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Peter de Jonge uit Venray vertelde zijn kinderen ruim 33 jaar geleden al verhaaltjes over Kareltje. Nu zijn kinderen ook kinderen hebben, krijgen ook zij de verhalen te
horen. De Jonge besloot de verhalen op te schrijven en te bundelen in het boek, ‘Kareltje en zijn vriendjes’, dat onlangs werd gepresenteerd.

‘Planoverschot schaadt leefbaarheid’

Dorpsraden benadrukken zorg om
woningtekort
De dorpsraden van de gemeente Venray willen meer aandacht voor wonen in de kleine kernen. Tijdens het dorpsradenoverleg van maandag
5 februari vroegen ze bij wethouder Martijn van der Putten (D66) en een afvaardiging van WonenLimburg extra aandacht voor deze problematiek.
Jan Nelissen van dorpsraad Oirlo
vroeg zich af waarom hij de verhouding tussen inwoners in de gemeente
(twee derde woont in Venray, een
derde in de dorpen) niet terugziet in
de bouwplannen van de gemeente
en woningcoöperatie WonenLimburg.
“Dat scheefgroeien moet ophouden.
De dorpen hebben het al lastig om de

leefbaarheid op peil te houden.” Hij gaf
aan dat het pijnlijk is om te zien hoe
sommige Venrayse wijken blijven
groeien, terwijl de dorpen door een
ondergrens dreigen te zakken.
“We hopen dat jullie meerjarenafspraken kunnen maken om de leefbaarheid
te ondersteunen. We hebben mensen
nodig om de zaken overeind te houden

en daar is woningbouw een middel
voor. Ouderen die tussen hun kinderen
blijven wonen, in plaats van gedwongen worden naar Venray te verhuizen,
hebben minder hulp nodig.” Nelissen
kreeg na zijn betoog bijval van diverse
andere dorpsraden. WonenLimburg en
gemeente Venray gaven aan een
percentage woningen per dorpen

afgesproken te hebben en zich hier
voorlopig aan te blijven houden.
Wethouder Van der Putten gaf wel
aan dat de gemeente openstaat voor
andere gedragen initiatieven, maar
dat de bewoners deze zelf moeten
aandragen. Er wordt dan gekeken wat
er met oog op het planoverschot van
woningen mogelijk is per dorp.

De Jonge vertelde zijn kinderen
vroeger voor ze naar bed gingen
altijd een verhaaltje. Die verhalen
las hij niet voor, maar bedacht hij
zelf. “Dat komt denk ik doordat ik
helemaal niet van lezen hield”, legt
hij uit. “Daarom verzon ik verhalen
over de avonturen die de kinderen
zelf meemaakten, maar dan in een
dierenvorm. Het hoofdpersonage
Kareltje was een paardje. Later bleek
echter dat Kareltje in de beleving
van de kinderen een jongetje was.
Daarom is Kareltje in de verhalen van
nu geen paardje, maar een jongetje.”

Invloed van kinderen
Dat is typerend aan de verhalen
van De Jonge. Hij schrijft ze niet
alleen, want de invloed van zijn jonge
luisteraars is erg belangrijk.
Lees verder op pagina 02
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‘Verhalen gestuurd door kinderen’
“Het bijzondere is dat ze ontstaan
tijdens het vertellen. Het begin is er,
maar het einde is open. Dat wordt
gestuurd door de kinderen.” Hij vult
aan: “Ik begin met een paar woordjes,
dan ga ik aan mijn publiek vertellen
en dan wordt het wat omgevormd om
uiteindelijk een compleet verhaal te
worden. Die invloed van de kinderen
zelf, dat maakt mijn verhalen onderscheidend, denk ik.”
“Vroeger zeiden de kinderen al
dat ik de verhalen op moest schrijven.
Toen de kleinkinderen werden geboren, kwam die vraag opnieuw en toen
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heb ik besloten er werk van te gaan
maken.” De Jonge begon vorig jaar
met het opschrijven van de eerste verhalen. Naast zijn drukke baan, waar hij
zo’n zestig uur per week aan kwijt is,
had hij er nog een nieuwe bezigheid
bij. “Voor mij is het schrijven echt een
ontspanning na een werkdag. Ik heb
er zoveel plezier aan beleefd en nog
steeds.” De Jonge is ook al bezig met
een vervolg op Kareltje en zijn vriendjes. Ook schrijft hij momenteel aan
een kerstverhaal.
Peter is niet alleen dol op het
schrijven, hij heeft ook het hele boek

geïllustreerd. “Heel veel werk, maar
wel heel leuk.” Daarnaast vertelt hij
de verhalen ook ontzettend graag aan
kinderen. Het boek is inmiddels dan
ook niet meer alleen voor zijn kleinkinderen. “Ik heb tijdens de Nationale
Voorleesdagen voorgelezen op een
basisschool en daar bleek het boek
een succes te zijn. Ik kreeg heel veel
leuke reacties van mensen die het
boek wel wilden hebben. Ook de reacties van de kinderen waren ontzettend
leuk, ze waren een en al oor.” Dat had
hij niet verwacht. “Het schrijven is
eigenlijk een uit de kluiten gewas-

sen hobby”, lacht hij. Toch is inmiddels zelfs burgemeester Hans Gilissen
al langs geweest bij De Jonge voor
het boek. “Mijn kleindochter had op
de basisschool burgemeesterles, dus
burgemeester Hans Gilissen kwam op
school. Zij heeft toen vol trots over het
boek van opa verteld en hij is toen
op bezoek geweest”, vertelt De Jonge
niet zonder trots.

Positieve reacties
Van het eerste deel van Kareltje en
zijn vriendjes zijn twintig exemplaren
gedrukt. Gezien de positieve reac-

WMO, jeugdwet en participatiewet

Gemeente bezig met nieuw zorgplan
Gemeente Venray wil dit jaar een nieuw plan over zorg voor de komende vier jaar aan de gemeenteraad voorleggen. Daarom gaat zij de
komende tijd met zoveel mogelijk mensen in gesprek over de WMO, de jeugdwet en de participatiewet.
De drie maatschappelijke
taken, WMO (wet maatschappelijke
ondersteuning) de jeugdwet en de
participatiewet zijn sinds 2015 de
verantwoordelijkheid van iedere
gemeente. Het nieuwe plan dat de
gemeente hiervoor wil opstellen
is gebaseerd op thema’s die de
drie wetten met elkaar verbindt.

Die thema’s wil zij samen met de
inwoners van de gemeente gaan
bepalen.
Daarvoor gaat gemeente Venray
de komende weken zoveel mogelijk
gesprekken voeren met de inwoners.
In die gesprekken gaat de gemeente
diverse spelelementen toevoegen.
Zo gaan medewerkers van de

gemeente rond met een vragenrad,
waarbij door een draai aan het
rad bepaald wordt welke vragen
de inwoners voorgelegd krijgen.
Op andere plekken spelen ze het
Levenswegspel, waarin vragen over
opvoeden, zorg en ondersteuning
zijn opgenomen. De gemeente wil
bijvoorbeeld achterhalen hoe de

inwoners denken over de rol van
de gemeente, maar ook over hun
eigen rol.
Medewerkers van de gemeente
zijn de komende tijd onder andere te
vinden bij peuterspeelzalen, basisscholen, het Raayland College en
Gilde Opleidingen, maar ook in de
sporthal en in het zwembad.

Dorpsradenoverleg

Dorpsraden willen meer contact
met MOE-landers
De dorpsraden van de gemeente Venray gaan bekijken hoe zij beter in contact kunnen komen met Oost-Europese inwoners van hun dorpen.
Dat bleek tijdens het dorpsradenoverleg (DRO) van maandag 5 februari.
De vertegenwoordigers van de
Ysselsteynse dorpsraad vroegen
tijdens het DRO aandacht voor MOElanders die in hun dorp wonen. Met
MOE-landers worden mensen uit
Midden- en Oost-Europese EU-landen
als Polen, Roemenië en Bulgarije
bedoeld. “Wij zijn geschrokken
van de getallen. Er wonen zo’n
driehonderd MOE-landers in

