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Laatste stukjes ijs
verdwenen
Het eerste warmterecord van 2019 is een feit. Afgelopen zaterdag werd de warmste 16 februari ooit gemeten. Dankzij het vroege lenteweer loopt de natuur drie
weken voor op schema. Alle planten en bomen staan in volle bloei en produceren flink wat pollen, waardoor hooikoortspatiënten de komende weken last krijgen van
klachten. Het goede weer houdt voorlopig aan, de weerstations voorspellen de komende week meerdere zachte dagen. Fotograaf Rob Beckers ging op pad en zag in Oirlo
de laatste stukjes ijs verdwijnen.

Provinciale verkiezingen

Weinig kansrijke Venrayse kandidaten
Zeventien Venraynaren staan op de kieslijsten voor de provinciale verkiezingen van woensdag 20 maart.
Alleen Hans Teunissen, lijsttrekker van D66, en Emma Palmen, achtste op de CDA-lijst, staan in de top tien.
De andere vijftien kandidaten, onder wie acht raadsleden, zijn lijstduwers.
Hans Teunissen heeft zijn zinnen
niet gezet op een Statenzetel. Hij wil
gedeputeerde blijven de komende
vier jaar. “De insteek van D66 is om
door te gaan in de coalitie”, zegt de
oud-wethouder van Venray. Teunissen
is opnieuw kandidaat-gedeputeerde
voor zijn partij. “Als dat onverhoopt niet lukt, dan ga ik verder als
Statenlid. Er zijn inderdaad weinig
Venrayse kandidaten die hoog op de
lijst staan. Maar er kan altijd iemand
met voorkeursstemmen gekozen worden”, zegt hij.

In de peilingen staat D66 er niet
zo florissant voor. “Vorig jaar bij de
gemeenteraadsverkiezingen hebben we het niet zo slecht gedaan.
Vier jaar geleden behaalden we
royaal vier zetels. Dat aantal hoop ik
opnieuw te halen”, zegt Teunissen
die in 2015 niet op de provinciale
kieslijst stond. Hij was toen wethouder in Venray en kwam in beeld toen
D66 aanschoof bij de coalitieonderhandelingen. Op 29 april 2015 werd
hij geïnstalleerd als gedeputeerde.
Het is voor de 55-jarige Teunissen al

de vierde keer dat hij de verkiezingskar trekt. Hij was driemaal lijsttrekker
bij de raadsverkiezingen in Venray:
in 1994 en 1998 voor D66 en in 2009
van de lokale partij PP2.
Tijdens de openbare zitting van het
centraal stembureau in Maastricht op
vrijdag 8 februari werden de kandidatenlijsten bekendgemaakt. Er nemen
dertien partijen deel aan de provinciale verkiezingen. Naast de tien partijen die al in het Limburgs Parlement
zitten (CDA, PVV, SP, VVD, D66, PvdA,
GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de

Dieren en Lokaal Limburg) zijn er twee
nieuwkomers: Forum voor Democratie
en DENK. ChristenUnie doet na een
onderbreking van één periode weer
mee aan de verkiezingen.
In 2015 waren er vier Venrayse
kandidaten minder maar ze stonden
wel vaker op een kansrijke positie.
Gouverneur Theo Bovens beëdigde
op 26 maart 2015 vier Venraynaren
als Limburgs Statenlid: Patrick van
der Broeck (CDA), Carla Brugman
(GroenLinks), Boudewijn Simons
(PVV) en Jan van de Ven (D66).
Dat was een recordaantal voor Venray.
Van der Broeck werd een maand
later benoemd tot gedeputeerde.
Carla Brugman nam in september

2018 afscheid omdat ze in Venray
wethouder was geworden voor
Venray Lokaal. Boudewijn Simons is
inmiddels verhuisd naar zijn geboorteplaats Maastricht. Hij staat nu als
vijftiende op de PVV-lijst. Jan van
de Ven is momenteel nog het enige
Venrayse Statenlid, maar hij keert na
de verkiezingen niet meer terug.
De meeste partijen komen
op 20 maart met twee lijsten
uit, één voor het noorden en één
voor het zuiden van de provincie.
Er zijn 47 Statenzetels te vergeven.
Emma Palmen uit Oostrum staat als
achtste op de noordelijke CDA-lijst.
Het CDA heeft momenteel elf zetels.
Lees verder op pagina 03
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Debutant Goedzat tevreden over optreden

Trotse Venrayse artiesten tijdens
LVK-finale
De gemeente Venray werd tijdens de 43e LVK-finale in het MECC in
Maastricht door drie groepen vertegenwoordigd. Een Venrayse winnaar zat
er dit jaar niet in. Hoondervel uit Haelen ging er met de Berta Paulussen
wisseltrofee vandoor.
lied ‘Zoeëmar dat moment’.
Bjorn en Mieke uit Venray
De debutanten David Janssen
eindigden met het nummer ‘Nog
en Coen Classens, beter bekend als
efkes’ op een derde plaats, mede
Goedzat uit Veulen, eindigden op een
dankzij de volledige punten van de
achttiende plaats met ‘Hutjemutje’,
publieksjury. Vorig jaar, toen het
maar zijn ondanks de uitslag erg trots
LVK in Kessel georganiseerd werd,
op hun prestatie tijdens hun allereergrepen Bjorn en Mieke ook al net
ste finale van het LVK. Het carnavalsnaast de overwinning. Ze werden
toen tweede. Pruuf Mar uit Ysselsteyn duo had van te voren niet gedacht
behaalde een negende plaats met het dat ze een van de twintig finalisten
zouden zijn. “Eigenlijk is ons iets
overkomen waar we alleen over konden dromen en fantaseren. Het waren
superspannende dagen die naar de
bekendmaking van de finale leidden.
HALLO Venray is een gratis
De ontlading is dan overweldigend
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
wanneer ze in je dorp het café binnen
in de gemeente Venray.
komen vallen. Wij waren door het
dolle heen. Blijheid, euforie, trotsOplage 19.500 exemplaren
heid, alles passeert de revue op dat
moment”, aldus David en Coen.
www.hallo-venray.nl
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Spanning vooraf

In de finale staan met drie
Venrayse artiesten gaf Goedzat een
extra steun in de rug. “Iedereen gunt
het elkaar. Ook de supporters uit
Venray, Ysselsteyn en Veulen reageerden enthousiast richting alle groepen
uit de gemeente. Dan is het weer
bewezen dat je carnaval niet alleen
viert, maar samen.”

Goedzat tijdens de LVK-finale (Foto: Angelique Lemmens Photography)
De debutant genoot van het
optreden en wil volgend jaar weer
meedoen met het LVK.

Fantaseren
“We kregen kippenvel tijdens
de finale. Alle artiesten maakten

een praatje en een dolletje, het was
echt gezellig met elkaar. Voordat
we het podium opgingen, moedigden de artiesten ons aan. We voelden de spanning wel toen we op de
brug klaarstonden en daarna richting
het grote podium moesten lopen.

Het optreden ging in een flits voorbij, maar we genoten met volle teugen van het zingen, springen en het
publiek. De finale is onbeschrijfelijk
en overweldigend. Je wilt het liefst
nog een keer. Het optreden smaakte
naar meer”, stellen David en Coen.

Langs dekenaten

Bisschop Smeets bezoekt Venray
Bisschop Harrie Smeets van Roermond maakt dit jaar een kennismakingstocht langs alle dertien dekenaten in het bisdom. De oud-deken van
Venray blijft dan steeds drie dagen in een dekenaat. Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 oktober bezoekt hij Venray.
Smeets, die op 8 december de
leiding van het bisdom Roermond
op zich nam, hoopt zo op een goede
manier kennis te kunnen maken met
het dagelijks leven in de parochies
in Limburg. Zijn eerste bezoek is half

maart in het dekenaat Kerkrade. Eind
december wordt de ronde afgesloten
in het dekenaat Schinnen. De bisschop
laat het programma aan de parochies
van het betreffende dekenaat over.
Wel heeft hij de dekens gevraagd om

gesprekken en bezoeken in te plannen, die hem een eerlijk beeld van de
kerk in dat dekenaat geven.
Een dekenaat is een regionaal
verband van meerdere parochies.
Het bisdom Roermond telt officieel

zo’n driehonderd parochies, die
verdeeld zijn over dertien dekenaten. Aan het hoofd van een dekenaat staat een deken, die meestal
ook pastoor is van een of meer
parochies in het dekenaat.

Supermarkt en huurwoningen

SP gaat op onderzoek in ‘t Desselke
De SP is zaterdag 16 februari gestart met een onderzoek in de wijk ‘t Desselke in Venray. Aanleiding is het toekomstige plan voor de Toverbal.
Het gebouw zou eventueel plaats moeten maken voor een supermarkt. De SP wil weten wat de buurtbewoners vinden van de plannen en wil de
staat van huurwoningen in de wijk bekijken. Het onderzoek eindigt medio maart.
Bert Vermeulen, bestuurslid van
de SP, licht toe waarom de partij het onderzoek van belang acht.
“Toen we onderzoek deden in ’t
Brukske, kregen we ook klachten uit
‘t Desselke. We hadden destijds niet
de mankracht om ook onderzoek
te doen in ’t Desselke.” Het onderzoek in ‘t Brukse in nu afgerond
waardoor er ‘t Desselke gestart kan
worden. “We willen weten hoe mensen denken over hun wijk en of er
problemen zijn in hun woningen. We

komen daar alleen maar achter als we
daadwerkelijk met ze in gesprek gaan
en ze vervolgens blijven ondersteunen
met het realiseren van hun wensen”,
aldus het bestuurslid.

Te weinig met
mensen gesproken
Voorzitter van SP Venray, Ronald
van Hal, stelt dat er in de politiek te
veel over mensen wordt gesproken in
plaats van met mensen. “Er worden

allerlei plannen gelanceerd, maar de
bewoners wordt niets gevraagd”, aldus
de voorman van de SP. Hij beaamt wel
dat het praten met mensen een hele
klus is. “Het kost veel tijd. We gaan
het systematisch doen, huis voor huis,
straat voor straat. We proberen met
zo veel mogelijk mensen te spreken.
Het is niet zo dat we elke dag in ’t
Desselke aanwezig zijn. We kiezen onze
momenten uit en informeren vooraf
dat we komen. Als mensen niet thuis
zijn, laten we aan hen weten hoe we te

bereiken zijn”, vertelt Van Hal.
Rond de zomer wil de SP de
resultaten paraat hebben. “We
nemen de tijd voor hetgeen de mensen ons te vertellen hebben”, stelt de
voorzitter. Van Hal is ook benieuwd
naar de uitkomst ten aanzien van de
huurwoningen. Diverse oude flats
en woningen worden op dit moment
namelijk aangepakt door de woningstichting. “We willen graag weten of
mensen het ook als een verbetering
ervaren”, vertelt Van Hal.
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Optredens joekskapellen

Veurgläöje op koopzondag
24 februari in Venray
De winkels in het centrum van Venray zijn op koopzondag 24 februari geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Vier joekskapellen treden tijdens de middag op verschillende plekken in het winkelcentrum op. Om 15.00 uur
brengen de joekskapellen gezamenlijk enkele nummers ten gehoren op de Grote Markt in Venray.

Emma Palmen:
‘Ik ga voor de winst’
Emma Palmen uit Oostrum staat achtste op de noordelijke CDA-lijst
bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op woensdag 20 maart.
Ze vindt het lastig in te schatten
of ze veel kans maakt op een zetel
in het Limburgs Parlement. Het CDA
heeft nu elf zetels. “We gaan voor de
winst, maar de landelijke prognoses
laten een licht verlies zien. Gelukkig is
Limburg wel een CDA-provincie”, zegt
Emma Palmen. Het CDA heeft ook een
zuidelijke kieslijst waardoor de concurrentie dubbel zo groot is. “Ik heb
er veel zin in en vind het leerzaam

en leuk om dit te doen. Natuurlijk ga
ik voor zo veel mogelijk stemmen en
ik heb de ambitie om mijn plekje te
veroveren in Provinciale Staten. Daar
ga ik mijn uiterste best voor doen.”
Emma Palmen zou het betreuren als
Venray na de verkiezingen geen enkel
Statenlid meer heeft. “Dat zou wel
heel jammer zijn. Daarom moeten
de mensen maar op mij stemmen”,
glimlacht ze.

Cheque voor Rooynet
De vrijwilligers van geschiedeniswebsite RooyNet ontvingen vrijdag
15 februari een cheque van 500 euro die verbonden is aan de derde prijs
van de Geschiedenis Online Prijs. De overhandiging vond plaats tijdens
een bijeenkomst in de studiezaal van het gemeentehuis in Venray.

Meerdere joekskapellen zijn
deze middag aanwezig. Zo is onder
meer het Dweilorkest De Joekels
uit Boxmeer aanwezig. Zij bestaan
sinds het carnaval van 1983 en vanaf
die tijd treden ze op in binnen- en
buitenland. Het gezelschap bestaat
uit 21 muzikanten uit Boxmeer en
omgeving.

Láng zök
Ook Blaoskòmpeneej Láng Zök
uit Venray is aanwezig. De officiële
oprichtingsdatum is 29 februari 1980.
Lang Zök behoort daarmee tot een van
de oudere joekskapellen in Venray.
Oorspronkelijk was de kapel het huis-

orkest van S.V. Venray en moest men
lid zijn van de voetbalvereniging om
mee te kunnen spelen. Inmiddels is
dat veranderd en zijn er geen beperkingen meer. De naam Láng Zök is vernoemd naar de Venrayse uitdrukking
‘Láng Zök án hebbe’, wat betekent dat
men lang over iets doet.
Joekskapel Naovenant uit Venray
is in 1999 opgericht en bestond allen
uit dames. Sinds een aantal jaren zijn
er ook enkele mannen bij de kapel.
De optredens die de kapel verzorgt,
zijn zeer divers. Zowel carnavals- als
kerstnummer maar ook optredens bij
verzorgingstehuizen behoren bij het
repertoire.

Uit Oostrum is Joekskapel Ut Gö
van de partij. De kapel stamt uit 1981.
Een stel fanatieke carnavalsvierders
heeft toen de basis gelegd voor
het kapel. Inmiddels bestaat ze uit
zestien personen. De Oostrumers
spelen allerlei soorten muziek op
verschillende plaatsen. Van country tot
schlager en in zowel kroegen, pleinen
en markten.

Country tot schlager
Vanaf 13.00 uur vinden optreden
plaats op diverse plekken. Zo wordt
er onder meer gespeeld bij De Stad,
De Klokkenluider, Kaplaanspad en op
het pleintje bij de Schoolstraat.

Vervolg voorpagina

Wethouder Anne Thielen overhandigde deze prompt aan de vrijwilligers
van het Historisch Platform Venray.
“Zij zijn degenen die zich inzetten om
de geschiedenis van Venray en de
dertien kerkdorpen door middel van
RooyNet op een aantrekkelijke en zo
compleet mogelijke manier wereldwijd uit te dragen”, aldus wethouder
Anne Thielen. RooyNet behoorde tot

Weinig kansrijke Venrayse
kandidaten
Als het CDA een goede uitslag
boekt en opnieuw twee gedeputeerden (Ger Koopmans en Hubert Mackus
die als nummers een en drie op de lijst
staan) levert, dan kan voor Palmen
een zetel binnen handbereik komen.
De Venrayse CDA-raadsleden
Selcuk Ipek en Bram Jeurissen staan
respectievelijk op de 14e en 34e
plaats. Oud-raadslid Arie Vullings uit
Wanssum bezet de 44e plek. Op de
SP-lijst staan twee Venraynaren:
Jan Hendriks (13e) en Ronald van
Hal (22e). Bij de VVD bezet raadslid
Bas Künen uit Oostrum de twaalfde
plaats. D66 telt net als het CDA vier
Venrayse kandidaten. Lijsttrekker
Hans Teunissen en de lijstduwers
Emina Joosten (23e), Bart Jilisen (32e)
en Jan van de Ven die de rij sluit als

vijftigste. Raadslid Henk Bisschops
staat als nummer elf op de PvdAlijst, die met Lotte Demarteau (23e)
nog een Venrayse kandidaat telt. De
20-jarige Demarteau is voorzitter van
de Jonge Socialisten regio ArnhemNijmegen.

