik een keer
het idee kreeg om een vliegtuig te
bouwen. Maanden was ik dan bezig
om dingen te leren over vliegtuigen
en van alles in elkaar te timmeren.
Ondanks dat het vliegtuig nooit meer

is geworden dan een stapel pallets
met planken er doorheen als vleugels
en een bladblazer achterop als motor,
heb ik wel heel veel over vliegtuigen
geleerd.
Wat zou je nog graag willen leren in
je leven?
Eigenlijk bedenk ik nooit echt van
tevoren wat ik graag wil leren.
Meestal wil ik graag iets voor elkaar
krijgen en begin ik vanzelf uit te
zoeken hoe ik dat kan doen. Zo
heb ik leren programmeren toen
ik ervoor wilde zorgen dat opa kon
blijven computeren en ben ik mij
gaan verdiepen in elektronica toen ik
luchtkwaliteit inzichtelijk wilde gaan
maken. Ik begin met het doel en het
leren gaat dan vanzelf.
Wat is je droombaan?
Ik zou heel graag willen blijven doen
wat ik op dit moment aan het doen
ben. Wel zou ik graag met meer
mensen om mij heen werken. Op dit
moment ben ik best veel alleen bezig.
Wat doe je het liefste in je vrije tijd?
Op dit moment ben ik fulltime met
mijn bedrijf bezig. Ik kan dus zelf mijn
dag indelen en heb niet echt meer
een duidelijke splitsing tussen werk
en vrije tijd. Wel vind ik het heel leuk
om samen met mijn vrienden van
de middelbare school een biertje te
drinken of met de hele vriendengroep
leuke dingen te doen.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt één groot voorbeeld.
Als je dezelfde vraag stelt aan andere
mensen met techbedrijven zullen ze
snel grote namen noemen als Steve
Jobs, Elon Musk of Mark Zuckerberg.
Mijn doel is echter helemaal niet om
later een groot bedrijf te hebben.
Ik wil vooral mooie gesprekken voeren
en goede projecten ontwikkelen.

Op heel veel plaatsen is de
prins al uitgekomen, ook de
prins in Venray is anderhalve
week geleden uitgekomen en
afgelopen zondag is de
jeugdprins uitgekomen. In
Venray gaan dit jaar tijdens
carnaval prins Rob Arts met
zijn adjudanten Berry Fransen
en Twan Peeters en jeugdprins
Niek Huggers met zijn
adjudanten Maurits Leenders
en Stijn Huntjes voorop. Ik vind
dat carnaval vieren en
verkleden maar niks en sta
toch liever op de latten in de
bergen van Frankrijk.
De laatste weken zijn er weer
heel veel nieuwe
carnavalsliedjes uitgekomen
en vrijdag 15 februari vindt
om 20.00 uur de finale van het
LVK plaats in Maastricht. Ik hou
wel van al die vrolijke en
feestelijke carnavalsliedjes.
Mijn favoriet van dit jaar is
toch wel ‘Nog efkes’ van Bjorn
en Mieke die dit jaar ook
meedoen aan het LVK, voor
mij zijn ze nu al de winnaars!
Nu het nog maar 23 dagen
duurt voordat het echt gaan
beginnen, zijn veel mensen al
aan het aftellen, dus ik wens
iedereen heel veel plezier
tijdens ‘‘t mojste fieëst van ut
joar’.
Anne
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Schouwburg Venray