Ysselsteyn. Dat is 15 procent van de
bevolking. Maar je ziet ze nergens
terug in de vertegenwoordiging”,
aldus de dorpsraad. Zij vroeg zich
hardop af hoe men in contact kon
komen met deze groep inwoners.
Ook andere dorpen ervaren
dezelfde afstand tussen de autochtone
inwoners van hun dorpen en de
MOE-landers. In Oirlo hebben ze

wel contact, gaf Jan Nelissen van
de dorpsraad aan. Via een aantal
ondernemers stuurt de dorpsraad
brieven in hun eigen taal naar de
nieuwe dorpsgenoten. Met name
de gezinnen die zich in de dorpen
vestigen, worden zo betrokken bij
verenigingen en de school.
De dorpen waren het er over
eens dat de groep bewoners nu
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ties, is het voor De Jonge nog maar
de vraag of het daarbij blijft. Hij is
nu bezig met inventariseren hoeveel
mensen het boek willen.
“Door een mail te sturen naar
kareltjeboek@gmail.com kunnen mensen aangeven dat ze geïnteresseerd
zijn”, vertelt De Jonge. “Ik heb er vijfhonderd nodig, wil ik het boek tegen
een betaalbare prijs kunnen verkopen.
Dat vind ik namelijk van groot belang.
Ik doe dit niet om er geld aan te verdienen, het lijkt me gewoon erg mooi
als zoveel mogelijk kinderen de verhalen te horen krijgen.”
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Bernadettelaan 1, 5865 BJ Tienray
Tel. 0478-691592 info@hans-smits.nl
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Lorbaan 23a, 5966 PG America, 077 - 464 1999

www.timmermansagriservice.nl

buiten de samenleving dreigt
te vallen. Zij gaan advies inwinnen bij Stichting Arka Limburg,
die zich met name richt op de
Poolse gemeenschap, om te kijken
hoe ze gezinnen op weg kunnen
helpen en hen zich thuis kunnen
laten voelen. Ook wordt gekeken
of daar onder de MOE-landers wel
behoefte aan is.
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Samenwerking
Gegevenshuis voortgezet
Gemeente Venray gaat verder met de samenwerking met gemeenten Venlo en Horst aan de Maas bij het
Gegevenshuis. Daarvoor ondertekenden de drie gemeente donderdag 1 februari een convenant.
Het Gegevenshuis is de naam
voor het samenbrengen van alle
belangrijke registraties waarover
gemeenten en andere deelnemende
partijen beschikken. Het gaat hier
bijvoorbeeld over de ligging van
kabels en leidingen, riolen, gegevens
over gebouwen, adressen, maar
ook personen. De partners in het
Gegevenshuis streven naar één
uniform proces om gegevens in te
winnen, te beheren en te verstrekken.
“De samenwerking biedt tal van
voordelen, bijvoorbeeld voor de hulpdiensten die bij een incident met één
druk op de knop over alle gegevens

beschikken”, aldus gemeente Venray.
“Maar ook de dienstverlening naar
inwoners kan door de samenwerking
beter en efficiënter. Als bijvoorbeeld
iemand een evenementenvergunning aanvraagt, wordt het mogelijk
dat de klant bij de aanvraag al over
alle relevante gegevens kan beschikken. De klant kan er in de aanvraag al
rekening mee houden waardoor latere
aanpassingen veel minder nodig zijn.”

Proefprojecten
Venlo en Venray zijn in 2016
al begonnen met samenwerking.
Sinds mei 2017 doet ook Horst aan

de Maas mee. Daarnaast sloten in
proefprojecten afgelopen jaar andere
gemeenten en samenwerkingspartners
aan. De samenwerking wordt nu verder geïntensiveerd en geconcretiseerd.
De gemeenten richten de processen
en werkwijzen op dezelfde wijze in en
werken met dezelfde systemen.
Het Gegevenshuis is één van de
thema’s in de uitgebreidere samenwerking tussen de drie gemeenten
op het terrein van bedrijfsvoering.
De andere thema’s zijn onder meer
informatisering en automatisering,
personeel en organisatie, het sociaal
domein en het klantcontactcentrum.

Politie Venray-Gennep

Twee boetes voor
rijden onder invloed
Politie Venray heeft in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 februari
twee bestuurders aangehouden die te veel gedronken hadden.
Een 19-jarige man moest daarop zijn rijbewijs inleveren.
De 19-jarige autobestuurder uit
Veulen werd aangehouden op basis
van zijn opvallende rijgedrag in
Leunen, gaf politie Venray-Gennep
aan. Hij werd hierop gecontroleerd.
Daaruit bleek dat hij onder invloed
van alcohol had gereden. Hij blies
een uitslag van 445 ug/l. Voor beginnende bestuurders geldt een maximum van 88 ug/l. Omdat hij de
norm dus ruim overschreed, moest

Gemeente kapt
273 kastanjes en essen
Gemeente Venray gaat 80 kastanjes en 193 essen in de gemeente kappen. De bomen zijn aangetast door de
kastanjebloedingsziekte en essentaksterfte. De zieke bomen brengen veiligheidsrisico’s met zich mee, omdat
takken gemakkelijk af kunnen breken, stelt de gemeente.
De kastanjebloedingsziekte is een
ziekte, veroorzaakt door een bacterie.
De laatste tijd zijn de signalen
met betrekking tot aangetaste en
gestorven bomen in Venray fors
toegenomen. Ook de essentaksterfte,
veroorzaakt door een schimmel, komt
langzaam vanuit het noorden van
het land richting het zuiden opzetten
waarbij steeds meer aangetaste
exemplaren werden geconstateerd.
Om de ziekten in beeld te krijgen,
heeft de gemeente Venray een
inspectie uit laten voeren op het
gehele kastanje- en essenbestand.
Uit deze inspectiegegevens is
gebleken dat 50 procent van alle
paardenkastanjes op het grondgebied
van gemeente Venray zijn aange-

tast door de kastanjebloedingsziekte.
Tachtig bomen (17 procent) zijn
zwaar aangetast. Bij de essen is de
aantasting minder, maar er staan in
Venray veel meer essen dan kastanjes, waardoor in absolute getallen
meer essen gekapt moeten worden.
Van de essen is 31 procent aangetast
door de essentaksterfte waarvan
8 procent zware aantastingsverschijnselen vertonen. Dit komt neer
op 193 zwaar aangetaste bomen.
Op de meeste plekken worden de
kastanjes en essen vervangen door
nieuwe bomen om de groene uitstraling te waarborgen. Hierbij zullen
diverse boomsoorten worden aangeplant om de risico’s op uitval van
gehele lanen in de toekomst te voor-

komen, stelt de gemeente.
Aan de Julianasingel in Venray
worden vijftien licht aangetaste
kastanjebomen bij wijze van proef
behandeld door een verwarmingsmethode. Deze bomen krijgen speciale
aandacht, omdat het monumentale
bomen zijn. De bomen worden ingepakt en verwarmd tot 40 graden.
De bacterie gaat bij deze temperatuur dood. Deze methode kost echter veel tijd en geld en de effecten
op de lange termijn zijn niet bekend.
Daarom kiest de gemeente er niet
voor om alle bomen op deze manier
te behandelen.
Het kappen, de herplant en
de overige maatregelen kosten de
gemeente ongeveer 160.000 euro.

Tevredenheidsonderzoek

Burgemeester
ambassadeur voor Match
Burgemeester Hans Gilissen van gemeente Venray is de eerste ambassadeur voor Match voor vrijwilligers in
Venray. De ambassadeur helpt bij het zoeken naar sponsoren voor de activiteiten die de stichting organiseert.
Daarnaast voerden leerlingen een tevredenheidsonderzoek uit voor de organistatie.
Match is in de gemeente Venray
een loket voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk. Sinds kort bestaat de mogelijkheid voor bedrijven, instellingen en
particulieren om Match financieel te
ondersteunen. De ambassadeur helpt
ons om bedrijven te benaderen en
ons aan te bevelen. “De burgemeester
onderstreept regelmatig het belang
van vrijwilligerswerk in de samenleving en de noodzaak van waardering
van deze vrijwilligers. Om die reden
lag het voor het stichtingsbestuur van
Match voor de hand om de burgemeester als eerste te benaderen voor
deze ambassadeursrol”, stelt Match
voor vrijwilligers. In overleg met de

eerste ambassadeur worden nog meer
personen benaderd om Match, door
het invullen van die ambassadeursrol,
te steunen. Zo krijgt Match in de toekomst meerdere ambassadeurs in de
Venrayse samenleving.