Veel wisselingen
Carla Brugman is als nummer
vijftig hekkensluiter van de lijst van
GroenLinks. Op de 25e plaats staat
Hans Kalse uit Leunen en Toon Kerkhoff
uit Merselo, raadslid van Venray Lokaal,
bezet de 27e plek bij GroenLinks.
Bij de ChristenUnie staat Jan Janssen
uit Ysselsteyn opnieuw op de lijst. Het
voormalige CDA-raadslid staat 27e.
In de afgelopen vier jaar
waren er veel wisselingen in het

provinciebestuur. De coalitie van
CDA, D66, PvdA, SP en VVD startte
met zeven gedeputeerden. Daarvan
halen er drie de eindstreep: Ger
Koopmans (CDA), Eric Geurts (PvdA)
en Hans Teunissen (D66). Patrick van
der Broeck uit Oirlo was de eerste die
vertrok. Hij werd per 1 januari 2017
dijkgraaf van Waterschap Limburg.
Twan Beurskens (VVD) stapte in april
2018 over naar gemeente Venlo
waar hij gemeentesecretaris werd.
Een paar dagen later stapte Daan
Prevoo (SP) op. De SP kwam in een
crisis terecht en in september 2018
vertrok ook Marleen van Rijnsbergen
als gedeputeerde evenals Bob Ruers,
de opvolger van Prevoo. De SP verliet
de coalitie die sindsdien nog vijf
gedeputeerden telt.

de tien genomineerden die door de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
waren uitgenodigd voor de uitreiking
van de publieksprijzen. In totaal hadden 96 organisaties zich ingeschreven
voor de Geschiedenis Online Prijs, een
tweejaarlijkse prijs die is ingesteld
om de geschiedbeoefening via internet een boost te geven.
(Foto: HPV-vrijwilliger Jan Derkx)
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Startsein prins

Verbouwing school
Castenray van start
Prins John I gaf vrijdagavond 15 februari het startsein van de verbouwing van de voormalige basisschool De
Stek in Castenray. Dit deed de prins door de eerste dakpan van het gebouw te verwijderen.

Leunen vreest chaos
in Apolloniastraat
Als direct na carnaval wordt gestart met de werkzaamheden aan
het dorpsplein in Leunen, gaat de parkeerdrukte in de
St. Apolloniastraat nog meer toenemen. Uit de dorpsraadvergadering
van maandag 18 februari bleek dat buurtbewoners en de Leunse
dorpsraad hier zorgen over hebben.
Een buurtbewoner meldde aan
de dorpsraad dat St. Apolloniastraat
nu al vaker verstopt is doordat aan
twee kanten auto’s staan geparkeerd. Straatbewoonster en dorpsraadlid Inge Loonen kon het beamen
in de dorpsraadvergadering van
maandag 18 februari. “Er is hier
veel schade aan geparkeerde auto’s.
Al zeven keer heeft er iemand tegen
mijn auto aangereden.” De parkeerplaatsen bij Enjee Kappers zijn niet
openbaar, waardoor en nauwelijks
nog parkeergelegenheid is.

‘Overlast’

Bert Arts, voorzitter Stichting
Residence De Stek, besteeg samen
met prins John I vrijdagavond, onder
muzikale begeleiding van joekskapel Òp Tied Muuj, de ladder om op
het steigerplateau te geraken. Na een
korte toespraak toonden ze de eerste
verwijderde dakpan aan de tientallen
toeschouwers die getuige wilden zijn
van dit moment.

Plaatsen steigers
De officiële start begon al in
de voormiddag met het plaatsen
van de steigers rond het gebouw.

Dat gebeurde door een gespecialiseerd bedrijf, bijgestaan door enkele
Castenrayse vrijwilligers. Het project
zal grotendeels door vrijwilligers worden uitgevoerd.

keten van
vrijwilligers
Op zaterdagochtend, een dag
nadat het starsein gegeven werd,
stonden de eerste vrijwilligers klaar
om de overige dakpannen te verwijderen. Via een keten van vrijwilligers
werd pan na pan naar beneden door-

gegeven. De dakpannen moeten van
het gebouw af, zodat daarna asbest
van het dak verwijderd kan worden.
De basisschool werd op 1 augustus 2015 gesloten, nadat de scholen in
Castenray en Oirlo fuseerden en opgingen in basisschool Eigenwijs. Sindsdien
staat het Castenrayse schoolgebouw
leeg, maar krijgt dit jaar een nieuwe
bestemming als zorghuis voor ouderen die lichte zorg behoeven. De verwachting is dat de verbouwing medio
juli afgerond zal zijn en dat Residence
De Stek door de eerste bewoners in
gebruik kan worden genomen.

Venray Lokaal

Vragen over hondenpoep
overlast
Geert Craenmehr van Venray Lokaal heeft dinsdag 19 februari tijdens de vergadering van de commissie
Wonen vragen gesteld over de overlast die hondenpoep in de gemeente Venray veroorzaakt. Wethouder Carla
Brugman stelde dat de bewustwording het afgelopen jaar is verbeterd, maar dat extra fysieke voorzieningen
zoals automaten en prullenbakken kostbaar zijn.
“Hondenpoep is de grootste,
hardnekkigste en lastigste te bestrijden ergernis van Nederland”, aldus
Craenmehr. In oktober 2017 is een
besluit genomen over het tegengaan
van hondenpoepoverlast in Venray.
In 2018 is een communicatiecampagne
opgezet, die 10.000 euro heeft gekost,
om gedragsverandering teweeg te
brengen. Wethouder Brugman stelde
dat onderzoek heeft uitgewezen dat er
inderdaad sprake is van een positieve
verandering van de bewustwording
ten aanzien van dit probleem.
Omdat de analyse van het onderzoek nog niet volledig afgerond is, kon
de wethouder nog niet exact zeggen wat de campagne concreet heeft
opgeleverd. Eerste cijfers laten een

dubbel beeld zien. “Er is sprake van
een daling van 15 procent van mensen die vaak overlast ervaren van
hondenpoep. Echter is er een stijging
waargenomen van 13 procent van
mensen die soms overlast ervaren.
Verder is er nauwelijks een wijziging
in het percentage mensen dat geen
overlast ervaart”, aldus de wethouder.
Brugman zegde toe later met een uitgebreidere analyse te komen.

Voorzieningen
te kostbaar
Craenmehr stelde verder aan
de orde dat gemeente Venray geen
opruimmiddelen en geen voorzieningen plaatst om de problema-

tiek tegen te gaan. Hij vroeg zich
af waarom de gemeente dit niet
doet. Craenmehr haalde aan dat
dit in gemeente Horst aan de Maas
bijvoorbeeld wel wordt gedaan.
Brugman stelde dat de voorzieningen te kostbaar zijn. “Dit kost
35.000 tot 100.000 euro per jaar.
Het is dan nog steeds niet zeker dat
de overlast teruggedrongen wordt,
want uiteindelijk blijft het afhankelijk van het gedrag van mensen.
Er is daarom gekozen om mensen
aan te spreken op hun gedrag”, aldus
de wethouder. Brugman komt, wanneer de resultaten van de campagne
besproken en geanalyseerd zijn, met
een vervolgreactie op de hondenpoep
problematiek in Venray.

Gelijktijdig met het dorpsplein
wordt begin maart ook de Kapelweg
afgesloten. De St. Apolloniastraat
is dan nog de enige toegangsweg naar de kerk en basisschool
De Meent. “Dat wordt straks helemaal een chaos met auto’s”,
voorspelde dorpsraadlid Sjaak
Rongen. “Ook St. Catharinastraat
en Gussenstraat zullen overbelast
raken.” De dorpsraad gaat de parkeer- en verkeersperikelen opnieuw
aankaarten bij gemeente Venray.

De werkzaamheden aan
het dorpsplein en de Pastoor
Strijkersstraat zijn maandag 18 februari, met een week vertraging, van
start gegaan. Uitvoerder Horster
Wegenbouw Combinatie heeft zand
afgegraven op de plek waar het
voormalige gemeenschapshuis stond
en er is een hek omheen gezet.
De dorpsraad kreeg al direct het
verzoek of de hekken niet verplaatst
kunnen worden. “Ze zijn wat ruim
neergezet waardoor ze een deel van
de parkeerplaatsen op het plein in
beslag nemen”, zei Sjaak Rongen
die de kwestie zal aankaarten bij de
uitvoerder. Op donderdag 7 maart
wordt begonnen met het verwijderen
van alle klinkers en tegels uit het plein
en de Kapelweg. “Donderdagochtend
7 maart tussen 08.00 en 10.00 uur
kan iedereen gratis trottoirtegels af
komen halen”, meldde Rongen. Na
half mei zijn de werkzaamheden
klaar. De Leunse kermis, van 15 tot
19 juni, is de eerste activiteit op het
vernieuwde dorpsplein. Vlak daarvoor
wil de dorpsraad een openingsactiviteit organiseren.

Meester de Haanstraat

‘Parkeerverbod
Leunen overbodig’
Het parkeerverbod op zondagmiddag in de Meester de Haanstraat
in Leunen wordt opgeheven. De borden kunnen verdwijnen omdat de
parkeergelegenheid bij sportpark ’t Klaverblad is uitgebreid.
Daardoor zal er nauwelijks nog
sprake zijn van parkeeroverlast in
de Meester de Haanstraat, menen
dorpsraad en gemeente. Ook niet
op zondagmiddag als Leunen 1 thuis
voetbalt. Daarvoor was het parkeerverbod ingesteld. Toch kwamen straatbewoners in protest toen
de gemeente onlangs bezig was de

borden te verwijderen. Een medewerkster van gemeente Venray vroeg
maandag 18 februari in de dorpsraadvergadering wat nu te doen.
“We hebben besloten dat die borden
weg kunnen en daar blijven we bij”,
zei vice-voorzitter Ger Litjens van de
dorpsraad. “Als er protesten komen
van bewoners dan horen we het wel.”

Kinderdisco op kermiszondag Leunen
De Leunse kermis krijgt dit jaar een extra activiteit op zondag
middag 16 juni. Kinderdisco Blijwin uit Leiden wordt ingehuurd met
financiële steun van de dorpsraad. Dat bleek uit de vergadering van de
dorpsraad in Leunen op maandag 18 februari.
De kermiswerkgroep wil
graag op zondagmiddag iets
extra’s organiseren voor de
basisschoolkinderen. Blijwin biedt
kinderentertainment met spellen en
muziek. “Het is een leuk idee.
We kunnen zo de kinderen
meer erbij betrekken en de
kermis meer schwung geven”, zei
vicevoorzitter Ger Litjens van de
dorpsraad in de vergadering van

maandag 18 februari.
De dorpsraad stemde ermee in
500 euro beschikbaar te stellen uit
het leefbaarheidbudget. Omdat de
Leunse kermis dit jaar samenvalt
met de Wandelvierdaagse in Venray,
zal de kinderdisco na afloop van het
defilé in Venray worden gehouden.
“Binnen in MFC De Baank en bij
goed weer kunnen we naar buiten”,
aldus Litjens.
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Regeling op raadsagenda

Verplaatsen agrarische
bedrijfswoningen
De commissie wonen heeft op de vergadering van dinsdag 19 februari aangegeven de gemeentelijke
regeling rondom het verplaatsen van agrarische bedrijfswoningen te willen bespreken in de raadsvergadering
van dinsdag 12 maart.
De gemeentelijke regeling
‘Verplaatsen van agrarische bedrijfswoningen 2019’ is een gemeentelijke beleidsregel die tot doel heeft
om een bijdrage te leveren aan de
problematiek rondom vrijkomende
agrarische bedrijfswoningen. Het
gaat dan om woningen die niet meer
noodzakelijk zijn voor het agrarisch
bedrijf. Agrarische bedrijfswoningen
die liggen in gebieden waar de agrarische bedrijvigheid de dominante
functie is van het gebied, komen in
aanmerking voor deze regeling. Als de
woning dan niet meer nodig is, kan
onder bepaalde voorwaarden, elders
een huis worden gebouwd. Dit zou
met name interessant zijn in g
 ebieden

waar veel veehouderijbedrijven
liggen.
Onder meer Jan Hendriks, fractievoorzitter van de SP, had zijn bedenkingen bij het voorstel. “Wat ons
betreft is dit de omgekeerde wereld.
In plaats van de uitstoot bij de veehouderijen aan te pakken, maken we
een regeling waardoor mensen elders
kunnen gaan wonen”, aldus Hendriks.
Ook Cees de Vogt van Venray Lokaal
zette vraagtekens bij het voorstel.
“Het is een verkeerd signaal omdat
de regeling alleen geldt voor ondernemers. Burgers die last hebben van
overlast van de veehouderij wordt niks
aangeboden, terwijl de ondernemers
er zelf voor gekozen hebben om erin

te werken en te wonen”, zo stelt hij.
Wethouder van der Putten
stelt dat het eigenaren van burger
woningen vrij staat om te vertrekken
wanneer ze dat willen. “De manier
waarop we als gemeente deze mensen willen helpen, is een financieel vraagstuk dat we inderdaad niet
met deze regeling opgelost krijgen.
Met deze regeling geven we alleen
eigenaren van agrarische bedrijfs
woningen een extra optie”, aldus
Van der Putten. Meerdere partijen
gaven aan bedenkingen te hebben bij
het voorstel waardoor de commissie
geadviseerd heeft het te bespreken
in de raadsvergadering van dinsdag
12 maart.

Diefstal in Venray

Politie publiceert
foto verdachte
De politie heeft maandag 18 februari een foto naar buiten gebracht
van een persoon die ervan wordt verdacht twee keer cosmetische
producten te hebben gestolen bij een drogisterij in Venray. In het
onderzoek naar de diefstal is de politie op zoek naar de identiteit
van de verdachte.

Inwisselactie:
‘Tegel eruit, plant erin!’
Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert in samenwerking met Intratuin, waaronder de vestiging in Venray,
de inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin!’. Op zaterdag 23 maart kan een tegel uit een eigen tuin ingeleverd
worden voor twee tuinplanten.

De verdachte stal op vrijdag 7
december rond 11.30 uur cosmetica
bij een drogisterij aan de Grotestraat
in Venray. Een maand later, op woensdag 9 januari om 15.15 uur, lijkt het
volgens de politie erop dat de verdachte opnieuw heeft toegeslagen.
De politie heeft een onderzoek
ingesteld om te achterhalen wie
de verdachte is. Het tonen van een

opvallende foto is daarbij niet altijd
gebruikelijk. “Voor het oplossen
van deze zaak achten we het nood
zakelijk om de foto te publiceren.
We hebben hiervoor uiteraard overlegd gepleegd met het OM”, laat een
woordvoerder van de politie weten.
De politie vraagt mensen die de
persoon herkennen, contact op te
nemen met 0900 88 44

Drugshandel

Venrayse man
aangehouden
De politie heeft op vrijdag 15 februari bekendgemaakt dat naar
aanleiding van een drugsonderzoek een 21-jarige inwoner uit Venray
aangehouden is voor handel in verdovende middelen.
Tijdens de aanhouding was de
man in het bezit van harddrugs.
Zijn personenauto werd in beslag
genomen. Er werd een huiszoeking
gedaan in de woning van de man,
daar werd op verborgen plaatsen
harddrugs aangetroffen. Ook werd
er een grote hoeveelheid geld in de
woning aangetroffen.
De man is voorgeleid aan de
rechter commissaris en zit momen-

De jaarlijkse inwisselactie wordt
sinds 2015 georganiseerd. Inmiddels
zijn ruim 12.000 tuintegels vervangen door levend groen. Vrijwilligers
staan deze dag klaar om te helpen
met het uitkiezen van de tuinplanten
en mensen te voorzien van praktische
tips. De organisatie laat weten dat
er maximaal één tegel per persoon

ingeleverd mag worden. De tuin
vereniging Groei & Bloei adviseert om
een tuin voor minimaal 60 procent
met groen te beplanten.