Kleur & Kracht in Venray
Het evenement Kleur & Kracht, speciaal voor vrouwen die zich betrokken voelen bij de multiculturele
Ook al zijn er verschillen in
samenleving, vindt op zondag 10 maart opnieuw plaats in Schouwburg Venray. Het evenement is tussen 12.00 en afkomst, achtergrond of religie, er
18.00 uur te bezoeken. De organisatie hoopt via crowdfunding de financiering van het evenement rond te
zijn ook veel overeenkomsten, stelt
krijgen.
Sebbar. “Dat hoeft geen belemmering te zijn om elkaar te accepteren,
Dat is erg jammer, want we kunnen
coördinatie is in handen van Amina
Er vonden al edities van het evezolang ze elkaar in de eigen waarde
zoveel van elkaar leren. We hebben
Sebbar van Buro Prinor. “We leven in
nement plaats in Venray (2015 en
laten. Andere evenementen zijn vaak
elkaar ook nodig. We moeten naar een gericht op een specifieke groep vroueen multiculturele samenleving. In
2016), Veenendaal (2016) en Venlo
participatie samenleving en dan is het wen. Sommige evenementen spreVenray wonen mensen met heel veel
(2018). Kleur&Kracht is in 2019 weer
goed als we meer van elkaar weten.
verschillende achtergronden”, stelt
in Venray en staat al in het teken
ken de multiculturele vrouw niet aan.
Als we elkaar kennen, zodat we ook
organisator Amina Sebbar. “Het is
van Internationale Vrouwendag. Het
Kleur&Kracht is voor alle vrouwen.”
belangrijk dat daar meer verbindingen bij elkaar aan kunnen kloppen als dat
is een project van Stichting Inclusief
nodig is. Vrouwen zijn de idealen pertussen ontstaan, want zij leven vaak
NL in samenwerking met EVA
sonen om verbindingen te leggen.”
meer naast elkaar dan met elkaar.
Vrouwencentrum. De organisatie en
Naast ontmoeting en verbindingen leggen, is er ook aandacht voor
empowerment en ondernemerschap
door middel van workshops en stands.
Ondernemende vrouwen in Venray en
omgeving wordt een podium en een
LGOG Kring Venray organiseert op maandag 18 februari een lezing over ‘Boxmeer, vrije heerlijkheid tussen
Peel en Maas’. De lezing in het Venrays Museum wordt verzorgd door Jan Nillesen en duurt van 19.30 tot
21.30 uur.

‘Voor alle vrouwen’

Lezing LGOG over Boxmeer

kans om te netwerken geboden. Tot slot
zijn er ook optredens en een talkshow
waar rolmodellen aan deelnemen.

Crowdfunding
De organisatie heeft nog financiële
ondersteuning nodig, want het gaat
niet om een commercieel evenement.
Sebbar: “Een deel daarvan is aangevraagd bij fondsen. Voor een ander
deel zijn we via crowdfunding op zoek
naar donateurs die hun naam aan dit
project willen verbinden omdat zij het
belang inzien van meer verbindingen
tussen verschillende culturen. Elke
donatie wordt beloond.”
Kijk voor meer informatie over het
evenement op www.gofundme.com/
kleurampkracht-venray-2019

Lezing in het Odapark in Venray

De lezing betreft een landschaps-, biografische en historischecologische beschouwing van
Boxmeer. “We maken een reis door
de tijd. We beschrijven het ontstaan
van de landschappen, de tektoniek,
de rol van de Maas en de vestiging
van de eerste mensen op de stroomrug. We volgen hun weg door de tijd.
De wijze waarop zij hun omgeving
inrichtten en een bestaan wisten
op te bouwen”, aldus LGOG Kring
Venray.
Jan vertelt tijdens deze lezing

het verhaal dat schuil gaat achter de
aardkundige verschijnselen die een
beslissende rol speelden bij de wijze
waarop de mensen het landschap
inrichtten. Speciaal aandacht gaat uit
naar de culturele codes die het leven
van de bevolking beheersten en van
grote invloed waren op de beslissingen die werden genomen. Zij bepaalden de demografische veranderingen
en de wijze waarop het landschap
vorm kreeg.
Het landschap rondom Boxmeer
kent een lange en zeer tumultueuze

geschiedenis. De natuurkrachten
tektoniek, water en wind droegen bij
aan de vormgeving. De mens voegde
er elementen aan toe, maar de mens
deed er soms ook afbreuk aan.
De lezing geeft een overzicht
van de ontstaansgeschiedenis van
het landschap rond Boxmeer: een
gevarieerd gebied van rivier, beken,
terrassen, beekdalen, landduinen,
rivierduinen, oeverwallen en stroomruggen.
Kijk voor meer informatie op
www.lgog.nl/regios/venray