Gilde Opleidingen
Leerlingen van Marketing
en Communicatie van de Gilde
Opleidingen hebben afgelopen weken
een tevredenheids- en imago-onderzoek uitgevoerd voor Match voor
vrijwilligers. “Match heeft in 2016
een reorganisatie ingezet. We wilden meten in hoeverre het beeld in
de ‘buitenwereld’ aansluit bij wat

wij willen uitstralen: professionele
organisatie en een centraalpunt voor
vrijwilligers in Venray”, aldus Martin
Leenders van Match voor vrijwilligers. Gemiddeld scoort Match een 7,5.
Ook kwam het imago van Match voor
vrijwilligers naar voren, namelijk hulpvaardig, enthousiast, belangstellend,
doelgericht, klantvriendelijk en professioneel. Ook kreeg zij aanbevelingen
gekregen op het gebied van communicatie, de vacaturebank, Match on Tour
en suggesties voor onderwerpen voor
vrijwilligerscolleges. Match voor vrijwilligers gaat naar aanleiding hiervan
werken aan onder andere haar naamsbekendheid.
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de Veulenaar zijn rijbewijs inleveren.
Ook wordt tegen hem een procesverbaal opgemaakt. Diezelfde nacht
werd in Castenray een 16-jarige
inwoner uit Castenray gecontroleerd.
Hij reed op een bromfiets. De jongen
bleek niet in het bezit te zijn van een
geldig rijbewijs en bleek ook te veel
gedronken te hebben. Hij blies een
waarde van 275 ug/l. Ook tegen hem
wordt een proces-verbaal opgemaakt.
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Welstandsbeleid aangepast

Meer aandacht voor monumenten en
karakteristieke panden
Gemeente Venray gaat meer aandacht besteden aan monumenten en karakteristieke panden in haar
welstandsbeleid. In dit beleid is geregeld aan welke eisen een bouwplan moet voldoen op het gebied van
architectuur.

menten. Er geldt onder andere dat
waardevolle onderdelen aan de
buitenkant van het pand behouden
moeten blijven, dat praktische veranderingen aan het pand ook weer
ongedaan gemaakt moeten kunnen
worden en dat nieuwe elementen
afgestemd moeten worden op de
bestaande situatie. Ligt zo’n pand
niet binnen het bestemmingsplan

Venray, dan biedt het ARK een vrijblijvende toets aan voor de eigenaren. Danckaert: “Hier kunnen we
mensen niet verplichten zich aan
de richtlijnen te houden, maar we
willen ze door de toets aan te bieden wel enthousiasmeren en advies
geven. Een verplichte toets voor
deze panden vonden we nu nog te
ver gaan.”

Politieke vragen

Milieudefensie legt
Venrayse politiek
dilemma’s voor
Milieudefensie Venlo stelt in het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen een aantal vragen aan de Venrayse politieke partijen. Dezelfde vragen legde ze voor aan kandidaten uit Peel en Maas,
Mook en Middelaar, Gennep, Beesel, Horst aan de Maas en Venray.

De Rosmolen in Oostrum is één van de monumenten in Venray (Foto: Rob Beckers)
De gemeente is verplicht om een
zogenaamde welstandsnota op te stellen. Op basis van dat document wordt
beoordeeld of bouwplannen qua architectuur voldoen aan bepaalde eisen
en passen in de omgeving. Met het
welstandsbeleid kan de gemeente
bijvoorbeeld invloed uitoefenen op de
architectuur, gebruikte materialen en
kleuren van het bouwwerk bij zowel
nieuwe gebouwen als verbouwingen
van bestaande bouwwerken.

Welstandsbeleid
geëvalueerd
Zo kan gemeente Venray bezwaar
maken tegen gebouwen of bouwplannen die ernstig vervallen zijn, geen
recht doen aan bijzondere architec-

tuurkenmerken, gebruik maken van
armoedig materiaal, te felle of contrasterende kleuren gebruiken of te
opdringere reclame bevatten of echt
niet in de omgeving passen.
Het Venrayse welstandsbeleid
is onlangs geëvalueerd door commissie Wonen, de stedenbouwkundigen van de gemeente, de leden
van het Adviesbureau Ruimtelijke
Kwaliteit (ARK) en de Stichting Venray
Monumentaal. Hierbij is gebleken dat
de zorg voor monumenten en karakteristieke panden nog niet genoeg
aandacht krijgt, waardoor nu bij verbouwingen mogelijk de ruimtelijke
kwaliteit van historische gebouwen en
gebieden verloren kan gaan. “De nota
is gebaseerd op wederzijds vertrouwen”, legt Danny Danckaerts van het
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ARK tijdens de vergadering van commissie wonen op dinsdag 6 februari
uit. “Dat houdt nu soms in dat er nu
nog te veel wordt overgelaten aan
toevalligheid en vertrouwen in de
mensen die de panden gaan verbouwen. Dat gaat meestal goed, maar zou
ook verkeerd kunnen gaan.”

Enthousiasmeren
en advies geven
In de nieuwe versie van het
beleid is onder andere een onderscheid gemaakt tussen monumenten en karakteristieke panden.
Karakteristieke panden die binnen
het bestemmingsplan van Venray
liggen, moeten in principe voldoen aan dezelfde toets als monu-

Milieudefensie Venlo wil weten
of de partijen de noodzaak zien iets
te doen aan de slechte luchtkwaliteit in het grensgebied. “Deze wordt
met name veroorzaakt door zowel de
enorme hoeveelheid vrachtwagens
via de A73, A74 en A67, alsook door
de steeds verder toegenomen veeindustrie meer in de periferie”, aldus
de belangenorganisatie. Zo ja, wil zij
weten welke maatregelen ze dan voorstellen, als zij in de gemeeteraad gekozen worden.
Ook stelt zij vragen over de veehouderijsector: “Bent u met ons van
mening dat het beter voor het milieu,
de volksgezondheid, en de dieren is,
om geen nieuwe megastallen als bij
Horst en Venray meer te bouwen?”
Hetzelfde vraagt zij over bioraffinaderijen en grote mestvergisters.
Daarnaast wil ze weten of de partijen
voor of tegen de komst van wind-

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

molenparken en de inzet van zonneenergie met opslag en geothermie
willen zorgen.
Sinds enige tijd worden er
fijnstofmetingen verricht in Venlo
en Horst aan de Maas, dankzij
Fontys Venlo’s GreenTechlab en
belangenvereniging Behoud de Parel
uit Grubbenvorst. De resultaten van de
metingen worden online gepubliceerd.
“Het is voor het eerst sinds de aanleg
van de A74 dat er nu daadwerkelijk
gemeten wordt nabij de snelwegen.
Milieudefensie en Behoud de Parel
hopen samen ervoor te zorgen dat
dergelijke metingen zullen worden
voortgezet en waar mogelijk uitgebreid
met voor het gebied relevante
gassensoren”, aldus Milieudefensie.
De vragen van Milieudefensie en
antwoorden van de politieke partijen
worden gepubliceerd op
milieudefensievenlo.wordpress.com

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

GARÇON
Handelstraat 17 5961 PV Horst
085 07 11 090
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Klanten: ‘Aldi moet blijven’
Klanten en buurtbezoekers van de Aldi aan D’n Herk op het Servaashof in Venray hebben verbaasd en
verontwaardigd gereageerd op het nieuws dat gemeente Venray de vergunning van de tijdelijke Aldi niet
verlengd. De Aldi zal binnenkort moeten sluiten.

De supermarkt verzocht de
gemeente om een verlenging van het
tijdelijke contract met zes maanden,
maar hier ging de gemeente mede
op verzoek van andere supermarkten

niet in mee. De Aldi wil graag uiteindelijk een nieuwe vestiging openen in
Venray, maar het onderzoek naar een
geschikte locatie is nog niet afgerond.
Ook daarom wil de gemeente het

contract niet verlengen. Uit onderzoek
van dit nieuwsblad bleek dat van de
570 stemmers 86 procent wil dat de
Aldi op het Servaashof blijft. Van de
mensen die reageerden op het onder-

zoek is een enkeling het eens met het
besluit van de gemeente. “Een tijdelijke vergunning is nu eenmaal tijdelijk”, vindt bijvoorbeeld Robbert de
Mulder. Ook stellen sommigen dat er
genoeg andere supermarkten zijn om
naar toe te gaan. Het merendeel snapt
echter niets van het besluit. De locatie van de Aldi was voor veel mensen
een groot pluspunt. “Een betere plek
is er niet in Venray”, stelt Nelly Loonen
bijvoorbeeld. Ook Fiona Fransen
vindt de locatie ideaal. “Veel gratis
parkeerruimte, geen overlast voor
omwonenden en ook mensen van
de GGZ-instelling konden zo laagdrempelig even een uitstapje naar de Aldi
maken.”
Dat er ook in Veltum nog een
Aldi is, is volgens de meeste mensen
geen goed argument. Die vestiging
zou veel slechter te bereiken zijn
en ook over de parkeergelegenheid
daar is men niet tevreden.
“Een mooi verkeersinfarct ga je daar
krijgen, als alle klanten nu massaal
naar Veltum gaan”, verwacht Leonie
Peeters. Nelly Loonen: “Veltum is
een flop, een druk winkelcentrum,
met te weinig parkeerplaatsen.“
Het alternatief dat velen nu opperen
is de wekelijkse boodschappen in
Horst doen. “Ik maak voortaan wel
een rondje Horst”, stelt Yvonne
Loonen.