Minder tegels
“Minder tegels betekent onder
meer minder wateroverlast. Het
regenwater kan dan beter in de

bodem wegvloeien en de riolering raakt minder snel overbelast.
Daarnaast kan het zorgen voor
minder hitte in de tuin en heeft het
een betere biodiversiteit tot gevolg”,
aldus de tuinvereniging.
Kijk voor meer informatie op
www.groei.nl
(Foto: Groei en Bloei)

teel nog vast. Behalve strafrechtelijk
wordt er ook bestuurlijk opgetreden.
Dat wil zeggen dat de gemeente
bestuursdwang toe kan passen en
de woning voor bepaalde tijd kan
sluiten. De politie laat weten in het
belang van het onderzoek geen verdere mededelingen te kunnen doen.
De politie vraagt mensen die
meer over deze zaak weten, contact
op te nemen met 0900 88 44

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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Jouw reis wordt eindeloos...

Moeder zijn is alles geven
Zorg en lijden, liefde en leven
Moeder zijn is alles derven
Alles... en tevreden sterven

GERRIE
VAN DEN

H OEF

UITVAARTBEGELEIDING

Floor Wijsman

Met al haar levenslust en wilskracht heeft zij deze strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve vrouw, os mam en trotse oma

Venray, 11 september 1987
Da Nang, 11 februari 2019

Lies Billekens-Magotteaux

T 06 - 19 08 28 14
www.gerrievandenhoef.nl

geliefd door

echtgenote van

Harrie en Nellie
Cobie en Gijs, Daaltje, Oonah, Lewis
Loes en Ruud, Ginza, Kaia
Rabya

Ger Billekens

We gaan je missen mooie vent.

Bakhuuske 5, 5963 HD Hegelsom
We nemen in besloten kring afscheid
van Floor op zaterdag 23 februari.

Floor Wijsman
Een onverwacht lange reis....
Floor, we zullen je gaan missen!
Wij wensen Harrie en Nellie, Cobie en Gijs, Loes en Ruud,
Rabya en kinderen heel veel sterkte.

Zij overleed in de leeftijd van 67 jaar.
Sevenum: Ger
Horst: Francois en Anna
Demi
Melderslo: Armand en Cindy
Nick, Fenna
17 februari 2019
Emmastraat 53, 5975 CN Sevenum
U kunt afscheid nemen van Lies in het uitvaartcentrum van
coöperatie DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
op donderdag 21 februari van 19.00 tot 19.45 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 22 februari
om 14.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Ooms en tantes
Neven en nichten
Familie Wijsman

Omdat er liefde is,
bestaat er geen voorbij.
In alle eeuwigheid ben jij.
Na alle fijne jaren die we samen met hem mochten beleven, hebben we veel
te snel afscheid moeten nemen van mijn lieve man, ons pap en hele trotse opa

Harry Bongaerts
echtgenoot van

Hanny Bongaerts-Kouwenberg

Afscheid op een geheel
eigen persoonlijke manier
Uniek eigen Afscheidshuis

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl
Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
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.
T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Wij danken iedereen voor de warme belangstelling, mooie woorden
en vele kaarten die we mochten ontvangen na het overlijden van

Coen Arts
* Ysselsteyn, 11 oktober 1944

† Venlo, 27 december 2018

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar het besef
dat hij door zovelen werd gewaardeerd, heeft ons diep ontroerd
en is voor ons een grote steun.
Sonja en Mart, Joep

Loodsruimte te huur.
Minimum maat 42 m2 voor € 84,-/
maand. Totaal nog 168 m2 te huur.
Openbaar cameratoezicht.
Spurkterdijk 18 Oostrum
06 54 31 21 44 info@VenrayGroen.nl
HappyFeet Reinigende en
verzorgende voorjaarsbehandeling,
www.maybodycare.nl
Hortensia’s (veel srt.), Rhodo,
Buxusvervangers e.v.a. tuinplanten
(ook op stam). Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl

Conny en Peter, Ivo, Tessa, Milou

Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar.
Mariëtte, kinderen en kleinkinderen

Hanny
Henri en Wendy
Anna
Martijn en Carolien
Mila, Luna, Morris

Bedankt!
Wij hebben enorm genoten
op onze 50e trouwdag!
Dankzij jullie aanwezigheid,
kaartjes en cadeaus hebben wij
een onvergetelijke dag gehad!

17 februari 2019
Sondertseveld 10, 5975 TP Sevenum

Hay en Annie
van Rengs-Thijssen

Harry is thuis waar u persoonlijk afscheid van hem kunt nemen op donderdag
21 februari van 16.00 tot 18.00 uur.

Horst

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 22 februari om 11.00 uur in de
parochiekerk H.H. Fabianus en Sebastianus, Raadhuisplein 1 te Sevenum.

Geboren

Het is de wens van de familie om in plaats van bloemen een donatie te doen
voor Buurtzorghuis Hospice Doevenbos in de daarvoor aanwezige collectebussen.

Daan
12 februari 2019
Zoon van Gideon en Ilse
Aarts-Janssen
Michelslaan 40
5963 HC Hegelsom

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

www.hallo-venray.nl

Geboren

Vic

29 januari 2019
Zoon van
Ruben Vullings en Jenny Derkx
Broertje van Jur en Sep
Rector Mulderstraat 16
5962 AH Melderslo
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3.520 euro

Leunen ontvangt cheque
De dorpsraad van Leunen ontving een cheque van 3.520 euro van GlaswebVenray. Directeur Bart Lemmen
kwam maandag 18 februari naar de dorpsraadvergadering om de cheque te overhandigen.
Alle dorpen die zijn aangesloten
op glasvezel, ontvangen in het kader
van de actie ‘tientje voor een vriendje’
een cheque die ze kunnen besteden
voor de leefbaarheid in het dorp. Bij
de start van het glasvezelproject in
november 2014 hield GlaswebVenray
een eenmalige actie, die duurde tot
juni 2015, waarbij bij iedere aanmelding 10 euro naar het dorp zou gaan.
Leunen was maandag al het zesde
dorp dat verblijd werd met een cheque.
Eerder ontvingen Merselo (1.960 euro),
Ysselsteyn (5.030 euro), Vredepeel
(780 euro), Veulen (1.680 euro) en

Heide (1.260 euro) al een bijdrage.
In totaal keerde GlasWebVenray tot nu
toe 14.230 euro uit. Castenray en Oirlo
zijn de volgende twee dorpen die aan
de beurt zijn. Op 13 maart ontvangen
beide een cheque tijdens de gecombineerde dorpsraadvergadering in Oirlo.
De Leunse dorpsraad heeft nog geen
bestemming voor de bijdrage van
3.520 euro. “Maar we zullen er ongetwijfeld een goed doel voor vinden”,
zei vice-voorzitter Ger Litjens. Bart
Lemmen deed een oproep om klachten
te melden bij de provider. “Het is jammer als mensen het niet laten weten

als de verbinding niet goed werkt.”
Hij gaf ook het advies de klacht door te
geven aan GlaswebVenray. “Dan kunnen we wellicht helpen of bemiddelen.” Dorpsraadlid Misja Nabben vroeg
wanneer de uitstekende open einden
van de kabels worden weggewerkt.
Bij huizen die geen aansluiting op glasvezel hebben, steekt de oranje kabel
voor de gevels nog uit de grond. “We
moeten eerst testen of bij alle aansluitingen de verbinding werkt. Daarna
worden de kabels in de grond weggewerkt. In Ysselsteyn is dit al gebeurd”,
meldde Lemmen.

Maud de Beer op de bres
voor behoud bibliotheek
Maud de Beer uit Venray heeft een brievenactie opgezet met als doel de bibliotheek in Venray te behouden.
Inmiddels hebben zo’n 1.000 mensen de brieven ondertekend die worden opgestuurd naar het college van B&W.
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Julianasingel

Woningen bij voormalig busstation
Op de locatie van het voormalige busstation in Venray, in de hoek
van de Julianasingel met de Prins Bernhardstraat, worden acht vrijstaande woningen gerealiseerd. De commissie wonen ging tijdens de
vergadering van dinsdag 19 februari akkoord met het plan waardoor
het als hamerstuk in de raadsvergadering van dinsdag 12 maart komt.
De verschillende partijen
lieten weten allemaal positief ten
opzichte van het plan te staan en
hopen dat de bouw zo snel mogelijk
gaat beginnen. Wethouder Martijn
van der Putten liet weten dat er
dit jaar begonnen wordt met de
sloop en de bouw van de huizen.
“De sloopvergunning is al verleend,

dus wat dat betreft kunnen we snel
beginnen”, aldus de wethouder.
Verder liet hij weten te verwachten
dat er vanuit de markt veel vraag
is naar de woningen. “De kans is
heel klein dat we met alternatieve
plannen moeten komen omdat
de woningen niet verkocht gaan
worden”, zei Van der Putten.

Op zoek naar
een leuke baan?
Of je nu in de agro, food of industrie wilt werken, bij AB Werkt
hebben we tijdelijke én vaste banen! Kijk maar eens hieronder.
Wat pak jij vandaag aan?

Medewerker gewasverzorging (fulltime)

America | Vac. Nr. P030074
De hoofdtaken bestaan uit het strooien van meststoffen en werkzaamheden in de omgevingsverzorging. Je werkt in teamverband
voor een modern bedrijf, waar ruimte is voor eigen ontwikkeling en
initiatief.

Teeltmedewerker biologisch tuinbouwbedrijf
(fulltime)

Grubbenvorst | Vac. Nr. P030648
Je bent verantwoordelijk voor o.a. het planten, verzorgen, oogsten
en verpakken van de groenten op dit biologisch bedrijf. Je werkt
hierbij in een klein team met een prettige werksfeer.

Allround glastuinbouw medewerker (fulltime)

Maasbree | Vac. Nr. P030835
Je voornaamste taak is het aansturen en begeleiden van een team
productiemedewerkers. Daarnaast voer je zelf ook diverse gewaswerkzaamheden uit. Je werkt in een modern bedrijf met doorgroeimogelijkheden.
Naar aanleiding van een oproep om
lid te worden van de bibliotheek, heeft
De Beer besloten om actie te gaan
voeren. De bibliotheek lijdt verlies en
er dreigt een faillissement. Wethouder
Anne Thielen heeft aangegeven dat ze
voorstander is van het behoud van een
bibliotheekfunctie in de gemeente, echter is vooralsnog onduidelijk om welke
manier dit gaat gebeuren.

“Venray heeft een geweldige biblio- voelen zich thuis”, zegt ze. Samen met
een vriendin stelde De Beer een brief
theek”, stelt De Beer. “Er wordt niet
alleen gelezen, maar mensen volgen er op die gericht is aan het college van
B&W. Ze vond een aantal supermarkook belangrijke cursussen, leren beter
Nederlands en krijgen hulp voor het
ten en een groot warenhuis in Venray
gebruik met de smartphone en tablet”, bereid om een plek in te ruimen voor
aldus De Beer. Volgens haar behoort
de actiebrieven. Inmiddels zijn er al zo’n
een bibliotheek bij een gemeente
1.000 ingevuld. “De wethouder heeft
met enig formaat. “Het heeft ook een
gezegd dat ze alles gaat lezen, dus ik
belangrijke sociale functie, mensen
ben benieuwd”, aldus De Beer.

Smakt-Holthees

Open verkiezingen dorpsraad

Operator verpakkingsmachine (fulltime)

Grubbenvorst | Vac. Nr. P023213
In deze functie ben je bezig met het aansturen en instellen van de
verpakkingsmachine. Je bent technisch onderlegd en ook verantwoordelijk voor het oplossen van storingen. Dit bedrijf is actief
als toeleverancier voor hoogwaardige substraten voor de tuinbouwsector.

Onderhoudsmonteur (fulltime)

Regio Panningen | Vac. Nr. P030233
Als monteur verzorg je het correctief onderhoud en modificaties op elektrotechnisch en besturingstechnisch gebied.
Je hebt technische kennis en ervaring en bent in staat
om met PLC gestuurde installaties te werken. Dit bedrijf
is actief in de markt van geveloplossingen en
straatstenen.

Om de dorpsraad aan te vullen en te verjongen worden vanaf half maart open verkiezingen gehouden in de
dorpen Smakt en Holthees. Alle inwoners krijgen een formulier in de bus waarop ze drie namen kunnen invullen
van in hun ogen geschikte dorpsraadleden.
“Als we een oproep doen in
het dorpsblad of op de website dan
komen er geen reacties”, meldde
dorpsraadlid Reinhold Oehmen maandag 11 februari in de dorpsraadvergadering. “Open verkiezingen zijn
eerder in Oirlo gehouden. Daar was
het een succes. Er kunnen verras-

sende namen uitkomen. De helft van
de inwoners heeft daar het formulier
ingevuld. Dat aantal moeten we ook
kunnen halen.”
Dorpsraad Smakt-Holthees telt
momenteel zeven personen. Naast
nieuwe leden kunnen ook namen
van de huidige dorpsraadleden, als

ze willen doorgaan, worden ingevuld.
Oehmen: “Als we de formulieren hebben opgehaald, gaan we inventariseren. De mensen met de meeste
stemmen worden bezocht met het
verzoek in de dorpsraad te komen.
De meesten zullen er trots op zijn als
hun naam vaak genoemd wordt.”

Interesse? Mail ons via
horst@ab-werkt.nl
AB Werkt Horst
Spoorweg 6
5963 NJ Horst
077 - 39 808 83
ab-werkt.nl
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KOM WERKEN IN EEN
WERELD VOL MAGIE
Ben jij op zoek naar een flexibele bijbaan in een unieke omgeving? Ga aan de slag bij Toverland!
Wij zoeken medewerkers voor o.a. de afdelingen Horeca, Schoonmaak,
Groenvoorziening, Gastenservice & Retail, Events, Attracties en Entertainment. Voor de afdelingen Horeca en Schoonmaak dien je minimaal
17 jaar oud te zijn en voor de overige afdelingen geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.
Bij Toverland creëer je magische gelukservaringen voor zowel de gast
als je collega’s. Je werkt voornamelijk overdag tijdens de openingsuren
van het attractiepark. Het liefst een halve dag werken? Dit is bij diverse
afdelingen mogelijk.

Als Toverlander:
• Doe je leuk en afwisselend werk
• Werk je in een gezellig en hecht team
• Maak jij het verschil
• Heb je gratis toegang tot Toverland én andere
geselecteerde parken
• Ontvang je een leuk salaris
Ben jij degene die we zoeken?
Kijk voor het volledige vacature-aanbod op
werkenbijtoverland.com en solliciteer direct!

Vacature Groenvoorziening

Dankzij jou bloeit de natuur in Toverland op

Vacature Schoo
n

Jij laat het park

maak

medewerker
Vacature Horeca erlijk eten en drinken
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 06

De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht
Donderdag 7 februari reisden er zo’n 15.000 leerlingen naar het Malieveld
in Den Haag voor een protestmars voor verandering van het milieubeleid in
Nederland. De jongeren willen hun toekomst veilig stellen en besloten daarom
te staken. De stelling luidde: De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht. 66% van de respondenten was het oneens met de stelling.
Tegenstanders van de stelling vinden dat leerlingen niet mogen staken,
omdat ze dan lessen missen die een bijdrage leveren aan hun toekomst. De
leerlingen die zijn gaan staken worden ook wel klimaatspijbelaars genoemd.
Daarnaast vinden respondenten dat de gevolgen van de klimaatverandering
worden overdreven. In werkelijkheid leidt het klimaatakkoord tot 0,00007 graden Celsius minder opwarming. Volgens de tegenstanders van de stelling kun-

nen de leerlingen zich beter druk maken om andere dingen.
Voorstanders delen hun mening met 97 procent van de klimaatwetenschappers die het erover eens zijn dat de mens de grootste invloed heeft op
het milieu. Voorstanders van de poll vinden dat mensen het uitstoten van
broeikasgassen moeten verminderen. Het is daarom niet verkeerd om als jongere bezig te zijn met het milieu. Staken voor een beter klimaat beschouwen
zij als een onderwijsactiviteit buiten de schoolmuren. Minderjarige leerlingen
dienen wel toestemming te krijgen van hun ouders.
De meningen over het klimaat zijn verdeeld. Het klimaat blijft een moeilijk
onderwerp in de politiek en zal nog vaak ter sprake komen. 14 maart gaan de
leerlingen opnieuw de straat op om te gaan staken.