De Brusselse
praktijk in Venray
In het Odapark in Venray is op maandag 11 februari de zesde lezing
van het seizoen 2018/2019. De spreker deze avond is de heer mr. Edmon
Oude Elferink. De titel van zijn voordracht luidt als volgt: ‘De invloed van
Europa op mededinging, privacy en andere belangrijke zaken: een verslag
uit de praktijk’.

Nieuwe editie Baas van Venray
Nadat Baas van Venray vorig jaar afgelast werd vanwege te weinig inschrijvingen, wordt er in 2019 weer
een nieuwe editie georganiseerd. De tweede editie van het sport- en spelevenement vindt plaats op zaterdag
18 mei. De winnaar van de strijd tussen teams uit de dorpen en wijken van Venray mag zich een jaar lang
‘Baas van Venray’ noemen.
De tweede editie van Baas van
Venray gaat dit jaar plaatsvinden in
Heide, thuis bij de vorige winnaar.
De organisatie heeft die dag weer de
nodige uitdagingen voor de teams
klaar staan waarbij kracht, snelheid,
samenwerken, inzicht, kennis en
behendigheid goed van pas komen.
Om 10.00 uur wordt het startschot van de eerste spelronde
gegeven en na dertien wedstrijd
elementen zit het dagprogramma
erop. Daarna zal vanaf ongeveer

17.30 uur een grote barbecue gaan
plaatsvinden. Deze barbecue staat
in het teken van het goede doel ALS.
Per deelnemer aan de barbecue gaat
2,50 euro naar dit goede doel.

Kennisquiz
Na de barbecue gaat het avondprogramma van start. Er wordt gestart
met een dj, waarbij tussendoor ook
nog het laatste spelonderdeel wordt
gespeeld: een kennisquiz over het
recente nieuws in Nederland en

Venray. De prijsuitreiking vindt plaats
rond 21.00 uur door wethouder Anne
Thielen. Om 22.00 uur is er nog een
optreden van de Venrayse formatie
We are the Message. De organisatie
zoekt teams die willen deelnemen
aan het evenement. Deelnemers
moeten 18 jaar of ouder zijn en kunnen zich aanmelden per team of
individu. De individuen worden later
in een team met dorps- of wijkgenoten geplaatst. Aanmelden kan via
www.baasvanvenray.nl

Sociale vaardigheidstraining
voor kinderen
Synthese organiseert een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot en met 8 jaar. Onder het
motto ‘Leer samen spelen met Tim en Flapoor’ biedt zij een training voor kinderen in Venray.
Kinderen vinden het soms lastig
om te vragen of ze met anderen
mogen spelen of worden snel boos
in de omgang met andere kinderen.
Kinderen van 6 tot en met 8 jaar
leven nog volop in de wereld van
de fantasie. De training sluit hierbij
aan door gebruik te maken van
fantasiefiguren in rollenspellen.
De trainers spelen de fantasiefiguren
Tim en Flapoor. Zij laten in elke
training voorbeelden zien van

zowel gewenste als ongewenste
gedragingen naar elkaar toe. Samen
met andere kinderen leert het kind
hoe het op een goede manier kan
omgaan met zichzelf en anderen.
Er wordt geoefend door middel van
spelletjes, toneelstukjes en met
behulp van knutselwerkjes.
De training bestaat uit acht
bijeenkomsten van anderhalf uur en
twee ouderavonden, waarop ouders
geïnformeerd worden over de inhoud

en de voortgang van de training.
De training vindt plaats bij
Synthese in Venray en vindt plaats in
maart, april en mei, steeds van 16.00
tot 17.30 uur.
Voor meer informatie en aanmelding, neem contact op met Moniek
Bouwmans via m.bouwmans@
synthese.nl of Jessica de Jong via
j.dejong@synthese.nl Inschrijven
kan via www.synthese.nl Deelname
is gratis.