Politie vindt geld en
sieraden

Op een pluimveebedrijf aan de Kempkensberg in Ysselsteyn zijn in
de nacht van zondag 4 op maandag 5 februari vier volle containers met
kippenmest gestolen. De containers zijn inmiddels weer terecht.
de containers terugvond. De politie is
een onderzoek gestart naar de verdwijning van de containers.

Dorpenwebsite op
de schop
De dorpsraden van Venray gaan stoppen met de website
dorpen.venray.nl, waar zij elk een eigen pagina hebben. De website is
sterk verouderd en updaten is te kostbaar. Ze onderzoeken nu een
alternatief in samenwerking met website Venray Bloeit.
De huidige hostingpartij verzorgt de website nog tot 1 maart.
Tegen die tijd heeft het dorpsradenoverleg (DRO) waarschijnlijk nog geen
vervanging, dus zoekt zij voor een
tijdelijke oplossing waar deze website

Aldi heeft in samenwerking met
de gemeente een locatieonderzoek
uitgevoerd dat binnenkort wordt afgerond. Een besluit over een alternatieve
locatie en handhaving op de huidige locatie komt eind februari in het
College van B&W aan de orde. Het college zal de keuze voor een alternatieve locatie op dinsdag 17 april aan
de gemeenteraad voorleggen.

tijdig regelen van materialen zodat de
productie optimaal kan functioneren?
Houd je van uitdagingen en
samenwerken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

ven. De politie vraagt of de eigenaar
van de spullen zich bij hen wil melden. Deze moet dan wel een bewijs
van eigendom kunnen overhandigen.

Gestolen containers
terecht
De politie kreeg meerdere tips van
mensen die iets gezien hadden, waardoor zij op maandagavond 5 februari

Locatieonderzoek

Word jij ook enthousiast van het

Politie Venray-Gennep trof op woensdag 31 januari rond 14.00 uur
een geldkistje en sieraden aan. Zij is nu op zoek naar de eigenaar van
de spullen.
De politiek vond op de Kulerts
weg in Wanssum een geldkistje en
een plastic zak met sieraden erin.
Tot nu is de eigenaar onbekend geble-

Het College van B&W van
gemeente Venray laat in een reactie weten te begrijpen dat de klanten van Aldi het jammer vinden dat
de winkel moet sluiten. Ten tijde van
het verlenen van de vergunning, eind
2014, was de verwachting dat Aldi na
de bouw van het nieuwe winkelcentrum wederom een plaats zou krijgen
in ’t Brukske, laat een woordvoerster
van de gemeente weten. “In het
voorjaar van 2016 heeft de eigenaar
van dit nieuwe winkelcentrum echter afspraken gemaakt met de Lidl
om zich daar te gaan vestigen, waardoor er geen plek meer is voor Aldi.
Sindsdien zijn wij in gesprek met Aldi
over een mogelijke alternatieve locatie voor één duurzame vestiging voor
Aldi. De winkels op D’n Herk en aan de
Veltumse Kleffen zijn namelijk beide
te klein voor het nieuwe winkelconcept van Aldi.”

nog even blijft voortbestaan. Als dat
niet lukt, hebben de meeste dorpen
tijdelijk geen website. Uiteindelijk
hoopt het DRO met Venray Bloeit tot
een nieuwe, meer actuele website te
komen.

Hotraco Group is een internationaal opererende groep van technisch hoogstaande bedrijven. We zijn een snelgroeiende,
toonaangevende organisatie die zich toelegt op het ontwikkelen en produceren van op besturingstechniek georiënteerde
oplossingen voor de agri-, de industrie- en de waterbehandelingssector. We onderscheiden ons door innovatie, kwaliteit
en onze hoogstaande technische kennis en kennis van de sectoren waarin we actief zijn. Bij de Hotraco Group werken circa
225 medewerkers. Onze gedreven medewerkers maken het verschil in onze organisatie.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een bekwame en enthousiaste:

Operationeel Inkoper
Als Operationeel Inkoper ben je verantwoordelijk
voor het uitvoeren, bewaken en actualiseren van de
inkooporders en hierdoor te zorgen voor tijdige materiaalbeschikbaarheid. Je maakt onderdeel uit van het inkoop
team en werk je nauw samen met het logistiek team.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Besteladviezen genereren aan de hand van prognoses
en planning (mrp).
• Vertalen van adviezen naar inkooporders.
• Verwerken van orderbevestigingen.
• Signaleren van afwijkingen en escaleren naar leverancier.
• Leveringen bewaken.
• Toezien op een goed lopend inkoopproces.
• Je maakt deel uit van een multidisciplinair project/
planningsteam.

Wij vragen:
• Een collega die wil werken bij een innovatieve en
groeiende organisatie met:
• Een afgeronde MBO+/ HBO opleiding richting inkoop/
logistiek of vergelijkbaar.

•
•
•
•
•
•
•
•

(m/v)

3-5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.
Bij voorkeur ervaring met Exact.
Kennis van MS-office Word en Excel.
In bezit van NEVI 1 of bereid om te volgen.
Proactieve en oplossingsgerichte instelling.
Onderhandelingsvaardigheden.
Kunnen werken onder druk (stressbestendig).
Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in
woord en geschrift.

Wij bieden:
• Een uitdagende functie binnen een groeiende
organisatie die volop in beweging is.
• Goede arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Metaalbewerkingsbedrijf.
• Prettige werksfeer en een hecht team.
Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met de afdeling HRM via 077-3275000.
Acquisitie n.a.v. deze vacature
wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteren:
Wij ontvangen graag je CV met motivatie per mail: hrm@hotraco.com t.a.v. Kim Scheepers, HR Officer.
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cv ’t Knölleke
Leunen

11 vragen aan prins Martijn I

‘Met een grote lach op
mijn gezicht’

‘Knöllekes
we gaon d’r
tiggeán!’

PRINS MARTIJN I GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

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

www.enjeekappers.nl

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Ik ben prins Martijn l, Martijn Houben, van ’t
Knölleke in Leunen. Ik ben 27 jaar oud en geboren en getogen in Leunen. Een echt Knölleke. Een dik jaar
geleden ben ik getrouwd met mijn vrouw Anne.
Waar werk je?
Ik werk met veel plezier bij Houbensteyn in Ysselsteyn.
Daar ben ik afdelingsleider. Voordat ik ben begonnen
met werken bij Houbensteyn, heb ik eerst een technische opleiding gedaan. Vervolgens ben ik nog een aantal jaar naar de mas in Horst geweest.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Carnaval is voor mij de mooiste tijd van het jaar.
Als ze je komen vragen of je voorop wil gaan in het
Knolleland, kan je daar alleen maar ‘ja’ op zeggen.
Hier heb ik dus geen minuut over hoeven twijfelen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dat vond ik een grote eer. Ik had het niet verwacht
dat ik gevraagd zou worden om prins te worden van
‘t Knölleke. Ik heb de hele avond met een grote lach op
mijn gezicht zitten luisteren naar wat voorzitter Barry
en vorst Clint te vertellen hadden over het prinszijn bij
‘t Knölleke. Zij kunnen het weten als oud-prinsen.
Wat betekent carnaval voor je?
Voor mij betekent carnaval even lekker helemaal los
gaan. De boel de boel laten. Met je vrienden op stap
gaan. Je even nergens druk over maken. En natuurlijk
laat naar bed en weer vroeg op.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mijn taken zijn voorop gaan door het Knolleland. Ik heb
me niet zo goed voorbereid, ik laat lekker alles over me
heen komen. Vorst Clint en nar Wim staan mij overal bij
waar nodig is.

Wat wens je de carnavalsvierders in
jouw gemeente toe?
Ik wens iedereen een geweldige carnaval
toe. Maak deze carnaval onvergetelijk. Laat je lekker vier dagen helemaal gaan, maak veel plezier met
elkaar. En vergeet niet: carnaval vier je samen.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik heb in de hele carnaval zin en wil alles mee maken.
Ik kijk er echt naar uit om boven in de prinsenwagen
te staan en door Leunen en Venray te trekken. Ik ben
al groot, maar om eens echt alles van boven te kunnen
zien lijkt me geweldig. Ook heb ik heel veel zin de feesten in het Knollehuus.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Er staat nu nog niets in de agenda en ik denk dat dat
ook zo blijft. Donderdag zullen we wel even tijd nodig
hebben om weer met beide benen op de grond te
komen staan. Ook gaan we lekker genieten van wat ons
de dagen ervoor allemaal is overkomen. Dit doen we
trouwens vrijdag ook nog.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Dat viel niet mee om stil te houden. Ik kan namelijk
niet zo goed liegen. Familie en vrienden hadden wel
een vermoeden, maar ze weten niets zeker totdat je
voor de eerste keer op het podium staat in vol ornaat.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Als ze je komen vragen, zeg dan meteen ‘ja’. Dit is een
belevenis die je nooit meer mee gaat maken. Geniet
van alles wat op je pad komt als nieuwe prins van 2019.
(Foto: cv ‘t Knölleke)
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cv De Karklingels
Oostrum

11 vragen aan prins Roy I

‘Carnaval nog intenser
beleven dan normaal’

‘Doet ut same en
mákt ut moj!’