Ik voel me betrokken bij de toekomst
van gemeente Venray in 2030
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Gemeente Venray hield in januari een informatieavond over de toekomst
van Venray in 2030. Meer dan 1000 inwoners gaven de afgelopen maanden aan
wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Venray. De gemeente verwerkte
de inbreng van de inwoners in vier scenario’s: vooruitstrevend, verzorgend,
verenigd en vindingrijk. Tijdens de week van de toekomst bezoeken enkele
medewerkers van de gemeente prominente plekken in de dorpen om zo veel
mogelijk voorkeursstemmen te verzamelen. Ook zullen toekomstcafés in
Ysselsteyn, Venray en Wanssum de mogelijkheid bieden om in de avonduren
te stemmen op een favoriet scenario. Voorstanders vinden het waarschijnlijk
prettig dat er activiteiten georganiseerd worden waar er ruimte is voor het

geven van meningen over dit onderwerp. Door veel te luisteren naar burgers
kan er een beter beeld gevormd worden wat men uiteindelijk wil in Venray.
Daarnaast kan het ook een positieve invloed hebben op de sociale cohesie
wanneer inwoners met elkaar in gesprek gaan over hoe ze de toekomst in
hun woonplaats graag zien. Tegenstanders kunnen betogen dat 2030 nog te
ver weg is en dat ze zich er daarom nog niet bij betrokken voelen. Sommigen
inwoners willen wellicht hier niet bij betrokken worden en laten dit over aan de
gemeente. Zij hebben misschien geen behoefte om hier over te spreken.
Wat vindt u? Voelt u zich betrokken bij de toekomstbepaling van
gemeente Venray in 2030?

De ingezonden brieven, die worden gepubliceerd in alle media-uitingen van HALLO, bevatten maximaal 350 woorden en worden met naw-gegevens geplaatst. De redactie behoudt het recht om deze in te korten. Ook kan zij brieven weigeren die
te lang zijn, te laat binnenkomen, geen nieuwe feiten bevatten of een racistische en/of grievende inhoud hebben. Ook moet de brief zakelijk van toon zijn. Er worden geen bijdragen opgenomen die elders zijn aangeboden of die reageren op wat
in andere media wordt gesteld. De redactie neemt hier geen deel aan de discussie en de brievenrubriek kan niet als rectificatie-instrument worden gebruikt.

Ingezonden brief

Een vergeten monument na de vergeten slag
Al maanden maak ik me ernstige zorgen over de toestand van een
Venrays historisch monument uit de Tweede Wereldoorlog. Van nà de
bevrijding zijn er in onze gemeente talrijke monumenten en gedenkplaatsen te vinden, maar van de originele stukken uit die oorlog, zijn er
maar heel weinig overgebleven.
In Venray of in één van de kerkdorpen staat geen tank of een stuk
zwaar geschut op een
marktplein, zoals op diverse
andere plaatsen in Nederland.
Hier hebben we slechts het
Defensiekanaal met de kazematten,
dat deel uitmaakte van de ‘PeelRaam stelling’, het vakkundig, gedeel-

telijk, gerestaureerde kasteel van
Geijsteren en het Wehrmachtshuisje
aan de Overloonseweg. Naar dit laatste
monument gaan mijn zorgen uit.
Het gebouwtje staat er bij als een
bouwval, zonder ramen, deuren en
kozijnen. Het is een kwestie van tijd
tot het in elkaar stort en verandert in
bouwafval. Dit Wehrmachtshuisje van

omstreeks 1942 maakte deel uit van de
luchtverdedigingslinie Kammhuberlinie.
De Britse bevrijders van Venray
ploeterden over het slagveld tussen
Overloon en Venray door de modder
en mijnenvelden onder zwaar
artillerievuur. In Amsterdam had dit
historisch monument meteen een
status en een naam gekregen in de
trant van ‘Het Wehrmachtshuisje dat
alles zag’. Zoals de kastanjeboom
bij het Achterhuis en de boom in de
Bijlmer in Amsterdam.
Het Wehrmachtshuisje in Venray
is bewaard gebleven en staat op

de lijst van Limburgs Erfgoed.
Voor de restauratie is mogelijk
overheidssubsidie nodig, maar hier
is geen geld voor. Volgens mij is
er geld genoeg, maar worden de
subsidiegelden slecht verdeeld. Als er
aan de Overloonseweg niets gebeurt,
gaat dit monument verloren, zeker nu
het is komen te liggen op het nieuwe
industriegebied De Spurkt.
Beste lezers, ik heb u deelgenoot
willen maken van mijn ongerustheid,
zodat we achteraf niet kunnen zeggen: ‘Dat hebben we nooit geweten’.
Anne Beuving

Ingezonden brief

Venray Bedankt!
Toen ik me afvroeg wat ik kon doen om de bibliotheek te ‘redden’
sloeg mijn fantasie op hol. Ik zag mezelf op de markt of een van de
andere pleinen staan met een groot spandoek met de tekst ‘red de bieb
van Venray’. In gesprek met burgers, over dat ik me niet druk hoef te
maken, want de bieb komt toch in het oude Albert Heijn pand? Nou, dat
is nog helemaal niet zeker. Anderen zouden er schande van spreken,
maar tja, dat helpt zo weinig.
Ik zag mezelf op de publieke
tribune van de commissie Leven,
slimme vragen stellen en goed
opletten. Hoe zit het nou precies
met dat herstelplan? En met die
visie? Van wie is die visie eigenlijk?
Wie beslist nou precies waarover?

En vooral, wanneer?
Ik zag mezelf de wethouder
bellen om samen een bezoekje te
brengen aan de bibliotheek waar ik
haar vol vuur zou rondleiden langs
de jeugdafdeling, de krantentafel,
het tabletcafé, de tijdschriften,

luisterboeken en dvd’s.
Echter toen zag ik ineens het licht!
Als Venray haar bibliotheek niet kwijt
wil, dan zal ze dat kenbaar moeten maken, kon ik ze daar niet een
handje bij helpen? Zeker wel! De rest
is geschiedenis…
Dank je wel burgers van Venray,
in omstreken en ver daar buiten. Jullie
hebben massaal jullie stem laten
horen. Door het formulier in te vullen
waar u bij nagenoeg alle supermarkten, een groot warenhuis in het centrum en op plekken waar men de bieb
een warm hart toedraagt, de kans toe

had. Dank je wel supermarkten, die
het vermenigvuldigen van de formulieren soms zelfs ter hand namen,
een bosje bloemen plaatsten op de
statafel bij de formulieren en de
brievenbusdoos.
Inmiddels maak ik twee keer
per dag een ronde om de bussen te
legen en nieuwe formulieren neer te
leggen en ze daarna te bezorgen op
het adres van de gemeente Venray,
inmiddels zo’n kleine 1000 stuks.
U wilt vast weten hoe het verder
gaat? Ik ook! Wordt vervolgd.
Maud de Beer

Dialect
Het begon eigenlijk
meteen al toen ik 20 jaar
geleden in Limburg kwam
wonen en wel op een camping
in America. Ik had lucifers
nodig voor mijn
kooktoestelletje en beende
mij naar de plaatselijke
buurtsuper aldaar. Natuurlijk
kon ik de lucifers niet vinden,
en vroeg ik de aanwezige
bediende waar ze lagen.
‘Gewoon bij de kersen’ was
het antwoord. ‘Vreemde plek’,
was mijn eerste gedachte,
zoekende op de fruitafdeling.
M’n klomp brak helemáál
toen een andere medewerker mij
zag zoeken en vertelde dat er in
maart helemaal geen kersen in
hun winkeltje waren. Wegens
gebrek aan lucifers ben ik toen
maar verhuisd en in de thuiszorg
gaan werken. Ik nam dagelijks
de zorgdossiers door en kwam
een rapportage van de
huishoudelijke dienst tegen.
‘Gisterochtend de schapen
gepoetst’. Ik weet dat we in een
landelijk gebied wonen maar
nooit geweten dat we dát werk
óók deden. Nóg zo’n aandoenlijk
zinnetje wat ik ergens
tegenkwam: ‘Afspraak maken bij
de ‘voetpedicure’ een prachtig
voorbeeld van een pleonasme,
of wat dacht u van ‘brinta pap’!
Als laatste het woord
‘schravelen’. Ik kwam het vrij
recent tijdens mijn werk tegen in
(nota bene) een arts-rapportage.
‘Mw. schravelt langs de muur af’.
Volgens het Meertens Instituut
betekent dit woord
‘bijeenschrapen, met de poot
krabben’. Nu heeft mw.
inderdaad niet de mooiste
benen, maar om de term ‘poot’
te gebruiken gaat mij wat ver.
Foei dokter! Ooh wacht, dit is de
betekenis uit het Westfries
Woordenboek, iéts uit de
richting. Ze zal de Veldense
vertaling ‘tegen de muur
schuiven’ bedoeld hebben.
Sorry dokter!
Maarten
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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.

Afbouw verouderd park Roekenbosch
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 12 februari jongstleden is
het voorstel van het college om het verouderde vakantiepark Het
Roekenbosch in Blitterswijck af te bouwen aan de orde geweest. Een
zwaar dossier, mede tegen de achtergrond van de in 2029 aflopende
erfpacht, de illegale huisvesting, noodzakelijke handhaving en onder
andere duistere activiteiten ter plaatse.
Als een besluit tot definitieve
afbouw (dus sluiting) voorligt, dienen wij als fractie een zorgvuldige

afweging te maken. VENRAY Lokaal
doet dit ook als partner in de coalitie. In tegenstelling tot wat sommige

oppositiepartijen willen doen geloven,
lopen wij niet slaafs achter het CDA en
D66 aan. En nee, wij zitten niet op het
pluche gelijmd. VENRAY Lokaal maakt,
met haar deskundige achterban,
steeds weer de afweging tegen de
achtergrond van het algemeen belang.
De gemeenteraad dient het college
bij alle voorstellen gedegen te controleren. Het dossier ‘Het Roekenbosch’

heeft VENRAY Lokaal dan ook diep
doorgespit. Natuurlijk is daarbij ook
goed geluisterd naar de bezwaren van
de (externe) betrokkenen, zoals de
eigenaren van de vakantiehuisjes, de
buurt en kerngroep.
Wij hebben begrip voor wat dit
alles losmaakt. Het gaat er soms
stevig aan toe op de sociale media,
ook wij volgen dit op de voet. Het is

nu aan het college om de motie
ook uit te voeren. De motie die alle
betrokkenen vertrouwen moet geven
op de verantwoorde afbouw. Onze
bijdrage tijdens de raadsvergadering
van dinsdag 12 februari, kan online
beluisterd worden via venray.
raadsinformatie.nl.
Tino Zandbergen,
fractieleider VENRAY Lokaal

Voorkomen is beter dan genezen
Jaren geleden kreeg ik eens de boodschap mee dat ‘ziek zijn een
keuze is’. Die uitspraak is mij jaren bijgebleven en raakt mij nog steeds.
Wellicht heeft de goede man destijds ook wat anders bedoeld en kwam
het er gewoon ongelukkig uit, maar desalniettemin was het weinig
tactvol gekozen.
je al heel ver. Er zijn ook al tal van
goede initiatieven op dit gebied die te
volgen zijn zoals ‘Stoptober’ (stoppen
met roken) en ‘Dry Januari’ (stoppen
met drinken) die jou ondersteunen in
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Ziek zijn is geen keuze, dat kan
ons allemaal overkomen. Preventie
is iets anders, dat is wel een keuze.
Met sport, bewegen, gezonde voeding en een gezonde leefstijl kom
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Gebraden (500 gram)
Runderpoulet
+Gehaktballen
4 slavinken
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

de weg naar een gezonder leven. Ook
in Venray wordt stevig ingezet op een
gezonde leefstijl en waarbij er meer
gesport wordt. Venray Beweegt is
een prachtig initiatief dat het CDA van
harte ondersteunt en waar wij graag
subsidie aan verlenen. De vrijwilligers
die zich inzetten binnen de vele verenigingen om dit mogelijk te maken,
dragen wij een heel warm hart toe.
Lekker naar buiten, sporten, spe-

len, bezig zijn en elkaar ontmoeten.
Dan is het niet alleen sport en bewegen, maar ook een mooi moment om
elkaar te ontmoeten. Dus, pak een
appel, spring op de fiets, doe iets en
maak een buiging voor onze vrijwilligers en verenigingen. Je hebt de steun
van het CDA, dat is Zin in Limburg!
Emma Palmen Commissielid
Leven CDA Kandidaat-statenlid
provincie Limburg

Oh, zit dat zo!

Schade door
overheidshandelen
Door: Bram Dirkx, Van der Putt advocaten
Als de overheid door haar handelen schade aan u toebrengt, dan zijn situaties
denkbaar waarin zij die schade moet vergoeden. Het kan zowel gaan om
rechtmatig en onrechtmatig handelen. Het gaat niet alleen om besluiten,
denk bijvoorbeeld aan vergunningen, maar bijvoorbeeld ook om feitelijk
handelen. Het aanleggen van een weg is een voorbeeld van feitelijk handelen.
Stel u vraagt een vergunning aan en
die wordt geweigerd, dan maakt u
bezwaar. Wordt ook uw bezwaarschrift
afgewezen, dan kunt u in beroep
bij de bestuursrechter. Oordeelt
de rechter dat de vergunning ten
onrechte niet is verleend, dan zal
hij het overheidsbesluit vernietigen.
Daarmee staat in beginsel vast dat
de overheid onrechtmatig jegens
u handelde. De kans bestaat dat u
door het onrechtmatig handelen
schade hebt geleden. U kunt dan om
schadevergoeding verzoeken bij de
bestuursrechter (of bij de burgerlijke
rechter).
Het is ook mogelijk dat een overheidsbesluit weliswaar rechtmatig is, maar
dat u toch schade lijdt. Een voorbeeld
is een bestemmingsplanwijziging.
Het kan voorkomen dat door de

wijziging van het bestemmingsplan nu
opeens windmolens mogen worden
gebouwd nabij uw huis. De wijziging van
de bestemming kan juridisch in orde zijn,
maar door de komst van windmolens
wordt uw huis wellicht minder waard.
U wilt dan nadeelcompensatie ontvangen, ondanks dat het besluit rechtmatig
is. Soms is dat mogelijk. In de wet zijn
bepalingen opgenomen over (plan)
schadevergoeding, maar ook nadeelcompensatie anderszins is mogelijk.
In de hiervoor beschreven situaties gaat
het om schade door besluiten, maar de
overheid kan natuurlijk ook op andere
manieren schade veroorzaken. Als de
overheid bijvoorbeeld riolering aanlegt
en u ondervindt daardoor schade aan uw
woning, zo kan de woning verzakken,
dan is er geen sprake van een besluit
maar van feitelijk handelen.

U kunt dan niet terecht bij de
bestuursrechter. Wel kunt u de overheid of burgerlijke rechter verzoeken
om schadevergoeding.
Er zijn nog veel meer situaties denkbaar waarin schade voor vergoeding in
aanmerking komt. Heeft u vragen?
Neem contact met ons op!