Edmon Oude Elferink spreekt
over zijn ervaringen in de Brusselse
praktijk. Hij gaat de aanwezigen een
indruk geven van het functioneren van
de ‘Brusselse bubble’ en de invloed
die Europese regelgeving heeft op het
gebied van mededinging en privacy
op de economie en samenleving.

Gespecialiseerd in
mededingingsrecht
Mr. Edmon Oude Elferink is als
advocaat en partner werkzaam binnen de praktijkgroep mededingingsrecht van CMS. Hij opereert vanuit

het CMS EU Law Office in Brussel. Hij
beschikt over brede kennis van het
Europese recht en is gespecialiseerd
in het mededingingsrecht in het bijzonder. Verder adviseert hij op het
gebied van kartelrecht, staatssteun
en fusiecontrole en procedeert voor
mededingingsautoriteiten, nationale
rechtbanken en het Hof van Justitie
van de Europese Unie in Luxemburg.
Naast zijn werkzaamheden in
Brussel publiceert hij regelmatig in
vakbladen. De organisatie van de
avond is in handen van Adelbert
Venray. Kijk voor meer informatie op
www.adelbertvenray.nl
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Circus Mök

Circus Mök

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

5x11 jubileumfeest
D’n Hazekeutel

Bierfest: Part X
Tijd: 20.00-02.00 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

vr
08
02

Dansavond

za
09
02

Hakhoutdag

Huiskamerconcert: John Fairhurst

di
12
02

Kiendermök
Tijd: 2 tijdstippen
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeenteraad Venray
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: Veldeke Venroj
Locatie: kelder, Pastoor van der Gaetstraat Venray

Thema-avond over STEVIG

Tijd: 21.00-03.00 uur
Locatie: OJC Watjang Oirlo

zo
10
02

Raadsvergadering

Excursie naar werkplaats Kruisen
en Kapellen

Megapark 2.0

Tijd: 10.00-15.00 uur
Organisatie: Stichting IKL
Locatie: boscomplex Boshuizerbergen Venray

Tijd:13.00-17.00 uur
Organisatie: Werkgroep Historisch Archief
Koninklijke Harmonie Euterpe
Locatie: verenigingslokaal Odeon Venray

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

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Matthiasstraat 19 Castenray

Tijd: 20.00-24.00 uur
Organisatie: Dans-je-vrij
Locatie: Wijkcentrum den Hoender Venray

Reünie 180 jaar blaasmuziek

Lezing: De invloed van Europa
op mededinging, privacy
en andere belangrijke zaken

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: dorpsraad Oostrum
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

wo
13
02

Circus Mök

do
14
02

Voorlichtingsworkshop PrEP HIV

Tijd: 19.45 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Seniorenmiddag

Receptie jeugdprinses Dewi

Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: KBO Oirlo, VV De Spurriemök
Locatie: Zorgboerderij De Hofsteeg

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Schanseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Finale TVK 2019

Uitreiking 30e Orde van Verdienste

Tiener Mök

Tijd: 18.30 uur
Locatie: sporthal De Wetteling Venray

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: café Den Tommes Merselo

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Alzheimer Café: Geloof en
zingeving

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

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

Jeugdzitting
Tijd: 19.11-22.30 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

ma
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BEZORGERS
GEZOCHT!

PLUS geschenk
inpakservice

VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Oostrum
Castenray
Leunen
Oirlo
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WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Tijd: 19.00-22.00 uur
Organisatie: stichting Coming Inn
Locatie: Match voor Vrijwilligers Venray

Veel liefde.
Daar houden we van.
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De bibliotheek en ik Elly Jacobs

‘Maatschappelijke en sociale
taak steeds belangrijker’
2

Nu de toekomst van de Venrayse bibliotheek weer hoog op de politieke agenda staat, duikt HALLO Venray
de bieb in en spreekt de komende weken in de serie ‘De bieb en ik’ met diverse mensen die om uiteenlopende redenen betrokken zijn bij de bibliotheek. Deze week: vestigingshoofd Elly Jacobs.