PRINS ROY I G E FE LICITE E RD N A M E N S
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

“Weej wense Roy, Mark, Roy en Bob ‘n geweldige
Vastelaovend!”

www.werkenbijinther.nl

ENNE SCHÓNNE
VASTELAOVEND SAME!

www.arts-schildersbedrijf.nl

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Ik ben Roy de Kleijn. Ik ben 38 jaar en getrouwd
met Linda. Samen hebben we een zoontje Ties van
2 jaar. Ties beseft het natuurlijk nog niet allemaal even
goed, maar heeft wel degelijk in de gaten dat er iets
aan de hand is. “Papa prins”, zegt hij al regelmatig
en vooral de prinsesteek vindt hij mooi met die belletjes en glitters. De buurt reageerde heel erg leuk,
nadat bekend was dat ik dit jaar de prins ben. Kaartjes,
appjes en bezoekjes volgden elkaar op en op zondag na
het prinsenbal zijn ze met een grote groep een borrel
komen drinken.
Waar werk je?
Ik werk als logistiek engineer bij Schneider Electric in
Helmond. Voorheen heb ik bijna tien jaar lang voor
hetzelfde bedrijf op de vestiging in Venray gewerkt.
Als opleiding heb ik Logistiek en Economie gevolgd aan
de HAN in Arnhem. Op het werk is een foto gedeeld
nadat via de social media het nieuws bekend werd dat
ik prins was in Oostrum. En toen ik na een druk weekend op dinsdag weer ging werken, was mijn werkplek
mooi versierd.
Waarom heb je ‘ja’ gezegd op de vraag om prins te
worden?
In de eerste plaats is het natuurlijk een geweldig
grote eer dat er mensen zijn die aan jou denken als de
nieuwe prins moet worden gekozen. Daarnaast heb ik
‘ja’ gezegd, omdat het me prachtig leek om samen met
drie vrienden en onze dames carnaval nog intenser te
beleven dan we anders altijd al doen. Als lid van de
raad van elf en ceremoniemeester was ik namelijk al
bekend met het vieren van deze traditie. Ook adjudant
Mark en nar Bob zijn lid van de raad van elf. Dus een
beetje ‘voorkennis’ over hoe het is, hadden we al.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik had de benoeming helemaal niet zien aankomen,
dus ik was echt helemaal overvallen. Ik werd in de
prinsenpoll wel eens genoemd, maar wanneer je als
ceremoniemeester zelf lid bent van de prinsenkeuzecommissie is het toch wel even schrikken als blijkt dat
de andere leden van die commissie een paar weken
eerder al een vergadering hebben gehad en jou als
prins hebben gekozen. Dan zit je tijdens, wat jij denkt,
de eerste bijeenkomst, wel even met de mond vol tan-

den. Maar na het te hebben laten bezinken, heb ik volmondig ‘ja’ gezegd op de uitverkiezing.
Wat betekent carnaval voor je?
Het carnavalsgevoel zit voor mij in mijn spreuk: ‘doet ut
same en mákt ut moj’. Samen inhaken en ‘sjoenkelen’
op een mooi nummer en dan iedereen, van verschillende families, vriendengroepen of carnavalsverengingen naast elkaar te zien staan genieten. Dat is prachtig.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Naast de carnavalsbals, bezoeken we de school in
Oostrum waarbij we alle klassen langs gaan en kinderen vragen mogen stellen. Daarnaast gaan we uiteraard
naar het KBO-bal en bezoeken we, als men dat op prijs
stelt, mensen uit Oostrum die ziek zijn, thuis of in het
ziekenhuis.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?
Heel veel gezelligheid samen met elkaar.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Wat het hoogtepunt gaat zijn, kan ik nu, vier dagen
na het prinsenbal, nog niet zeggen. Daar zal ik op
Aswoensdag een beter antwoord op kunnen geven.
En waar ik naar uitkijk, is niet echt iets specifieks.
Eigenlijk gewoon naar de komende maand.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op donderdag na carnaval hebben Linda en ik lekker
vrij en gaan we, naast wat opruimen, de hele dag met
Ties spelen. Hij moet ons in de komende weken namelijk heel regelmatig missen, gaat van opa en oma naar
gastouder, en vindt het denk wel fijn ons dan even voor
zichzelf te hebben.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Aangezien ik als ceremoniemeester voor het prinsenbal altijd al enkele verplichtingen heb met de nieuwe
prins, kon ik af en toe zeggen dat ik iets moest doen
met ‘de neeje’. Ik kon er dus eigenlijk best open over
zijn, zonder echt te liegen en zonder heel geheimzinnig
te moeten doen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Ervaar, geniet en pak alles met beide handen aan.
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vv De Piëlhaas
Venray

11 vragen aan prins Roel II

‘Papa prins met de
kieps op’

PRINS ROEL II GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Met elke dag een goede maaltijd
komt onze prins de Carnaval goed door

Vur al òzze
:
p
o
k
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’
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t
o
f
vastelaoves
ROEL.foIItohoedemaekers.nl
www
De dames van de Greef Stoffen uit Venray
feliciteren prins Roel II en maak er een
schoon carnaval van. Alaaaaaf.

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

‘Mit os an de
knoppe, is Rooj nie
mer te stoppe!’

Wie ben je?
Ik ben Roel Gommans. Ik woon samen met
Ankie Verstegen en we hebben een zoontje van
2 jaar, Sam. Zodra ik de ‘kieps’ op heb, roept Sam ‘papa
prins!’, hij vindt het prachtig. Ankie is enorm trots. Ik ook
op haar, want ze zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt.
Binnen de vereniging doen we veel op muzikaal gebied.
We produceren de kinderliedjes, TVK-liedjes en schrijven
vastelaovesmuziek voor diverse artiesten.
Waar werk je?
Ik heb samen met adjudant Jules een bedrijf dat muziek
voor tv-reclames en films maakt. We hebben van onze
hobby ons beroep kunnen maken. Uiteraard is het nu
wat lastiger combineren, maar het gaat ons aardig af.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Het is een eer om gevraagd te worden en dus zei ik meteen ‘ja’. Om de vastelaovend nu op deze manier mee te
mogen maken, daar kon ik alleen maar van dromen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
De vraag of ik prins van ‘Rooj’ wilde worden, kwam
totaal onverwacht. Ik had dit nooit verwacht. Ik wist
wel meteen wie de adjudanten moesten zijn: Leon en
Jules. Samen schrijven we al jaren vastelaovesliedjes,
onder andere voor de SRV-Mannen en Bjorn en Mieke.
Wat betekent carnaval voor je?
Vastelaovend is de tijd dat alles mag en niets moet.
Juist protocollen en gevestigde orde mogen op de hak
genomen worden. ‘Schaele wazel’ en veel muziek.
Een prachtige tijd.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
We hebben een volle agenda. Speeches en acts wisse-

len elkaar af. We ontmoeten veel bijzondere mensen en het is een eer om als
uithangbord van De Piëlhaas te mogen acteren.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?
Een supervette, ‘schoefelende’, pompende en ‘stuuterende’ vastelaovend!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Hoewel we er van tevoren als een berg tegenop zagen,
was circus Mök al een hoogtepunt. Niet alleen om er
zelf te staan, maar vooral ook de lokale artiesten vijf
avonden te zien schitteren voor volle zalen. Ook ons
bezoek, als trio, aan mijn opa van 98 jaar oud is bijzonder en voor mij een hoogtepunt. Maar er zullen er vast
nog wel wat bij komen.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na de vastelaovend kunnen we zeker weten terug
kijken op een waanzinnige tijd. Ik denk dat het in de
dagen erna nog echt even moet zakken.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Dat kostte soms wel wat moeite. Vooral als er iemand
onverwacht op bezoek kwam. Snel het draaiboek
weg en doen alsof er niks aan de hand is. Je voelt je
soms net een undercover-agent. Spannend, maar we
moesten er vaak om lachen.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
Blijf jezelf en maak er een vet feest van.
(Foto: Foto Hoedemaekers)
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11 vragen aan prins Johan I
cv De Klute
Trappers Vredepeel ‘De waan van de dag

even parkeren’

‘Ik kan ut nie loate
um ifkus te proate,
Allein mi mekaor wordt
dizze carnaval unne hille
skônne, wonne!’