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 74 | www.putt.nl
dirkx@putt.nl
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Bibi Kusters

Uitwisseling
Veel mensen die op de
middelbare school zitten
hebben vast en zeker wel
eens een uitwisseling met een
andere school in een ander
land meegemaakt.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Bibi Kusters
12
Heide
de Meent Leunen

Hoe vind je het dat je prinses bent
geworden van de Hedsbuülen in
Heide?
Ik vind het echt super leuk dat ik
prinses ben geworden in Heide. Ik was
daarom ook super blij toen ik het te
horen kreeg.
Wat is je favoriete carnavals
liedje?
Mijn favoriete carnavals liedje is toch
wel ‘Nao ’t Zuuje’ van Lex Uiting.
Wat was je eerste reactie toen je
hoorde dat je prinses mocht
worden?
Toen ik hoorde dat ik prinses van
de Hedsbuülen van Heide mocht
worden was ik heel blij. Ik werd er
helemaal druk van en ik schreeuwde
best wel hard.

Waar verheug je je tijdens de
carnaval het meeste op?
Ik verheug me het meest op de
recepties waar ik allemaal heen
mag. Dat is toch wel een van de
allerleukste dingen denk ik. Ik verheug
me ook heel erg op alle feesten in de
Gelderkoel.
Was het moeilijk om voor iedereen
geheim te houden dat je prinses
werd?
Ja, het was echt heel erg lastig om
het voor iedereen geheim te moeten
houden. Op school gingen veel
kinderen vragen aan Sanne (vorstin)
of wij misschien iets zouden worden.
Wij kregen dan een grote grijns op ons
gezicht en zeiden niks.
Wat is het leukste moment van de
carnaval?
Het allerleukste moment van de
Carnaval is natuurlijk de optochten
in Heide en Venray en natuurlijk alle
feesten in de Gelderkoel.

Wat is je carnavals leus?
Mijn carnavalsleus is: ‘Carnaval met
prinses Bibi is hossen en zingen dit
jaar zal niemand die dans ontspringen’
Wat zijn je favoriete hobby’s?
Mijn favoriete hobby’s zijn dansen en
zingen, dat vindt ik echt super leuk om
in mijn vrije tijd te doen.
Waarvan word jij enthousiast?
Ik word heel enthousiast van lol trappen
en afspreken met vriendinnen. We hebben het dan altijd heel gezellig samen.
Hoe zag je carnaval er vorig jaar uit?
Vorig jaar was ook een hele
leuke carnaval, want toen was ik
dansmarietje in Heide .
Is het altijd al je droom geweest om
prinses te worden?
Ja, het is zeker mijn droom geweest
om een keer prinses te mogen
worden. Ik zei ook al heel lang dat
ik het ooit wilde worden. Ik was dus
ook heel blij toen ik hoorde dat ik de
prinses in Heide mocht worden.

Wat is het leukste dat je tot nu hebt
mogen doen als prinses?
Het allerleukste moment dat ik tot
nu toe heb mogen doen als prinses is
toch wel het moment dat ik uit mocht
komen. Ook vond ik het moment dat
ik op de nek mocht zitten bij de grote
prins Jos heel erg leuk!
Wat doe je het liefste als het
weekend is?
Als het weekend is, ga ik het liefst
lekker op de bank hangen, uitslapen
en vooral niet te veel doen.
Welke sport doe je?
Ik zit op dansen bij dizzy dance. Dat
doe ik met heel veel plezier!
Wat zou je nog heel graag een keer
over willen doen?
Ik zou het moment dat ik uitkwam nog
heel graag een keer over willen doen.
Het was echt een super leuk moment,
omdat iedereen ging schreeuwen
en dat zou ik nog wel eens opnieuw
willen horen.

Kika sponsorloop op basisschool de Meent
in Leunen
Bij basisschool de Meent uit Leunen vindt vrijdag 22 februari een sponsorloop voor Kika plaats. Zes oud-basisschool leerlingen organiseren deze
loop om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen kinderkanker.
Alle kinderen van basisschool de
Meent in Leunen gaan vrijdag zoveel
mogelijk rondjes rondom de school
lopen. De start en finish zijn voor de
ingang van de school. De allerjongste kinderen beginnen met rennen
en de oudste kinderen eindigen. De

leerlingen krijgen enveloppen mee
naar huis en op basis van het aantal
rondjes die zij gelopen hebben, kunnen ouders, opa’s, oma’s of anderen
die dit goede doel willen steunen een
financiële bijdrage leveren.
Wilma Manders, winnares van de

Gouden Knol, zorgt voor het startbedrag van de sponsorloop. Zij kreeg
de hoogste onderscheiding voor haar
grote verdiensten binnen de Leunse
gemeenschap. Mensen die iets voor
haar wilden doen, mochten een donatie schenken aan het goede doel Kika.

De overhandiging van de cheque van
Wilma Manders vindt om 12.00 uur
plaats op het schoolplein. Alle kinderen van de school zullen hierbij aanwezig zijn. Vrijdag 1 maart wordt het
eindbedrag bekend gemaakt.

Ik zit nu in mijn derde
leerjaar en ik heb deze week
mijn eerste uitwisseling van de
middelbare school. Afgelopen
zondag 17 februari kwam Anna,
mijn uitwisselingsstudent, aan in
Nederland vanuit Sicilië, Italië.
Een paar maanden terug konden
wij ons opgeven voor het
Erasmus project ‘Let’s
communicate together’ en dat
heb ik toen ook meteen gedaan.
Het leek mij super leuk om te
zien hoe het er in andere landen
aan toe gaat en hoe de
cultuurverschillen zijn. Het is
natuurlijk heel anders dan
wanneer je daar op vakantie
gaat want je slaapt in het
gastgezin en maakt deel uit van
het leven daar.
Voordat Anna hier naar toe
kwam, hadden we contact via
WhatsApp en zag ik al snel de
eerste cultuurverschillen. Dingen
die voor ons heel gewoon zijn,
vindt Anna vreemd. Zo vindt ze
het raar dat wij Nederlanders
alles met de fiets doen. Ze vroeg
me of ze snowboots en warme
sokken mee moest nemen,
omdat het hier zo ontzettend
koud is. Gelukkig is het deze
week mooi weer en zal ze weinig
last hebben van de kou. Vaak
eten wij ‘s avonds rond 17.30 uur,
maar Anna is gewend om pas na
21.00 uur te eten, voor ons is dat
heel laat.
Ik verheug me op deze week
om samen met de
uitwisselingsstudenten in
gesprek te gaan en te kijken
waar we nog meer in verschillen,
maar vooral ook samen leuke
dingen kunnen doen.
Anne Jeuken
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Tim Cornelissen favoriet

Maascourt Masters
van start
Bij Tennishal Maascourt in Venray zijn op zaterdag 16 februari de
Maascourt Masters van start gegaan. De finales van het toernooi, dat een
combinatie is van prestatief tennis en gezelligheid, staan gepland op
zondag 24 maart.

Het toernooi, dat al ruim vijftien
jaar bestaat, is voor alle leeftijden
en met name gericht voor spelers en
speelsters die trainen bij de gelijknamige tennisschool. De deelnemers
van het toernooi zijn verdeeld in vier
groepen. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd en niveau. De categorieën waarin gespeeld wordt zijn
respectievelijk Groen, waarbij kinderen met een zachtere bal spelen,
de Future klasse, challenger klasse
en de Prof klasse. Nieuw dit jaar is
Legends klasse. De senioren die uitkomen in de Legends klasse spelen
op zaterdagavond hun wedstrijden.
Uit iedere categorie komt zowel een
singel- als dubbelwinnaar die zich
een jaar lang ‘Maascourt Master’
mag noemen.
Op de finaledag worden, net
als in de grote tennistoernooien,
de finalisten middels een lasershow
de baan op begeleid. Mees Roelofs,
toernooileider van de Maascourt
Masters, hoopt hiermee iets extra’s
te kunnen geven aan de deelnemers.
“Middels de lasershow willen we
het spectaculair maken voor zowel
de deelnemers als de toeschouwers. Daarnaast denk ik dat we het
toernooi hier ook een stukje extra
prestige mee kunnen geven. Alle
finalisten worden dan per persoon
voorgesteld en met een lichtshow

begeleid voor aanvang van hun wedstrijd”, aldus Mees die zelf uitkomt in
de Prof klasse.
Verder wordt door de organisatie iedere dag een ‘Maascourant’
gemaakt. Dit is een dagelijks verslag van de gebeurtenissen van een
dag eerder, waarbij er ook vooruit
gekeken wordt naar de volgende
speeldagen. “Iedere dag komt er
een interview in en wordt er een
spelervan de dag uitgeroepen”,
verteltMees. Over de favorieten
voor de eindzege in de prof klasse
hoeft de organisator niet lang na te
denken. “Marleen Custers is, met
al haar ervaring, de grote favoriet
bij de dames. Zij heeft het toernooi
vorig jaar ook gewonnen. Bij de
heren is Tim Cornelissen, die vorig
jaar de finale verloor van Ron van
der Wouw, de favoriet. Hij zit dit jaar
niet meer in de organisatie waardoor
ik verwacht dat hij fitter aan de start
verschijnt. Daarnaast heeft hij het
toernooi nog nooit gewonnen, dus
ik verwacht dat hij gebrand is op de
eindzege”, stelt Mees.
Op zaterdagavond 23 februari is
er een feestavond die voor iedereen
toegankelijk is. Een dag later worden
de finales gespeeld waarna er
afgesloten wordt met een grote
tombola. De wedstrijden zijn vrij
toegankelijk voor publiek.

Inschrijving Meerdaags
Wandelevenement
De voorinschrijving voor de tweede editie van het Meerdaags Wandelevenement in Venray (MWV), dat dit
jaar plaatsvindt op vrijdag 31 mei, zaterdag 1 juni en zondag 2 juni, is geopend. Tijdens dit evenement kunnen
de deelnemers zelf bepalen hoeveel dagen zij lopen en welke afstand er per dag gelopen wordt.

“De flexibele invulling maakt
het MWV geschikt als training
voor de Vierdaagse van Apeldoorn
en Nijmegen of één van de vele
Kennedymarsen. Daarnaast is het ook
geschikt voor recreatieve wandelaars,
die 10 of 20 kilometer willen lopen”,
aldus de organisatie.
Nieuw dit jaar is dat er gestart
wordt vanuit een grote tent die op het
Schouwburgplein komt te staan. In
deze tent is de organisatie gehuisvest

met onder meer het inschrijfbureau en
de EHBO. Daarnaast dient het als start
en finish van alle tochten. Gelijktijdig
met het wandelevenement vindt op
het Henseniusplein een foodtruck festival plaats. Enkele voorzieningen worden samen gebruikt en op een aantal
aspecten vullen beide evenementen
elkaar aan. Verder zijn de wandelroutes dit jaar vernieuwd en zo gepland
dat alle kerkdorpen van Venray hierin
voorkomen. Op zondag 2 juni is er ook

een 5 kilometer wandeltocht. “Deze
is vooral bedoeld voor (groot) ouders
en hun (klein) kinderen”, vertelt de
organisatie. Daarnaast wordt er op
zondag 2 juni in samenwerking met
het Gehandicapten Platform Venray
(GPV) een of twee routes georganiseerd die geschikt zijn voor mensen in
een rolstoel.
Inschrijven voor het evenement kan
via www.wandelevenementvenray.nl/
inschrijven

Alex Londar uit Cuijk

Nieuwe trainer B.V.V.’27
Voetbalvereniging B.V.V. ‘27 uit Blitterswijck heeft de 48-jarige Alex Londar uit Cuijk aangesteld als nieuwe
hoofdtrainer vanaf het seizoen 2019-2020. Alex Londar volgt Leon Vievermans uit Venray op die aan het einde
van het seizoen de club uit Blitterswijck gaat verlaten.

Venray kampt met
keepersprobleem
SV Venray raakt zijn eerste keeper Frank Decker kwijt. De sluitpost
uit Blerick, bezig aan zijn eerste seizoen bij de eersteklasser, stopt half
maart vanwege verandering van werkkring.
Tweede doelman Dirk van
Enckevort is al eerder gestopt.
Bestuurslid Wim Vievermans spreekt
van een ‘groot probleem’.
“We gaan er alles aan doen dit
probleem op te lossen. We proberen
of we ze toch nog kunnen overha-

len”, zegt Vievermans. De Venrayse
selectie beschikt na het vertrek van
Decker en Van Enckevort alleen nog
over Sam Stiphout (20) als doelman.
Zondag tegen Heeze zat de 18-jarige
jeugdkeeper Christian Foudraine bij
de hoofdmacht op de bank.

Londar was als speler actief bij de
jeugdselecties van JVC Cuijk en bij de
senioren in de eerste elftallen van JVC
Cuijk, Olympia’18 en Stormvogels’28.
Als trainer begon Londar bij de jeugd
van JVC Cuijk, daarna de tweede elftallen van JVC Cuijk en Olympia’18.

De laatste zeven seizoenen was
Londar actief als trainer van de JO19
bij achtereenvolgens Volharding
uit Vierlingsbeek, Olympia’18 uit
Boxmeer en SSS’18 uit Overloon.
Londar is gewend om met een jonge
spelersgroep te werken en gaat in

Blitterswijck met een jonge selectie van het eerste elftal aan de slag.
Londar en de club uit Blitterswijck
hebben een tweejarige overeenkomst
gesloten om samen te bouwen aan
een elftal wat in de vierde klasse in de
middenmoot mee moet kunnen doen.
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Wedstrijd lang op slot

Venray slaat in slotfase toe tegen Heeze
SV Venray behaalde zondag 17 februari een klinkende 4-0 thuisoverwinning op Heeze in de eerste klasse D.
Lange tijd zat de wedstrijd op slot. Pas in de laatste twintig minuten bouwde de Venrayse ploeg de moeizaam
verkregen 1-0 voorsprong uit naar een royale 4-0 zege.

Nieuwkomer Heeze was met een
defensieve opstelling naar sportpark De Wieën gekomen. Onder het
prachtige voorjaarszonnetje slaagden de rood-witten er lange tijd niet
in de Brabantse muur te doorbreken. “Het was heel lastig”, bekende
Venray-trainer Frans Koenen. “Heeze
zette het achterin helemaal dicht met
vier verdedigers op rij en drie man er
vlak voor. Wij maakten de fout door
te veel door het midden te spelen.
Daar was het vol. We hadden veel
meer de zijkanten moeten zoeken.”
Koenen posteerde zijn captain
Robert Willemse in de spits. Willemse
was al vaker een sterk breekijzer
gebleken. Omdat Stef van Dijck op
wintersport was, vormde Sander
Lenders met Roel Cornelissen het centrale duo achterin. Lenders, tijdens
de winterstop overgekomen van het
Duitse Straelen, was nog niet volledig hersteld van zijn hamstringblessure. Vlak voor rust moest de ervaren
verdediger zich laten vervangen door
Bram Kersten.

Uitblinker

Korfballers

Overwinning Oranje Wit
Door Dionne Drabbels, korfbalvereniging Oranje Wit
Korfbalvereniging Oranje Wit uit Leunen speelde op zondag 17 februari tegen SV Melderslo, vijfde plaats
in de poule. De wedstrijd eindigde met een eindstand van 13-14 voor Leunen, waardoor Oranje Wit nu op een
tweede plek in het klassement staat.
In de eerste aanval voor Oranje
Wit werd er gelijk gescoord met een
afstandsschot waardoor Oranje Wit
meteen de leiding nam in de wedstrijd. SV Melderslo trok de stand snel
weer gelijk. Na de 2-2 kon Oranje
Wit een gat slaan van 2 doelpunten,
2-4. Deze voorsprong werd lange tijd
gehandhaafd. Voor de rust werd het
gat nog groter gemaakt tot 4 doelpunten verschil, 5-9.
In de tweede helft kon Oranje

Wit de voorsprong van vier doelpunten behouden. Echter in de laatste drie
minuten kon Melderslo nog aardig
dichtbij komen door nog drie keer te
scoren. Met nog 17 seconden op de
klok werd de 13-14 gescoord. Oranje
Wit hield echter deze 17 seconden de
bal in eigen aanval, waardoor de winst
niet meer in gevaar kwam en de punten mee naar Leunen konden.
Door het verlies van De Peelkorf
uit Ysselsteyn staat Oranje Wit nu

zes punten los op de tweede plek,
drie punten achter de koploper
Stormvogels. De volgende wedstrijd
wordt gespeeld op 10 maart tegen
Heumen in sporthal de Wetteling in
Venray.