Zo’n achtduizend mensen in de
gemeente Venray zijn lid van de
bibliotheek, maar het aantal gebruikers is veel groter. Jaarlijks ligt het
bezoekersaantal op zo’n 137.000
en voor veel van deze bezoekers is
Elly Jacobs een bekend gezicht. Zij is
namelijk het vestigingshoofd van de
bibliotheek Venray. Regelmatig staat

ze achter het inlichtingenbureau om
vragen van bezoekers te beantwoorden. Daarnaast is ze verantwoordelijk
voor de dagelijkse gang van zaken. Ze
organiseert cursussen op het gebied
van zelfredzaamheid en plant lezingen
en andere activiteiten.
Het is inmiddels bekend dat de
bibliotheek in geldnood zit. Dat baart

Elly natuurlijk zorgen. “Het zal lastig
worden om de dienstverlening op peil
te houden als er eigenlijk meer geld
nodig is”, vertelt ze. “Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. De bibliotheek zou bijvoorbeeld
meer vrijwilligers kunnen inzetten,
waar nu gewerkt wordt met professionals. Maar de juiste informatie

Dansavond in den Hoender
In Wijkcentrum den Hoender in Venray vindt op vrijdag 8 februari een dansavond plaats van Dans-je-vrij.
Dit evenement wordt iedere tweede vrijdag van de maand gehouden.
Tijdens deze avond wordt muziek
gedraaid van de jaren 60 tot aan de
huidige populaire nummers. Iedereen
krijgt daarbij de ruimte om te dansen zoals dat bij hem of haar past. De
organisatie laat weten dat er verschil-

lende dansvormen voorbij komen.
“Zelf lekker los dansen, stijldansen en lijndansen gebeuren steeds
vaker tegelijkertijd, wat erg leuk is
om naar te kijken. Salsa en cumbia
komen voorbij als er liefhebbers zijn.

Ook worden er soms spontaan d
 ansen
verzonnen, kortom alles is mogelijk”, aldus de organisatie. De avond
begint om 20.00 uur en eindigt rond
00.00 uur. De volgende avond staat
gepland op vrijdag 12 april.

‘Temperamentvolle kinderen’
Het Multifunctioneel Centruum De Baank in Leunen is op donderdag 14 maart het decor van een lezing over
‘temperamentvolle kinderen’. De lezing wordt gegeven door Eva Bronsveld, auteur van het gelijknamige boek
waarvan al meer dan 22.000 exemplaren zijn verkocht.
“Deelname aan de lezing zorgt
ervoor dat ouders het temperament
van hun kind beter begrijpen en meer
kunnen genieten van de leuke kan-

ten van dat temperament. Daarnaast
krijg je tips om beter om te gaan met
de lastige kanten”, aldus de organisatie. De lezing is toegankelijk voor

De Muzikale Huiskamer in Castenray is op zaterdagavond 9 februari het podium voor het John Fairhurst duo
uit Engeland. John Fairhurst is onder meer bekend van de Nederlandse act ‘My Baby’.
onder andere Glastonbury, Boomtown,
Secret Garden Party, Shambala, Green
Gathering, Small World en Bimble
Bandada. “Vaak werd over hem
gezegd dat hij ‘Wigan’s antwoord’ op