PRINS JOH A N I GEFELICITEERD NAMENS

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!

Wie ben je?
Mijn naam is Johan van Bommel. Samen met Helmie
ben ik ruim 33 jaar getrouwd en we hebben samen
vier volwassen kinderen en twee kleinkinderen.
Linda heeft samen met Ruben twee dochters, Lize
en Maud. Karlijn woont samen met Geert. Ton heeft
verkering met Inge en Sofie met Mark. Lize vindt het
leuk om te zeggen: “Opa prins, oma prinses, Lize
grote meid!” Onze jongste dochter stond bij het uitkomen vol ongeloof te kijken. Ze geloofde het niet.
Totaal onverwacht kwam het ook bij de buurt aan.
‘Stik de gieter’, was de eerste gedachten die bij hen
opkwam. Ze hebben de handschoen weer opgepakt.
Alles wat nu gebeurt, ligt buiten onze invloed en
wachten we dus rustig af.
Waar werk je?
We hebben een eigen zeugenhouderijbedrijf met
enkele personeelsleden en een deelnemende dochter.
Samen krijgen we het werk wel gedaan. Helmie heeft
ook een baan buitenshuis.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Vele jaren heb ik zelf in de prinsencommissie gezeten. Ik weet dat als de vraag op de goede manier op
het juiste moment gesteld wordt, nee geen optie is.
Dat gold natuurlijk dus nu ook voor ons.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Natuurlijk ben ik een liefhebber van carnaval, anders
had ik dit geen 20 jaar gedaan. De benoeming tot prins
had ik zeker niet verwacht. Mijn verwachting was dat
de commissie meer voor een jeugdigere prins ging,
maar gelukkig niet dus. Deze carnaval word ik bijgestaan door mijn prinses Helmie en nar Camiel Kroonen.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval betekende voor mij als bestuurder proberen
te zorgen voor een leuke carnaval voor het hele dorp.
Te beginnen bij de prins, want als de prins plezier uit-

straalt, slaat dit over naar de rest van het dorp. Nu ben
ik geen bestuurder meer, maar zelf prins carnaval van
de Klute-Trappers en dat gevoel is hetzelfde.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Zorgen voor plezier in het dorp en onderdeel worden van de gespreksstof. Ze moeten over me lullen,
dat hoort erbij. Verder moet ik op tijd voorop in de polonaise en iedereen motiveren om mee te doen met het
feest.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw gemeente
toe?
Even loskomen van alle dagelijkse beslommeringen en
de draak steken met de gevestigde orde. Daar is het in
de carnavalswereld een stuk om te doen. De waan van
de dag even parkeren, die komt vanzelf terug.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Alle activiteiten zijn voor mij even belangrijk. Ze zijn
allemaal onderdeel van het complete feest. Van het
prinsenbal tot de zittingsavond en van de heilige mis
tot Aswoensdag. Het is een compleet feest. De voorbereiding voor carnaval is net zo belangrijk als carnaval
zelf.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval ga ik weer gewoon aan het werk, met een,
ik hoop, voldaan gevoel.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen houden
voor familie, vrienden en kennissen?
Gewoon je mond houden, simpel en doeltreffend.
Niemand die van iets geweten heeft voor het
prinsenbal.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2019 mee
willen geven?
De volgende prins wil ik meegeven: ga alles beter doen
dan ik, want liever kan niet.
(Foto: Marieke van Wanroij Fotografie)
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winkel&bedrijf

Vincent van Gogh
overweegt fusie met
Pro Persona
Geestelijke gezondheidsorganisaties Vincent van Gogh uit Venray
en Pro Persona zijn in gesprek over een bestuurlijke fusie. Die zou
ingaan per 1 januari 2019. Dat maakten de twee organisaties woensdag
31 januari bekend.
Beide partijen zien dat een breder
economisch draagvlak noodzakelijk
is om te kunnen blijven investeren
in opleidingen, onderzoek en
innovaties in de zorg. “De cliënten
en stakeholders hebben belang
bij schaalvergroting, omdat dit
de mogelijkheid biedt voor beide
partijen om het hele pakket van
de psychiatrische zorg te kunnen
blijven bieden, waaronder ook crisisen acute zorg in de diverse regio’s.
Dat kunnen Vincent van Gogh en
Pro Persona beter samen dan ieder
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Distributiecentrum

Laatste grote perceel
De Blakt verkocht
Gemeente Venray heeft het laatste grote perceel op bedrijventerrein De Blakt in Oostrum verkocht.
Logistieke dienstverlening SEGRO gaat op het terrein een duurzaam distributiecentrum van zo’n 45.000 vierkante
meter neerzetten. De bouw start naar verwachting dit jaar.

apart”, laten de twee bedrijven
weten.
Een bestuurlijke fusie betekent
dat de afzonderlijke onderdelen van
Vincent van Gogh en Pro Persona
kunnen blijven bestaan. Ook houden
alle organisaties hun eigen naam.
Beide zouden wel bij een fusie
onder een gezamenlijke Raad van
Bestuur en Raad van Toezicht komen.
“Voor cliënten en medewerkers zal
een mogelijke fusie niet heel veel
veranderingen brengen”, aldus
Vincent van Gogh en Pro Persona.

SEGRO-directeur Tijs Derison met wethouder Jan Loonen
op het verkochte perceel (Foto: Paul Poels)
SEGRO gaat op De Blakt een distributiecentrum bouwen ten behoeve
van de huisvesting van een grote
logistieke ondernemer. De vastgoedontwikkelaar betaalt ruim 9 miljoen
euro voor het perceel. Directeur van
het bedrijf, Thijs Derison, is erg te
spreken over de locatie van het perceel. “Die is heel interessant. De regio
Venray en Venlo staat bekend als een
logistieke hotspot van Nederland.
Venray is goed bereikbaar in heel
Nederland, maar bijvoorbeeld ook
vanuit Duitsland. Ook de haven van
Wanssum is nabij.”

Ook wethouder Jan Loonen (CDA)
van gemeente Venray is blij met de
verkoop. “Het zorgt onder andere
weer voor werkgelegenheid. Het zou
zomaar kunnen dat er zo’n driehonderd tot vierhonderd mensen aan het
werk kunnen als het bedrijf gereed
is. Daarnaast is het gewoon zonde als
een mooi perceel als deze braak blijft
liggen. En omdat het bedrijf ook oog
heeft voor duurzame technieken bij
het neerzetten en onderhouden van
logistieke centra, voldoet het bovendien helemaal aan de eisen die wij
aan bedrijven op De Blakt stellen op

gebied van milieucategorie en activiteiten.”

Nieuwe ruimte
Met deze kavel is het laatste
grote perceel van De Blakt verkocht.
Jan Loonen: “We hebben hier de
laatste jaren veel geïnvesteerd in de
infrastructuur. Dat betaalt zich nu uit.
Maar dat moet ook blijven gebeuren om dit soort bedrijven binnen te
halen. Daarom gaan we de komende
tijd samen met Greenport Venlo weer
30 hectare nieuw bedrijventerrein ontwikkelen.”

Fuji Xerox

Xerox fuseert met Fujifilm
Gemeente is mantel
zorgvriendelijke
werkgever
Wethouder Anne Thielen en gemeentesecretaris Karel Joosten
ontvingen donderdag 1 februari de erkenning
‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ van Martijn Tillema, namens
de stichting Werk&Mantelzorg. De erkenning betekent dat de
gemeente als werkgever de combinatie werk en mantelzorg goed
mogelijk maakt voor haar werknemers. De erkenning
‘Mantelzorgvriendelijke werkgever’ is geen keurmerk of certificaat, maar een blijk van waardering. De stichting
Werk&Mantelzorg geeft daarmee aan dat een werkgever goed
bezig is met het thema werk en mantelzorg. Denk bijvoorbeeld
aan het bespreekbaar maken van mantelzorg, het bieden van
flexibele werktijden en het wijzen op wettelijke verlofregelingen. Bedrijven die de erkenning in ontvangst nemen kunnen een
ander bedrijf uitdagen om ook mantelzorgvriendelijk te worden.
Gemeente Venray is uitgedaagd door Synthese en daagt nu zelf
het Venrayse bedrijf Argowil uit om aan de slag te gaan met
mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.

Printerfabrikant Xerox is overgenomen door het Japanse Fujifilm. Het Amerikaanse bedrijf wordt samengevoegd in Fuji Xerox. Welke gevolgen dit heeft voor de medewerkers in Venray, is nog niet duidelijk.
Fujifilm uit Japan maakte
woensdag 31 januari bekend
Xerox over te nemen in het
samenwerkingsverband Fuji

Xerox. Het samengestelde bedrijf
vertegenwoordigt dan een
marktwaarde van 18 miljard euro.
Wanneer de fusie definitief

is, is nog niet bekend. Ook is nog
niet duidelijk of de fusie gevolgen
heeft voor de ruim vierhonderd
medewerkers van Xerox in Venray.