Achter koploper
Doelpunten: Aniek Drabbels (6),
Maureen Drabbels (3), Jessica
Klaassens en Janne Gellings (2),
Dionne Drabbels (1).

Venray leidde toen al met 1-0.
Jesse Rommen brak in de 37e minuut
de score open op aangeven van uitblinker Stijn Brinkman. “Ik trok iets
naar binnen en schoot tegendraads
in de verre hoek”, vertelde Jesse
Rommen. “Doordat de bal door de
benen van een Heeze-verdediger
ging, zag de keeper het schot net
iets te laat.” Een week eerder tegen
Bekkerveld (1-0 winst) was Jesse
Rommen de matchwinnaar. “Ook
dat was een belangrijke goal in een
wedstrijd met weinig kansen”, zei de
middenvelder die steeds beter zijn

draai begint te vinden. Hij kwam over
van DESO uit Oss dat voortijdig uit
de competitie stapte. “Daardoor heb
ik vorig seizoen weinig gevoetbald.
Toen ik bij Venray begon miste ik
ritme. Maar de trainer hield vertrouwen in me en heeft me laten staan.”
Dat lijkt zich nu uit te betalen. Toch
betekende de 1-0 voorsprong nog
geen doorbraak.
Heeze startte de tweede helft
met een offensief. Trainer Koenen
wisselde Danny Pelzer na elf minuten
voor Stan Kersten. Robert Willemse
verhuisde toen weer naar zijn vertrouwde plek achterin. Die omzettingen pakten goed uit. Venray nam
het initiatief weer over en Bram
Viervermans strandde op keeper
Vincent Jansen.

Vrije trap na
gele kaart
Bij de volgende aanval werd
Armand Shala op links getorpedeerd
door Heeze-verdediger Lars van
Dooren. De goed leidende arbiter Luc
Tissingh trok de eerste gele prent en
Bram Vievermans mocht aanleggen
voor de vrije trap. Robert Willemse
was slim naar voren geslopen en hij
kopte feilloos de 2-0 binnen. Frans
Koenen: “Daarna was het gebeurd.
Vrijwel iedere aanval leverde een
grote doelkans op.” De mooiste goal
kwam op naam van de 19-jarige
invaller Stan Kersten. Het Venrayse
talent schoot, uit een pass van Bram
Vievermans, schitterende raak via de
onderkant lat, 3-0. Vlak voor tijd was
Stan Kersten weer trefzeker. Op aangeven van Armend Shala bracht hij de
eindstand op 4-0.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Eerste damesteam

Venray Landweert rondom Penningkruid €

SVOC’01 laat punten liggen

Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Het eerste damesteam van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray speelde zondag 17 februari
tegen Dakos uit Someren.
De vorige wedstrijd tegen Dakos
werd met 18-16 gewonnen, maar de
dames wisten dat deze ploeg niet
onderschat moest worden. De eerste
paar minuten begonnen beide teams
sterk aan de wedstrijd, waardoor het
een gelijkopgaande strijd was. Dakos
werd echter steeds feller. SVOC’01
had hier geen antwoord op. In de
laatste tien minuten van de eerste
helft wist SVOC’01 nog twee keer de

korf te raken, waardoor de achterstand
verkleind werd tot 8-4.
In de rust stipte de coach aan
dat er niet voor honderd procent
voor gegaan werd en dat het niveau
omhoog moest. Na rust was duidelijk dat dat de dames vol goede moed
begonnen waren aan het tweede
bedrijf. Er werd razendsnel vier keer
gescoord. De achterstand werd verkleind naar 10-8. In het vervolg bleven

beide ploegen in evenwicht waardoor SVOC’01 niet meer langszij kon
komen. De wedstrijd eindigde bij
een 15-13 stand voor Davos.

Venray Centrum

rondom Langstraat

€ 11,88
€ 11,25

€ 10,00

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

Evenwicht
De aankomende weken staan er
geen wedstrijden op het programma.
Op zondag 10 maart wordt er in de
Wetteling tegen MKV gespeeld, een
ploeg die een plekje lager staat.

11,88

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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Boerenbruidspaar Veulen
Marcel Classens en Maria van Staveren zijn het boerenbruidspaar van ‘Ut Dartele Veulen’
geworden. Zij zijn op zondag 3 februari uitgeroepen. Op carnavalszondag 3 maart worden ze met
elkaar in de onecht verbonden door prins Sefke. De trouwerij begint om 18.00 uur waarna om
20.00 uur de receptie begint met aansluitend een groot boerenbal.

PRINS ROB II GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Wij wensen prins Rob
unne skone carnaval

Fotosessie jeugdprinsen en
prinsessen
Het samenwerkingsverband ‘Jeugdvastelaovesraod Rooj’ organiseert elk jaar een fotosessie van alle
jeugdprinsen en jeugdprinsessen van alle dorpen en Venray centrum. Dit jaar werd de groepsfoto in Smakt
genomen in aanwezigheid van vorst Steef van carnavalsvereniging De Keavers. (Foto: Foto Hoedemakers)

pzondag
o
o
k
g
a
d
n
o
z
.
a.s

College en collega’s gemeente Boxmeer

Beter lopen
begint bij
Prins Rob II en jeugdprins Jannick

kwaliteit,
en vooruitgang!
vantrends
harte gefeliciteerd!
St.
Apolloniastraat 2 in Leunen | (0478) 63 04 30
St. Apolloniastraat 2 Leunen | (0478) 63 04 30 | www.enjeekappers.nl
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Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
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11 vragen aan Rob II

‘Het liegen zullen ze me wel
vergeven’

Wie ben je?
Ik ben Rob Pijpers, 37 jaar oud en nu bijna 10 jaar
getrouwd met Emmy. Onze twee zonen Finn (8)
en Lars (5) zijn al net zo gek op carnaval vieren als
hun ouders. Zij vonden het geweldig dat hun papa
prins mag zijn dit jaar.
Waar werk je?
Sinds september 2008 werk ik als jurist bij de
gemeente Boxmeer. Daar werd over het algemeen
enthousiast gereageerd door mijn collega’s, al zit
er wel wat verschil in. Er werken mensen die, net
als ik, zijn opgegroeid met carnaval en dus beseffen wat voor een eer het is als je wordt gevraagd
om prins te worden. Maar ik heb ook collega’s die
uit een andere hoek van het land komen en helemaal niets met carnaval hebben.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
In eerste instantie reageerde ik wat verrast toen
de voorzitter en de vorst kwamen vragen of ik de
nieuwe prins wilde zijn. Ik zag mezelf eigenlijk nooit
in die rol. Maar uiteindelijk kwam het besef dat
dit een unieke kans was die ik met beide handen
moest aangrijpen. Ik heb ‘ja’ gezegd omdat ik nu
aan iedereen kan laten zien hoe ik carnaval beleef
en vooral hoeveel plezier mijn gezin en ik beleven.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Een beetje onwerkelijk, maar je voelt je toch wel
vereerd. Ik wist meteen dat ik wilde uitdragen dat
carnaval niet draait om de prins alleen, maar om

iedereen die een hart heeft voor carnaval. Dat wil
ik ook laten zien door Finn en Lars er zoveel mogelijk bij te betrekken. Ik vind het mooi dat ik dit
samen met hen mag beleven dus ik heb ze meteen benoemd tot mijn twee (kleine) adjudanten.
Bij ‘t Knölleke hebben we normaal gesproken geen
adjudanten, maar wel een nar die heel erg goed
voor de prins zorgt. Ik ben nu de 23e prins die hij
bijstaat. In december hebben we nog feest gevierd
ter ere van zijn 2x11 jarig jubileum.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is allereerst een feest waar muziek en
lol een belangrijke plaats innemen. Ik hou ook
erg van tradities, en daar hangt carnaval mee
samen. Die tradities kunnen heel oud zijn, zoals de
optocht, maar je kunt ook nieuwe tradities creëren.
Zo is de Roetsj als betrekkelijk jong evenement niet
meer weg te denken uit mijn carnavalsseizoen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Er wordt van mij verwacht dat ik voorop loop.
Normaal gesproken ben ik niet zo’n haantje-devoorste dus dat zal wel even wennen zijn.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Dat is niet zo moeilijk: veel lol en plezier met
elkaar. Want dat is tenslotte toch waar het om
draait.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Voor mij begint carnaval pas echt als we met de
vrienden op zaterdagochtend bij elkaar komen

om een goede bodem te leggen voordat we naar
de Roetsj gaan. En uitgerekend dat, het bij elkaar
komen en het eerste gedeelte van de Roetsj, moet
ik dit jaar gaan missen omdat ik als prins verplicht
naar de prinseninstallatie in de schouwburg moet.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk dat we met zijn allen dan even moeten bijkomen. Hoe we dat precies gaan doen weet ik nog
niet maar dat zien we dan wel.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb soms ontzettend moeten liegen of om de
hete brij heen moeten draaien, maar ik denk dat
me dat wel wordt vergeven. Hoogtepunt op dat
vlak was de middag voordat ik uit zou komen.
We waren op een verjaardag en daar ging het
over wie de nieuwe prins zou worden die avond.
Daar heb ik mijn pokerface nog even moeten
gebruiken. En ’s avonds vlak na het uitroepen kreeg
ik een berichtje: “Rob, weet je al wie er prins is in
Leunen? Koekebakker!”. Daar heb ik smakelijk om
kunnen lachen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Doe het vooral op jouw manier en blijf jezelf, want
daarom hebben ze je ook gekozen. Elke oud-prins
die me heeft gefeliciteerd voegde daar aan toe dat
ik vooral moet genieten. Dus dat zeg ik ook tegen
mijn opvolger, want blijkbaar schiet dat er nog wel
eens bij in.

CV ‘t Knölleke Leunen

‘Weej blieve gaon!’

16

cultuur

21
02

Prinsenpaar ‘t Brukske
Prins Guiliano I en prinses Marleen I werden op zaterdag 16 februari om 16.00 uur in wijkcentrum ‘t Brukske
in Venray uitgeroepen tot prinsenpaar van de wijk. Dit gebeurde tijdens de speelmiddag die door de vrijwilligers
van de Stichting Spelen doe je Zo werd georganiseerd.

De nieuwe prins en prinses liepen gemaskerd de zaal binnen. Op het
signaal van speelcoach Henk verdwenen de maskers en werd het prinsen-

paar bekendgemaakt voor het publiek.
De moeder van prins Guiliano en de
ouders en broer van prinses Marleen
kregen na het uitroepen van het prin-

senpaar een onderscheiding. Op zondag 3, maandag 4 en zondag 5 maart
komen Guiliano en Marleen nogmaals
op bezoek in het wijkcentrum.

Loopcursus bij ATV Venray
Atletiekvereniging ATV Venray organiseert vanaf zaterdag 9 maart de cursus ‘Beginnen met hardlopen:
Yakult Start to Run’. Middels een professionele trainer wordt er lesgegeven met als doel om op een verantwoorde manier te leren hardlopen.
De cursus duurt zes weken. In de
zevende week is het doel dat de
deelnemers klaar zijn voor de ‘Start to
Finish loop’: ongeveer 25 minuten aan
een stuk hardlopen. Dit alles wordt
gedaan in groepsverband.
Daarnaast wordt in de cursus aandacht geschonken aan goede hardloopschoenen, voeding en kleding.
De cursus vindt plaats op de atletiekbaan in Venray.
Kijk voor inschrijven en meer
informatie op www.yakultstarttorun.nl
of www.atvvenray.nl

PRINS LUUK I GEFELICITEERD NA MENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

ENNE SCHÓNNE
VASTELAOVEND SAME!

www.arts-schildersbedrijf.nl

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Nieuwe kleding voor BBV’27
Het eerste elftal van BBV’27 uit Blitterswijck is in nieuwe trainingspakken gestoken. De club wil
Rogier en Petra Reijnen speciaal bedanken voor hun bijdrage voor het verzorgen van de nieuwe
kleding van het vaandelteam uit Blitterswijck.

#kempencreeert
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11 vragen aan Luuk I

‘Carnavalsvierder in hart en nieren’

Wie ben je?
Mijn naam is Luuk Gielens, ook wel Jonny genoemd
door mijn vrienden. Ik woon samen met mijn vrouw
Ellen. We wonen sinds kort in ons eigen stulpje op de
Stationsweg. Toen ze vroegen of ik prins wilde worden, was Ellen natuurlijk ook laaiend enthousiast.
Waar werk je?
Ik ben werkzaam bij defensie op de vliegbasis
Eindhoven als brandweerman. Ook zit ik bij de vrijwillige brandweer in Venray. Als ik tijd over heb
dan ga ik nog wel eens een keer bij m’n oude baas
wat loodgieters werk doen. Zij vinden het allemaal
geweldig dat ik de prins van Oostrum ben.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins
te worden?
Je krijgt één kans om ooit prins te worden. Dit jaar
was mijn kans en die heb ik dus ook gegrepen.
Ik ben een carnavalsvierder in hart en nieren dus
ik hoefde er zeker niet lang over na te denken.
Vijf jaar geleden was ik ook al nar bij een goede
vriendt van mij en heb ik dus al een keer kunnen
proeven van wat het allemaal in houd.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het was wel even spannend. Ik had het zelf

niet verwacht. Misschien wel dat het er ooit een
keer van zou komen, maar nu eigenlijk nog niet.
Dat maakt het nu eigenlijk extra leuk.
Wat betekent carnaval voor je?
Wat ik eerder al zei. Ik ben een carnavalsvierder in
hart en nieren, dus dat zegt eigenlijk al genoeg.
Maar buiten dat heb ik me al heel wat jaren ingezet voor de vereniging bij de jeugdcarnaval en
samen met m’n adjudant Lennart doe ik ook al heel
wat jaren mee aan de zitting in Oostrum.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Echt zware taken heb ik niet. Ik moet er vooral
gewoon altijd bij zijn. Maar als er dan toch iets
moet gebeuren of er moet iets gezegd worden op
het podium, dan zal ik mijn hand daar niet voor
omdraaien.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen een geweldig mooie carnaval toe.
Ik hoop dat het weer een beetje mee mag zitten
met de ‘roetsj’ en met de optochten, zodat iedereen er een super feest van kan gaan maken.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?

Ik denk dat ik alle activiteiten wel mooi vind, maar
als ik dan echt iets moet uitkiezen, dan is het denk
ik wel de schoolcarnaval. Het is mooi om te zien
dat de kinderen uit Oostrum op die leeftijd al volop
bezig zijn met carnaval vieren.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
De dag na Aswoensdag zit ik ‘s morgens vroeg
in de auto naar Woensdrecht. Ik ga een nieuwe
opleiding doen voor de brandweer en die opleiding begint dinsdag al, maar gelukkig heb ik
kunnen regelen dat ik twee dagen later mag
beginnen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
De eerste paar weken was het niet zo lastig omdat
er nog niemand echt mee bezig was, maar een
paar weken voor het uitkomen kwamen er links en
rechts toch wel wat vragen. Volgens mij heb ik ze
nog wel aardig voor de gek kunnen houden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Geniet van ieder moment. Het is een mooie tijd
maar het is ook zo weer voorbij.

CV De Karklingers Oostrum

’Mit een bietje
carnavals magie
doeve wej ut vuur
nog lange nie’
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Stichting Wijkraad Centrum

Koffie-uurtje in
Venrays Museum
Stichting Wijkraad Centrum organiseert haar maandelijkse koffie
inloop voor bewoners op donderdag 28 februari in het Venrays Museum
in Venray. Iedereen is uitgenodigd om van 10.00 tot 12.00 uur met
andere bewoners in gesprek te gaan. De wijk en Wonen Limburg zorgen
voor koffie en thee.
Iedere maand is er een gastspreker van 10.30 tot 11.00 uur. Deze
maand is dat Annemie Coenders.
Zij vertelt iets over haar rol als wijkverpleegkundige in het wijkteam.
Tevens vertelt zij iets over valpreven-

tie. Het wijkteam is ook aanwezig.
Zij zijn beschikbaar voor vragen over
onder meer zorg, wonen en maatschappelijk werk. Opgeven voor de
activiteit is niet nodig, iedereen kan
vrijblijvend binnenlopen.