veel waarde aan een leven lang
leren en de bieb draagt daarin een
belangrijk steentje bij.” Elly geeft
voorbeelden. “Mensen die moeite
hebben met lezen en schrijven
kunnen in de bibliotheek terecht
voor taalcursussen en andere activiteiten. Om je te kunnen redden
in deze maatschappij is ook computervaardigheid heel belangrijk.
Ook daarvoor biedt de bibliotheek
ondersteuning door cursussen en
open spreekuren. En in de belastingperiode is er hulp bij het invullen van de belastingaangifte.” Deze
en andere activiteiten zijn volop in
ontwikkeling. Maar daar zit ook een
deel van Elly’s zorg. “De bibliotheek
wil goed kunnen aansluiten bij de
ontwikkelingen en nieuwe initiatieven kunnen ontplooien, maar
dan moet er geïnvesteerd worden.
Er moet voldoende personeel zijn
en er moet geld zijn voor scholing
om de deskundigheid te bevorderen. En er moet nog meer geïnvesteerd worden in samenwerking met
andere partijen.”
Kijkend naar de toekomst zegt
Elly: “De bibliotheek is een belangrijke partner op het gebied van
leesbevordering en bestrijding
van laaggeletterdheid. Ik hoop dat
BiblioNu de kans blijft krijgen om
haar taken op te pakken en uit te
voeren, om zo een bijdrage te leveren aan de zelfredzaamheid van
burgers.”

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray verschillende routes in Landweert

€ 7,50 - € 12,00

alle geïnteresseerden. De lezing start
om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.
Aanmelden kan tot en met maandag
11 maart op www.synthese.nl

John Fairhurst in Castenray
Daarnaast heeft hij uitverkochte shows gedraaid in Paradiso
Amsterdam en speelde hij voor een
groot publiek tijdens een drukbezet
festivalschema met negen shows in

vinden, goed kunnen doorvragen en
waar nodig doorverwijzen, dat kun je
niet van iedere vrijwilliger verwachten. Daar komt opleiding en ervaring
bij kijken”, stelt Elly. De bibliotheek
wordt immers bezocht door een heel
breed publiek. Elly: “Lang niet iedereen is zich ervan bewust, maar er
komen echt niet alleen boekenwurmen.” Zo komen er ouders die de
taalontwikkeling van hun kinderen
willen stimuleren. Dat kan over baby’s
gaan, maar ook over schoolkinderen,
soms met dyslexie. Andere mensen
komen naar de bibliotheek om informatie te vinden, om geschikte materialen te lenen voor slechtzienden, of
om gebruik te maken van internet en
printen. De medewerkers moeten hen
allemaal naar de juiste plek kunnen
verwijzen en ze moeten de vragen op
een deskundige manier beantwoorden. “Maar er komen ook mensen om
de krant te lezen of een praatje te
maken. Scholieren en ZZP’ers komen
er om lekker rustig te kunnen werken.
Regelmatig komen er ook hele schoolklassen. Ze komen klassikaal boeken
lenen, nemen deel aan activiteiten
of lenen projecten om op school te
gebruiken.”
De bibliotheek is voor iedereen
vrij toegankelijk, ook als je geen lid
bent. De voorziening is er dus niet
alleen voor mensen die graag lezen,
benadrukt Elly. Ze vertelt dat de maatschappelijke en sociale taak steeds
belangrijker wordt. “De overheid hecht

Jimi Hendrix is. Echter heeft hij al meer
dan een decennium op zijn kop gezet
met zijn verbazingwekkende gitaarvaardigheden”, aldus de organisatie.
De avond begint om 20.30 uur.

WERKZAAMHEDEN Elke donderdag het nieuwsblad HALLO bezorgen.
INTERESSE OF INFORMATIE Mail naar bezorgers@garcon.nl of bel 085 071 10 90.

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Klanten beoordelen Superkeukens met een 8,5
Bron: Feedback Company
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WINTER SALE

Beethoven
lak wit
275 x 295 cm

€ 6299,compleet met koelkast, robuuste
schouwkap, fornuis 90 cm breed,
vlak ingebouwde spoelbak
en werkblad 8 cm dik steen

HORST

ROERMOND

HEERLEN

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

In de Cramer 148

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

WWW.SUPERKEUKENS.NL