VEED Awards

Nominatie Dylan Haegens
Venrayse YouTube-ster Dylan Haegens is genomineerd voor diverse VEED Awards. Dat maakte de organisatie
op donderdag 1 februari bekend. Hij is onder andere genomineerd in twee categorieën die hij eerder al won.
Dylan Haegens is genomineerd
in de categorie ‘Beste Mannelijke
YouTuber’, samen met Enzo Knol, Gio,
Kalvijn en Furtjuh. Deze categorie won
hij in 2017. Zijn serie ‘Cliffhanger’ is
genomineerd voor ‘Beste YouTube
Serie’. Ook werd hij genomineerd voor
‘Beste Comedy YouTuber’. De award
voor deze categorie sleepte hij in 2016
al eens in de wacht.

De Oirlose Jesper Weijs en Rik
Kleeven zijn met hun Glowmovies
genomineerd in de categorie Beste
Nieuwkomer. Zij zijn inmiddels ruim
twee jaar actief met hun kanaal en
zijn vooral bekend geworden van hun
trampoline- en shufflefilmpjes.
De VEED Awards worden ook
wel ‘de Oscars van de Nederlandse
YouTube-industrie’ genoemd.

Kijkers bepalen wie de leukste, liefste,
beste en grappigste YouTubers van
Nederland zijn. VEED is in 2014 voor
het eerst georganiseerd.
Fans konden stemmen voor de
nominaties van de VEED Awards 2018.
Dat deden zij massaal: de organisatie
ontving 450.000 stemmen. Fans kunnen nu tot 14 maart op hun favorieten
stemmen voor de awards.

en zo 11

08
02

GEPLUKT Rob Engelke

Rob werd geboren in Duitsland, groeide verder op in Venray, vertrok weer om samen te gaan wonen in de Randstad, maar keerde met zijn vrouw
uiteindelijk terug naar Venray. Creatief bezig zijn en dingen maken is zijn grootste hobby. Deze week wordt Rob Engelke (50) uit Venray geplukt.
Het was een hele omschakeling voor de 6-jarige Rob toen hij
van Kevelaer naar Venray verhuisde.
“Een cultuurshock kun je het wel noemen”, vertelt hij terugdenkend aan
die periode. “Ik kende de taal nog
niet en had nog helemaal niemand in
Nederland. Dat was best wel heftig.”

In Venray groeide hij samen met zijn
broer, zusje, Duitse vader en Venrayse
moeder op.
“Ik hield altijd al van knutselen,
tekenen en schilderen. Daarom ging
ik uiteindelijk ook naar het Grafisch
Lyceum in Eindhoven en kreeg ik
daar werk bij een reclamebureau.”

PUZZEL

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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Eindhoven werd ik helemaal gek.
Nu heb ik besloten helemaal voor
mezelf te beginnen. Een hele leuke
uitdaging, maar natuurlijk ook wel
spannend.” Het tempo van het werk
bij zijn oude reclamebureau paste niet
meer bij hem. “Alles moet tegenwoordig snel, snel, snel. Dat is niks voor

Print & Sign in Venray

Venray fijner wonen
dan Almere

Sudoku
1

Zijn vrouw Nicole ontmoette hij tijdens carnaval. “Dat was heel toevallig
eigenlijk. Zij komt uit Amsterdam en
was voor het eerst met een Limburgs
vriendinnetje hier carnaval aan het vieren.” Het klikte meteen tussen de twee
en al na drie maanden besloten ze
samen te gaan wonen in Amsterdam.
“Soms moet je keuzes maken en dingen gewoon doen”, blikt Rob terug.
“Van nog bij mijn ouders wonen in een
dorp, ging ik meteen door naar samenwonen in de grote stad.”

mij. Het gaat om een creatief proces,
daar wil ik gewoon even over na kunnen denken. Nu kan ik alles op mijn
eigen manier gaan doen.”
Het mooie aan het ontwerpvak
vindt Rob dat hij zijn eigen dingen
overal terug kan zien. “In de Aldi loop
je ineens tegen de zelfontworpen verpakkingen aan, of je ziet ineens een
vrachtwagen rijden met jouw ontwerp. Dat is mijn drive: dingen maken
voor klanten die ze ook echt kunnen gebruiken.” Zelfs in zijn vrije tijd
is hij nog bezig met het ontwerpen
van logo’s en huisstijlen voor internationale wedstrijden. “Creativiteit is
gewoon mijn ding. Het is een soort
verslaving. Ik wil gewoon altijd iets
kunnen maken waar ik trots op kan
zijn. ’s Ochtends sta ik al op met de
gedachte: wat zal ik vandaag eens
voor iets moois gaan maken?”
Is hij niet aan het ontwerpen, dan
sport Rob ook graag. “Hardlopen, wandelen, fietsen of zwemmen. Gewoon,
om mijn hoofd goed leeg te maken
en op andere gedachtes te komen.
Met vrienden rijd ik wel eens naar
Zuid-Limburg om daar een kilometer of 10 te wandelen en een hapje
te eten.” Ook series kijken op Netflix
is een grote hobby van hem. “Vooral
Scandinavische series vind ik heel
goed. En verder ben ik veel met de
kinderen bezig. Ik probeer zoveel
mogelijk met hen te doen.”
“Het leven is kort. Je hoort om je
heen steeds meer dat mensen ziek
worden. Ik denk dat je zoveel mogelijk
moet proberen er nu al uit te halen wat
er in zit. Ik weet van mezelf dat ik soms
veel kan piekeren, maar dat probeer ik
de laatste tijd zo min mogelijk te doen.
Minder piekeren en meer genieten.”
Ver in de toekomst kijken, vindt Rob dan
ook niet nodig. “Ik weet niet hoe ons
leven er over tien jaar uitziet, want ik
probeer juist in het moment te leven.”

Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.

Oplossing vorige week:
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Toen zijn oude werkgever hem
vroeg terug te komen naar Venray,
besloten Nicole en Rob dat te doen.
Rob: “In Venray wonen we veel fijner. We hebben vijf jaar in Almere
gewoond, een hele onpersoonlijke
stad. Er hangt gewoon geen sfeer
en ik kende niet zoveel mensen.
Nu wonen we alweer 15 jaar op de
Mina Krusemanstraat. Het bevalt
ons super. Het is een mooie wijk en
dichtbij het centrum. Veel van onze
vrienden wonen ook hier.” Samen
met Nicole kreeg Rob drie kinderen:
Max (17), Roos (15) en Sam (12)
Bijna 25 jaar werkte Rob bij het
reclamebureau. “De afgelopen tijd
merkte ik dat ik toe was aan iets
nieuws. Ik wilde voor mezelf beginnen. Twee jaar heb ik nu drie dagen
in Eindhoven gewerkt en twee
dagen voor mezelf. Maar ook van die
drie dagen op en neer rijden naar

GEZOCHT:

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Voor diverse opdrachtgevers in de regio Limburg en Brabant
WIE BEN JE:
Flexibel
Ervaring in de productie omgeving
Bereidheid om in ploegen te werken
Aanpakker
VMBO/ MBO
Voor meer informatie staan we je graag te woord.
CV kan doorgestuurd worden naar onderstaand mailadres.
Cova Personeelsdiensten | Burgemeester Coenegrachtstraat 43
5922 BJ Venlo-Blerick | Tel: 077-4670391 | Email: info@cova-job.nl
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opinie
facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 04