Erica Tuinen is een modern hoveniersbedrijf dat zich bezig
houdt met de aanleg en het onderhoud van tuinen bij
particulieren en bedrijven.
Wij zijn ter versterking van ons team op zoek naar een

vakbekwaam

hovenier/stratenmaker m/v
Functie-inhoud:
Jouw taken zijn het aanleggen en onderhouden van tuinen zowel
in teamverband als zelfstandig.
Functie-eisen:
• werkervaring als hovenier of
stratenmaker;
• goede sociale vaardigheden;
• in het bezit van rijbewijs B
(voorkeur BE);
• moet zowel zelfstandig als in
een team kunnen werken.

Wij bieden:
• fulltime dienstverband
(37 uur per week);
• een prettige werkomgeving in
een klein team;
• afwisselend werk;
• arbeidsvoorwaarden
conform cao;
• een goed salaris.

Interesse? Neem dan contact op met Henry Mulders 06 - 221 328 70

Broers Classens beide bruidegom
Een bijzonder feit in de gemeente Venray deze carnaval. De broers Marcel en Henk Classen
behoren dit jaar tot de boerenbruidsparen van Veulen en Castenray. Marcel en Maria van
Staveren zijn als bruidspaar van carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen uitgekomen op zaterdag
2 februari. Zij worden op zondag 3 maart in de onecht verbonden. Het bruidspaar Henk en
Maria Classens zijn op zaterdag 19 januari uitgekomen als Hendrik en Truuj van
carnavalsvereniging De Schanseknuppels uit Castenray. Zij worden op dinsdag 5 maart om
19.11 uur in de onecht verbonden.

Jenneke Gielen-Benders en Rob Gielen

Boerenbruidsbaar
De Keieschieters

Het 59e boerenbruidspaar van de Keieschieters uit Geijsteren is zaterdagavond 16 februari tijdens het aldwieverbal bij De Kei in Geijsteren uitgeroepen. De bruid is Jenneke Gielen-Benders en de bruidegom heet Rob Gielen.

Nieuwe Peeldijk 7 | 5966 NA America | info@ericatuinen.nl

www.ericatuinen.nl

AANNEMERSBEDRIJF
bv

P. MARTENS

TER VERSTERKING VAN ONS TEAM
ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR EEN:

ALLROUND
TIMMERMAN/METSELAAR
WIJ BIEDEN:
• Afwisselend werk met ruimte voor ideeën en eigen inbreng.
• Een prettige werksfeer in het bedrijf.
• Een vast dienstverband.
GEÏNTERESSEERD? Dan zijn we op zoek naar jou!
Voor meer informatie bel of mail naar:
P. MARTENS BV YSSELSTEYN
T: 06 20 61 43 73
E: martensaannemer@hetnet.nl
AGROBAAN 11 • 5813 EB YSSELSTEYN (LB)

Via het spel de ‘Naakte waarheid’
viel er steeds een persoon af totdat het
boerenbruidspaar zelf de juiste match
bleek te zijn. In het dagelijkse leven is
Rob productieleider bij Geelen Beton
en voorzitter van carnavalsvereniging

De Keieschieters. Daarnaast speelt Rob
graag en veel op zijn trompet. Jenneke
is een liefhebber van carnaval uit
Sevenum. Doordeweeks staat Jenneke
voor de klas op de basisschool en daarnaast geeft ze Nederlands. Tijdens de

bruiloft zijn Rob Cox en Inge van Els
de getuigen. De ambtenaar burgerlijke stand is Ruud Peek. Het boerenbruidspaar wordt op carnavalsdinsdag
5 maart vanaf 17.30 uur in De Kei in de
onecht verbonden worden.
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11 vragen aan prins Jos III

‘Zeg ja en geniet ervan’

PRINS JOS III GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV de Hedsbuülen Heide

’De boor- en
e
zaagmachien gaon twie
den
maond an de kant, Laot
s
Pouwels mar los as prin
’
ien ut Hedsbuülenland!

Wie ben je?
Mijn naam is Jos Pouwels. In de Hei sta ik bekend
als iemand die altijd bezig is met klussen aan het
huis, in de tuin of het afgelopen jaar aan onze
nieuwe garage. Voor de carnavalsvereniging ben ik
vaak aan het ‘werk’ als ober. Ik ben getrouwd met
Annemiek (eigenaar van Yogastudio Annemiek).
Wij hebben samen twee kinderen: Gijs van 25 jaar
en Anouk van 23 jaar.
Waar werk je?
Ik werk sinds zes jaar bij Nijsen Holding B.V. in

SIS
DE BBAAAS
DE
MET N

IJSEN

/GRA

NICO

het Veulen. Ik ben daar operator. Dit heeft niets
te maken met mijn technische opleiding, maar
het werk bevalt me heel goed. De maandag
na het uitkomen kwam ik bij Nijsen en toen
bleek iedereen al te weten dat ik tot prins
was verkozen. Ze hadden het meteen op de
bedrijfsapp gezet.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Nou, we hebben wel even moeten nadenken over
de vraag om prins worden. Het is zeker niet zo dat

Prins Jos III

wij wensen jou een

we daar al jaren op hoopten. Er zijn wel al wat
familieleden van ons prins geweest in en van hen
wisten we wel dat het heel erg mooi is om prins te
zijn.
Hoe voelde het om prins te worden?
Nou het was echt een verrassing, absoluut niet
verwacht. Mijn eerste reactie was: ‘waarom ik?
Daar ben ik nu toch wel te oud voor?’ Maar ik
hoef het niet alleen te doen. Annemiek, mijn
prinses, vorst Maikel en nar Chris zijn mijn steun en
toeverlaat en ik heb twee zeer ervaren adjudanten
gekozen: Gijs Gielens (buurman en ex-prins) en
Peter Smets (ex-prins, ex-voorzitter, ex-adjudant)
Beiden echte carnavalsvierders, dus dat moet
helemaal goed komen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij samen feest vieren en lol
maken. Op een ludieke manier elkaar grappen
vertellen, hier in je eigen dorp waar je elkaar goed
kent.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Naast het voorop gaan tijdens carnaval ga je ook
op ziekenbezoek, bezoek je prinsenrecepties,
de carnavalsviering in de school en de
carnavalsviering van Dichterbij.
Wat wens je de carnavalvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen heel veel lol en een hele mooie
kleurrijke en gezonde carnaval toe.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik heb me verheugd op het uitkomen van de prins.
De prinsenreceptie op zaterdag 16 februari lijkt
me ontzettend leuk omdat dan familie, vrienden,
vriendinnen, collega’s en iedereen die je goed kent
aanwezig zijn om feest te vieren.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk dat ik dan ga uitrusten. Misschien samen
met mijn prinses een paar daagjes weg. Ik laat
dan moe en voldaan al deze weken nog eens
even aan me voorbij gaan. Ik heb meteen na het
uitkomen doorgegeven op het werk dat ik de hele
carnavalsweek vrij wil zijn.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
De avond dat ik gevraagd ben wisten onze
zoon en dochter het al. Zij zitten beiden zo in
het carnavalsgebeuren dat een telefoontje van
(ex-)vorst Ruud al alle alarmbellen bij hun deed
rinkelen. Zodoende waren ze vanaf het begin
al overal bij betrokken. Ook wel zo handig.
Voor vrienden en kennissen hebben we het goed
geheim kunnen houden, ze hadden echt geen
enkel vermoeden. Alhoewel mijn schoonbroer
zaterdagmiddag bij ons thuis iets kwam brengen
en toen aan de ogen van mijn prinses Annemiek
zag dat er iets was. Achteraf bleek dat hij
dacht dat de vriend van onze dochter prins zou
worden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Zeg ‘ja’ en geniet ervan.
(Foto: Hoedemakers)

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

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

#kempencreeert
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Mat-training bij
Vincent van Gogh
In Venray start op woensdag 20 maart om 20.00 uur een Mat-training.
Dit is een praktische cursus waarin geleerd wordt wat mensen kunnen
doen om beter om te gaan met naasten die psychische problemen hebben.
“De aanleiding van de training
is dat familieleden of andere naasten van mensen met psychische
of verslavingsproblemen zich af
vragen wat ze al dan niet met hun
zieke familielid kunnen bespreken,
hoe ze zelf overeind kunnen blijven
en wat er van de hulpverlening verwacht kan worden. Om op dit soort
vragen een antwoord te geven is
door psychiaters, psychologen en
onderwijskundigen in samenwer-

IVN Geysteren-Venray

Natuurwerkdag voor
jong en oud
IVN Geysteren-Venray organiseert op zondag 24 februari van 9.30 tot 12.30 uur een natuurwerkdag. Deze
dag, voor jong en oud, vindt plaats bij de Bakelsedijk in Merselo.

king met familie en cliënten de
Mat-training ontwikkeld”, aldus de
organisatie.
De bijeenkomsten worden
gedurende tien weken gegeven en
duren allemaal drie uur. Voor meer
informatie, neem contact op met
Preventie Vincent van Gogh voor
geestelijke gezondheid via preventie@vvgi.nl of via 06 53 87 40 35.
Kijk voor meer informatie op
www.vvgi.nl/preventie

Sint-Christoffelkathedraal

Venrays Mannenkoor
zingt in Roermond
Het Venrays Mannenkoor zingt zondag 24 februari tijdens de
eucharistieviering in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond. Het
koor komt in Roermond zingen als afscheidscadeau voor de voormalige
pastoor-deken Harrie Smeets die in december vorig jaar bisschop van
Roermond werd.
Tijdens de mis in de kathedraal
zingt het koor, dat zich sinds vijf
jaar Nederlands Kampioen mag
noemen, de zogeheten ‘Missa
Cathedralis’. De koordirigent Anton
Kropivsec componeerde in 2009,
bij gelegenheid van het 100-

jarig bestaan van het koor, dit
muziekstuk. Verder vertolkt het
koor, dat momenteel ruim honderd
leden telt, enkele Duitse, Engelse en
orthodoxe gezangen. Het koor voert
hun repertoire uit zonder gebruik te
maken van partituren.

Geschoolde vrijwilligers

Belastingservice
voor ouderen
Ouderen die lid zijn van een ouderenvereniging in Venray kunnen
vanaf vrijdag 1 maart gebruikmaken van een belastingservice die de
overkoepelende organisatie Centrale van Ouderenverenigingen Venray
aanbiedt. Geschoolde vrijwilligers helpen de ouderen aan huis bij het
invullen van de belastingaangifte.
Om gebruik te maken van deze
service dienen de ouderen lid te zijn
van de KBO, AVOS, Seniorservice of
een van de wijkgebonden ouderenverenigingen die behoren tot de
Centrale van Ouderenverenigingen
Venray. Verder geldt als voorwaarde
dat er sprake moet zijn van een
verzamelinkomen van maximaal

“De activiteit is geschikt voor
iedereen die graag buiten is:
Volwassen en kinderen met ouders en
grootouders. Vooraf is een instructie
over hoe om te gaan met een zaag
en snoeischaar”, aldus de organisatie.
Er wordt op deze zondag geholpen

om berkenbomen om te zagen,
zodat deze plek open blijft voor
de dieren. Wanneer er gezaagd is,
kunnen kinderen van de gezaagde
stammetjes hutten bouwen. Om
de veiligheid te waarborgen zijn er
meerdere mensen aanwezig om de

activiteit te begeleiden. De organisatie
adviseert om stevig, waterdicht
schoeisel en warme kleren te dragen.
Aanmelden kan door een mail te sturen
naar mts.weijers@comveeweb.nl
onder vermelding van naam, adres,
telefoonnummer en leeftijd.

Werkgroep Wandelpaden Leunen

Wandeltocht langs
Ommetje Leunen Veltum
Werkgroep Wandelpaden uit Leunen (WWL) organiseert op zondag 24 februari een wandeltocht langs het
Ommetje Leunen Veltum. Tijdens de wandeling informeren de leden van WWL de deelnemers over het Ommetje.

35.000 euro voor alleenstaanden
of 50.000 euro voor gehuwden en
samenwonenden. Ouderen die vorig
jaar al hulp kregen via deze gratis service, ontvangen een dezer
dagen automatisch een nieuwe
machtigingscode. Neem voor meer
informatie contact op met het coördinatiepunt 0478 58 16 90

Lourdesgroep Maas en Peel

Lourdesreizen
Lourdesgroep Maas en Peel gaat van vrijdag 24 mei tot en met
zaterdag 1 juni met de bus naar Lourdes. Op zowel de heen- als terugreis worden verschillende plaatsen aangedaan.
Naast de busreis gaat
Lourdesgroep Maas en Peel van
zondag 26 mei tot en met vrijdag
31 mei en van maandag 16 tot en
met zaterdag 21 september met het
vliegtuig naar Lourdes. Alle reizen
zijn voorzien van medische verzorging en zijn geschikt voor zowel

jonge en oude, zieke en gezonde
mensen. Lourdesgroep Maas en Peel
reist onder de vlag van ‘Huis voor de
Pelgrim’.
Meer informatie is verkrijgbaar
bij Cristien Goumans (0478 63 66 76
of 06 23 53 28 14) of kijk op www.
lourdesgroepmaasenpeeljouwweb.nl

De start is om 09.30 uur vanaf het
informatiebord bij het MFC de Baank in
Leunen. De wandeling duurt ongeveer
1,5 uur. De route bedraagt in totaal
zo’n 6,5 kilometer. Aanmelden kan via

een mail naar het secretariaat van de
vereniging, wwl@dorpsraadleunen.nl
of naar wwl@dorpsraadleunen.nl
Kijk voor meer informatie op
www.wandelpadenleunen.nl of

neem contact op met 06 51 97 27 15.
Werkgroep Wandelpaden Leunen is een
vrijwilligersorganisatie voor het beheer
en organisatie van wandelroutes in het
dorp Leunen, gemeente Venray.
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De bibliotheek en ik Hetty Janssen

‘Het onderwijs kent de kinderen,
wij kennen de boeken’
4

Voor de rij uit loopt een moeder, achteraan bewaakt de leerkracht de veiligheid. Vrolijk kwetterend
komen de kinderen van groep 6/7 van de Bongerd uit Venray de bibliotheek binnen. Ze weten allemaal
al hoe het werkt. Verwonderlijk snel hebben ze hun plekje in de kinderafdeling gevonden en dan zitten
ze klaar om naar de medewerkster van de bibliotheek te luisteren. Zij heeft een aantal boeken uitgezocht speciaal voor deze leeftijdscategorie en vertelt er iets over. De boeken mogen de kinderen lenen,
maar ze mogen ook andere kiezen. En dan zitten ze opeens allemaal in de starthouding en hup, daar
gaan ze!

De kleine mensen weten de
weg in de bibliotheek. En dat is
precies de bedoeling van deze

bezoekjes, zegt hun juf, Paulien
Verheijen. Zij vertelt dat ze dit
elke zes weken doen. Haar leerlin-

gen lezen de boeken op school en
mogen er dan een opdracht over
maken. Dat vinden ze leuk en het

bevordert hun motivatie om te
lezen. Zo is de school druk bezig
het leesonderwijs te verbeteren.

Aansluiten wat op
school speelt
Het zou heel jammer zijn als de
bibliotheek zou verdwijnen, vindt
Paulien. Ja, ze hebben op school
ook wel wat leesboeken, maar dat
is niet te vergelijken met de openbare bibliotheek. Wat de 10-jarige
Cato betreft is dit bezoek al helemaal geslaagd. Ze heeft een boek
gevonden van haar lievelingsschrijver, Christine Weever. “Over paarden”, zegt ze stralend.
Hetty Janssen is de bibliothecaresse die zich speciaal bezighoudt met educatie van 0 tot en
met 12 jaar. Via haar werkt de
bibliotheek samen met het onderwijs. Het doel is leesbevordering
om de taalontwikkeling te stimuleren. De juiste boeken vinden
voor elk kind is de opzet, zodat
ze meer plezier in het lezen krijgen, waardoor ze beter worden in
taal. Tijdens landelijke acties zoals
de Kinderboekenweek worden er
op de bibliotheek ook activiteiten
georganiseerd. De bibliotheek probeert aan te sluiten bij wat er op
de scholen speelt. Scholen worden
uitgenodigd gebruik te maken van
themakisten. Als het op school bijvoorbeeld over kastelen gaat, kan
de bibliotheek daarbij zorgen voor
boeken met leuke verhalen. “Als
er wensen zijn, kan de bibliotheek
erop inspelen”, zegt Hetty. “Het
onderwijs kent de kinderen, wij

kennen de boeken.”
Voor de jongste kinderen zijn
er voorleessessies waarbij prentenboeken centraal staan. De
jonge leerlingen die net zelf hebben leren lezen, worden wegwijs
gemaakt in de bibliotheek. Bij de
kinderen uit groep vijf en zes li
gt de nadruk op het leren kiezen. Elk kind is anders en welke
boeken passen bij jou is de vraag
waarmee ze dan aan de slag
gaan. Voor de oudste leerlingen
van de basisschool is mediawijsheid van groot belang. Hoe zoek
je handig iets op internet op en
hoe beoordeel je de informatie?
Meestal denken kinderen dat de
eerste hit zonder meer de waarheid weergeeft of ze geloven
klakkeloos alles wat ze op internet vinden. Dat houdt gevaren in.

Kennismaatschappij
Hetty, die ook in Horst werkt,
vertelt dat dat de bibliotheek
daar met actuele boeken de
klassen ingaan. In Venray
komen de leerlingen meer naar
de bibliotheek toe. Bijna alle
scholen in het centrum maken
gebruik van die mogelijkheid. De
andere scholen hebben natuurlijk
het probleem van de afstand.
“We hebben een kennismaatschappij”, zegt Hetty. “Een
goede opleiding wordt steeds
belangrijker en daarvoor moet je
goed kunnen lezen en een sterk
concentratievermogen bezitten.
De bibliotheek helpt daarbij en
alleen al daarom moet ze blijven”, aldus Hetty.

CV De Piëlreus

Reuzekluut voor Maria
en Mieke
De hoogste onderscheiding van carnavalsvereniging De Piëlreus in Ysselsteyn, de Reuzekluut, wordt dit jaar
uitgereikt aan Maria Claessens en Mieke Rongen. De uitreiking vindt op zondag 24 februari vanaf 13.11 uur
plaats in de Smelehof.
De vereniging viert dit jaar een
jubileum en heeft daarom besloten de
onderscheiding aan twee personen uit
te reiken. Mieke en Maria zijn allebei
echte Piëlreuzinnen. Beide geboren
en getogen in Ysselsteyn. Vanuit het
korfballen ontstond een hechte band
en zijn Mieke en Maria in dezelfde
vriendinnen groep beland. Op 8 februari 2008 gaven ze elkaar het ja-woord,
nadat hun vriendschap uitbloeide tot
een romance.

Voorzitter, notulist en
contactpersoon
Maria was naast speelster ook
ruim twintig jaar bestuurslid van korf-

balvereniging De Peelkorf. In 2006 is
ze definitief gestopt als actief speelster. Al vroeg is Maria begonnen met
het geven van trainingen binnen de
club. Verder was zij onder andere vicevoorzitter, notulist en contactpersoon
van en voor de trainers. Ook is ze vele
jaren hoofdjeugdleidster geweest van
de jeugdcommissie. Mieke kreeg op
24-jarige leeftijd een blessure aan de
knie, waardoor zij moest stoppen als
actief lid van de korfbalclub. Zij werd
daarna trainster/coach. Hoogtepunt
was een plaats in de NK-finale met
de A-junioren in Eindhoven. Ze richtte
samen met enkele anderen de KKV
(Korfbalkring Venray) op. Mieke en
Maria hebben zich beide individu-

eel op vele vlakken ingezet voor de
korfbalclub. Ze zijn hiervoor beide
benoemd tot erelid van SV Ysselsteyn.

Korfbalhart
“De Reuzekluut wordt dit jaar
uitgereikt aan twee dames met een
bijzondere staat van dienst voor de
Ysselsteynse gemeenschap en ver
daarbuiten”, aldus de vereniging.
“Bij Mieke en Maria zit het korfbalhart op de juiste plaats. Meer dan
35 jaar hebben zij zich vol passie
ingezet voor de vereniging. Mieke
en Maria zijn waardige draagsters
van de Reuzekluut 2019, de hoogste carnavalsonderscheiding in het
Piëlreuzenriek.” (Foto: Fotohuis Venray)
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Agenda t/m 28 februari 2019
do
21
02

Lezing: geschiedenis van
geneeskunde
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: AVOS
Locatie: zaal De Kemphaan Venray

Danssalon voor mensen met
dementie
Tijd: 14.00-16.00 uur
Locatie: Janssen dansen & sporten
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Pielhazekeutel live

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Ruuk
Locatie: Blitterswijck

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Molenbezichtiging Nooit Gedacht

Comedydag Nakse Dakrame 2019

Tijd: 13.30-16.30 uur
Locatie: Molen Merselo

Tijd: 15.00 uur
Locatie: café Hulsman Venray

Commissievergadering Leven

Blitterswikse Revue aovend

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

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: CV De Ruuk
Locatie: Blitterswijck

Uitreiking Krant en Häöltere
Pölleke 2019

Vorstebal
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Café ‘t Moment Venray

vr
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Blitterswikse Revue aovend

Expositie Safia Boulghalgh &
Frank Schijven
Tijd: 14.00-17.00 uur
Locatie: Kapelaanspad 38, Venray

Vasteloavesconcert
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: Koninklijke harmonie Euterpe
Locatie: Schouwburg Venray

zo
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Oirlo € 10,00

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 uur
Organisatie: Raayland College
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Centrum Venray

Receptie prins
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Tijd: 12.00-17.00 uur
Locatie: centrum Venray

Castenray centrum € 11,00

Traay Out

Hazinneavond

Vur-Gloeie

Oostrum rondom Jofferspas € 11,25

do
28
02

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: Raayland College
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 18.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Tijd: 18.49-20.33 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: café-zaal Back in Time Oostrum

VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Traay Out

Dance Party

Receptie jeugdprins

BEZORGERS
GEZOCHT!

wo
27
02

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

De Natuurvrienden

Groepswandeling wandel
vereniging
Wandelvereniging De Natuurvrienden organiseert maandag 25 februari een groepswandeling van tien
kilometer vanaf het gemeenschapshuis in Merselo.
De groepswandeling heeft een
lengte van tien kilometer en begint
om 13.30 uur vanuit gemeenschapshuis Den Hoek in Merselo. De wandeling vindt op maandag plaats, omdat
wandelaars door de week meer tijd

hebben dan in het weekend.
Enkele leden van de vereniging
organiseren deze wandelingen al
vanaf 2008. De groep bestaat voornamelijk uit dezelfde wandelaars, maar
elke 50-plusser mag deelnemen aan

de wandeling. Ook alleenstaanden
kunnen meedoen aan de wandeltocht. Er is altijd gezelschap en aanspraak tijdens het wandelen. Voor
meer informatie neem contact op
met 0478 54 64 96.

Internationale Vrouwendag

Kleur&Kracht voor derde keer
in Venray
Het evenement Kleur&Kracht vindt op zondag 10 maart voor de derde keer plaats in de stadsschouwburg
in Venray. Het evenement staat in het teken van Internationale Vrouwendag.
Buro Prinor organiseert
Kleur&Kracht speciaal voor alle
vrouwen die zich betrokken voelen bij de multiculturele samenleving in Venray. Naast ontmoeting
en verbindingen leggen, is er ook

aandacht voor empowerment en
ondernemerschap door middel van
workshops en stands. Onder leiding van host Sonya Dias kunnen
rolmodellen deelnemen aan een
talkshow. Verder verzorgt zangeres

Anita Kyriewicz een optreden, Nora
Akachar een comedy act en Camie
Bonger een theatervoorstelling.
Entreebewijzen zijn te bestellen
via Eventbrite. Kijk voor meer
informatie op www.prinor.nl

21
02

service
en zo 23

GEPLUKT Ernest Raedts
hij het meest trots op is, noemt hij de
‘verdraagzaamheid in Venray’. “We
hebben een vredeskerk, gefinancierd
door de winnaars en de overwonnenen. We hebben een militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Als je daar met
mensen komt dan zie je, als er nog
haat zou bestaan, dat die heel snel
verdwijnt. We hebben hier de psychiatrische ontwikkeling, met mensen die
het niet makkelijk vinden en we hebben een tbs-kliniek.” Ernest stelt dat
men in Venray heel verdraagzaam is
voor mensen die omgeschreven kunnen worden als ‘niet-gemiddeld’. “En
daar moet Venray hartstikke trots op
zijn. We zijn meer dan een plaats waar
men alleen dozen uitpakt en verhandeld”, stelt hij.

Voetballen totdat de
knieën het begeven

Hij vervult een eindeloze rits aan vrijwilligersactiviteiten. De meeste tijd stopt hij in zijn voorzitterschap van het Venrays Museum. Verder brengt hij
graag tijd door met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en is hij op sportief gebied nog altijd actief. Zo maakte hij onlangs op zijn wielrenfiets een
tocht van 100 kilometer van zijn geboorteplaats Maastricht naar Venray. Deze week wordt de in Venray woonachtige Ernest Raedts (72) geplukt.
Sinds 2001 heeft hij zitting in het
bestuur van het Venrays Museum.
Vanaf 2002, met een korte tussenpozen in 2014 en 2015, is hij voorzitter.
“Voorwerpen en artikelen verzamelen,
bewaren en laten zien, dat is de func-

tie van het Venrays museum”, vertelt
Ernest.
De afgelopen jaren is hij met
name bezig geweest met de transitie
naar het nieuwe gebouw, waar onder
andere ook de VVV is gevestigd. “We

PUZZEL

‘We zijn er voor de
bevolking van Venray’

Sudoku

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

2

1

5

6

4

9

3
2

9

1

3

4

8

7

Oplossing vorige week:

5
9

7

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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zijn nog volop bezig met organisatorische ontwikkelingen, zoals door
de gemeente Venray, het Historisch
Platform en het Venrays Museum
gezamenlijk afgesproken hebben. We
hopen ook dat er steeds meer verenigingen en instanties er gebruik van
gaan maken, het gebouw is immers
van de gemeente en voor ons allemaal”, zo stelt hij.

Ernest is een voorstander van
samenwerken, iets dat terugkomt in
zijn voorzitterschap. “Door samen te
werken met andere organisaties kunnen we de geschiedenis beter onder
de aandacht brengen van de mensen”, zo vertelt hij. “Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld de maand van de
geschiedenis georganiseerd, samen
met zeven andere organisaties. Zo
willen we partijen bij elkaar brengen,
want uiteindelijk zijn we er voor de
bevolking van Venray.”
Ernest acht het hebben van kennis over de geschiedenis van groot
belang. “Er is geen toekomst zonder verleden. Als je het verleden niet
begrijpt, kun je nauwelijks naar de
toekomst kijken.” Ernest is van mening
dat het kijken naar en het begrijpen
van het verleden in de huidige maatschappij steeds minder gedaan wordt.
“Dat kun je dan ook terugzien in
bepaalde besluiten.”

Opvallend genoeg heeft Ernest
geen studie-achtergrond in de
geschiedenis. Hij is afgestudeerd als
civiel ingenieur en is actief geweest in
de wegen- en verkeerssector. Op dit
moment is hij ook voorzitter van Veilig
Verkeer Nederland, district Limburg.
Ernest stelt dat geschiedenis en zijn
werk in deze sector veel dichter bij
elkaar liggen dan met zou verwachten.
“Een weg aanleggen is namelijk heel
anders dan asfalt trekken. Je moet
eerst een grondige studie doen naar
de locatie waar je een weg wilt aanleggen, anders gaat het nooit werken.
Daar komt de geschiedenis weer naar
voren”, lacht hij.
Naast zijn voorzitterschap bij het
Venrays Museum is hij actief in werkgroep De Toren en is hij voorzitter van
het Limburgs geschied- en oudheidkundig genootschap kring Venray.
Dat is een organisatie die als doel
heeft kennis over de geschiedenis in
Limburg te vergroten en de bestudering hiervan te vergroten. Ten aanzien
van de geschiedenis in Venray stelt hij
dat twee historische plekken er wat
hem betreft echt uitspringen. “Dat is
de Grote Kerk in Venray en de militaire
begraafplaats in Ysselsteyn. Daar zie
je twee echte stukjes geschiedenis”,
vertelt Ernest.
De 72-jarige Ernest kan zeker getypeerd worden als een Venraynaar die
trots is op zijn woonplaats. “Ik vind
dat we in Venray echt goed bezig
zijn”, zo stelt hij. Gevraagd naar waar

Geschiedenis is een beslaat een
groot deel van zijn leven, maar ook op
andere gebieden is hij actief. “Ik heb
lang gevoetbald in de zaal, totdat mijn
knieën het het begaven. Ook heb ik
nog een tijd getennist”, vertelt hij. Op
dit moment kaart hij regelmatig, kookt
hij graag en maakt hij met vrienden
tochtjes op de racefiets. “Vorig jaar
ben ik samen met een goede vriend
nog even naar Maastricht gefietst,
een mooi tochtje van 100 kilometer”,
zo vertelt de nog altijd fitte Ernest.
Ook aan het verbouwen van zijn huis
heeft hij veel hobby gehad. In 2000
verhuisde hij van Vierlingsbeek naar
Venray. “Als ik dat achteraf geweten
had hoeveel werk het was, had ik het
misschien niet gedaan. Maar gelukkig
wist ik dat van te voren niet”, lacht hij.
het werken als vrijwilliger heeft hij
van huis uit meegekregen. In het huis
waar hij nu met zijn vrouw woont,
woonden vroeger drie tantes van
hem. ‘Tante Erna’ heeft in Venray als
vrijwilliger onder andere de gezinszorg
opgericht. “Ze heeft daar nooit een
cent voor betaald gekregen. Ik ben
naar haar vernoemd”, vertelt hij trots.
Ook zijn vader en broers hebben veel
onbetaald werk gedaan. “Ik vind het
ook gewoon heel leuk en fijn om iets
voor de gemeenschap te doen. Als je
kunt en wilt, mag je ook iets terugdoen voor de gemeenschap vind ik”,
aldus Ernest.

Familiemens
Ernest is getrouwd en heeft
drie kinderen, waarvan er twee in
Venray wonen. Inmiddels heeft hij
zes kleinkinderen. “Ze komen een
dag in de week allemaal bij ons thuis,
dat is hartstikke leuk. Daar geniet
ik echt van.” Aan het einde van het
gesprek laat hij doorschemeren dat
hij aan afbouwen nog niet denkt,
want hij komt nog even terug op de
toekomstplannen van het Venrays
Museum. “We willen met een aantal
organisaties een mooi programma
samenstellen om de bevrijding 75
jaar geleden te herdenken. Het gaat
dan met name over het overdenken
van het begrip vrijheid, iets wat toch
minder vanzelfsprekend is als wij
allemaal denken”, sluit hij af.

310 x 218 cm

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

HEERLEN

compleet met oven, kookplaat, afzuigkap, koelkast, spoelbak,
werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENSIS
IS
SUPERKEUKENS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met koelkast, oven, vaatwasser, inductiekookplaat met
geïntegreerd afzuigsysteem, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

Migot

300 cm

Breitner

€ 6.299,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 4.199,-

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

94%