De Aldi op het Servaashof in Venray moet blijven
De stelling die we u twee weken geleden voorlegden, ‘De Aldi op het
Servaashof in Venray moet blijven’, werd door ten minste 570 mensen
beantwoord. Een ruime meerderheid van 86 procent was voor het blijven
van de Aldi. Slechts 14 procent van de stemmers kon zich in het standpunt
van gemeente Venray vinden.
Gemeente Venray besloot onlangs om de tijdelijke vergunning van
de Aldi op deze locatie niet te verlengen. Tijdelijk is tijdelijk, vinden
medestanders. De Aldi en haar bezoekers wisten dat dit niet voor altijd was.
Mensen die pleiten voor het blijven van de Aldi, roemen vooral de
locatie en ruime parkeergelegenheid. Zij snappen niet waarom de Aldi de
periode tot de bouw van een nieuwe winkel niet nog even op deze plek

mag overbruggen en vrezen verloedering van het terrein als de supermarkt
weg moet.
De gemeente reageerde desgevraagd op de stroom aan reacties
die binnenkwamen op de redactie over dit onderwerp. Een uitgebreider
verslag leest uw in de nieuwspagina’s van deze HALLO.
Elke week wordt er een poll in de HALLO geplaatst waarin de inwoners
van de gemeente Venray hun mening kunnen uiten. HALLO vindt het
belangrijk om de mening van de inwoners van Venray te horen en te
delen. Op onze Facebook-pagina kan iedereen aangeven of ze het eens of
oneens zijn met de stelling. Een uitgebreide reactie geven is ook mogelijk.
Geef ook uw mening via www.facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Met carnaval moet iedereen twee
dagen vrij hebben
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Twee dagen vrij met carnaval voor iedereen, dat is het doel van de petitie
Carnavalvrij die een Brabantse bierbrouwer opstartte. Oud-PSV’er Björn van der
Doelen werd het gezicht van de campagne. Om op de agenda van de Tweede
Kamer te komen, moeten er minimaal 40.000 handtekeningen verzameld worden. Dat is gelukt, want de teller staat inmiddels bijna op 100.000.
Het draagvlak voor carnaval is vooral onder de rivieren groot. Mensen
nemen meerdere dagen of zelfs een hele week vrij en winkels en bedrijven
sluiten hun deuren. Daarom zou het een goed plan zijn als men op maandag en

dinsdag van carnaval standaard vrij krijgt. Dat is toch meer waard dan vrij met
Hemelvaart of Goede Vrijdag?
Aan de andere kant heeft het weinig zin voor mensen die geen carnaval
vieren. Daarbij bepaalt de overheid de officiële vrije dagen niet. Dit staat in een
cao of in het contract met de werkgever. Het is dan ook ondenkbaar dat het
gaat lukken om twee vrije dagen voor het hele land te realiseren. Een goeie
marketingstunt van het biermerk is het wel.
Met carnaval moet iedereen twee dagen vrij hebben. Wat vindt u?

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

Passend Plan Melkfabriek Leunen
Beste redactie van HALLO Venray, overige media en politieke partijen,
De stichting is erg blij met de aandacht die het onderwerp Passend
Plan Melkfabriek Leunen krijgt, als ook de ideeën die zijn geopperd om
mee te nemen in toekomstige plannen omtrent arbeidsmigrantenbeleid.
De stichting wil nogmaals benadrukken om richting de do’s te denken en niet richting de don’ts, en
om ook vooral het plan als geheel te
beoordelen en niet om er delen uit te

halen en die op een andere manier te
vergroten in de media. Voorbeeld: de
5 procent die de stichting noemt is dan
dus ook geen quotum, maar gebaseerd
op de berekeningen van de overheid

(Ladderonderbouwing gepresenteerd in
december 2016) en benoemt het aantal
arbeidsmigranten dat in de gemeente
Venray werkzaam zal zijn in 2025. De
stichting is geen beleidsmaker, en
wil dit ook niet zijn. Maar de stichting
heeft nagedacht over een plan dat
voor alle belanghebbenden (arbeidsmigranten, werkgevers en inwoners van
de gemeente Venray) werkbaar zou

kunnen zijn. Ook heeft de stichting
de inwoners van Leunen gevraagd
om voor de ondernemerscombinatie ideeën aan te dragen als alternatief voor de locatie Melkfabriek.
Deze ideeën zetten we telkens door
en hier kan de genoemde partij zijn
voordeel mee doen.
Stichting Passend Plan
Melkfabriek Leunen

Ingezonden brief

Schouwburg Anna, een parktheater van formaat
gaat verdwijnen
Na vele jaren van plannen maken en discussie is het dan zover.
Het monumentale Anna-park heeft een nieuwe eigenaar, de Renschdael
Groep uit Horst die grootse plannen heeft voor de toekomst. Men wil het
monumentale en historische karakter van terrein en gebouwen zoveel
mogelijk behouden.
Toch zullen een aantal gebouwen gesloopt worden, waaronder de
schouwburg en het aangrenzende
restaurant, centraal gelegen in het
park tegenover de dierenweide en
het speelveld met zijn muziekkiosk.
De schouwburg dateert van 1962.
Bij de schouwburgzaal ligt een ruim
personeelsrestaurant voor ontvangst
van bezoekers en voor bijeenkomsten, zoals recepties. Niet alleen
de Anna-gemeenschap maakte

gebruik van het theatergebouw,
ook de Venrayse gemeenschap kon
gebruikmaken van de riante accommodatie. Scholen mochten hier hun
jaarlijkse schoolvoorstellingen geven,
muziek- en zangverenigingen konden er repeteren en ga zo maar door.
De gevel van het gebouw wordt opgesierd door een monumentaal hoogreliëf dat beslist niet verloren mag gaan.
Het kunstwerk bestaat uit twee meisjesfiguren die hun armen uitsteken

naar een groepje vogels in de lucht.
Kleurige bloemenguirlandes completeren het geheel. Het keramisch
kunstwerk is geglazuurd in de kleuren
blauw, zwart, geel en rood en beslaat
een oppervlakte van 5 bij 8 meter.
De maker is de Arnhemse kunstenaar
Auguste Manch. Het kunstwerk is een
geschenk van de Venrayse gemeenschap ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van Sint Anna in 1961, maar
het organiserend comité had nogal
wat moeite om de benodigde centen
bij elkaar te krijgen, wat uiteindelijk
pas in 1963 gelukt is. Bij de onthulling op maandag 2 september 1963
sprak toenmalig burgemeester Custers
de hoop uit ‘dat het kunstwerk tot in

lengte van dagen zal mogen getuigen van de innige verbondenheid
tussen de Venrayse gemeenschap
en Sint Anna’. De Renschdael Groep
wil die hoop in vervulling doen gaan
en wil trachten om het kunstwerk
te behouden. Naast het gevelreliëf is er nog serie kunstwerkjes van
de Venrayse kunstschilder Petran
Vermeulen uit Maastricht die de
aandacht vragen. Het zijn de kleine
muurschilderingen in de garderobehal, de zogenaamde ‘kapstokheiligen’. Deze fresco’s zijn kleine
juweeltjes waarvan ons straks enkel
nog een fotootje rest.
Twan van Els
Jerusalem, Venray

Er zijn mensen die hebben
niets met carnaval. Prima, vrij
land, ieder zijn ding. Jammer
vind ik dat er mensen zijn die
carnaval wegzetten als een
feest waarbij iedereen stomdronken wordt, het alleen
gaat om onderbroekenlol en
dat men het niet zo nou
neemt wie nu naast wie
wakker wordt.
De bieromzet zal behoorlijk
pieken en ja, ik zie wel eens
mensen op de kop op de kruk
zitten of op hun mobieltje met
de fiets in de hand, in plaats
van andersom. Er zijn er ook
genoeg die wel in een rechte
lijn naar huis kunnen. We gaan
niet allemaal door het ijs. Er zal
best eens een handtastelijkheid
plaatsvinden die minder of niet
gewenst is en zeker lopen
huwelijken op de klippen,
omdat Zorro ineens ziet hoe
mooi buurvrouw is als
Sneeuwwitje. Maar of dat nu
meer of minder gebeurt dan in
het normale leven?
Carnaval is zoveel meer.
Kijk naar al die creativiteit.
Luister naar al die liedjes.
Het zijn niet allemaal topsongs
en ze zullen de hitlijsten niet
behalen, maar binnen onze
provincie zijn ze mateloos
populair.
Ook op zittingsavonden zie
je mensen die normaal op de
bouw staan of op kantoor
zitten, veranderen in buuttereedner, danser, bandparodist
of een andere geniale creatie.
Vaak doorspekt met humor.
Soms plat, maar vaak doordacht, snedig en van een hoog
niveau.
Vandaag nog hoorde ik twee
‘mennekes’ (7 en 9) die elk een
buut voordroegen. Zo heeft
carnaval ook een lerend karakter. Met die leeftijd al op het
podium voor een volwassen
publiek en dan zo staan te
schitteren. Als die straks ergens
een presentatie moeten houden, wordt dat een fluitje van
een cent. Dus ja, carnaval is
zoveel meer!
Fijne vastenaovend!

08
02

15 VRAGEN

jongeren 13

aan
Teun van Haperen

Zwemmen
in geld

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Teun van Haperen
18 jaar
Ysselsteyn
CIOS Venlo/Sittard

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Het is niet zo dat ik echt van leven
zou willen ruilen met een artiest.
Maar voor een dag zou ik best wel
het leven van Lil’ Kleine willen leiden.
Puur omdat hij zo’n bijzondere levensstijl heeft en gewoon letterlijk met het
geld kan gooien.
Festival of discotheek?
Ik vind het allebei erg leuk. Als ik
moet kiezen, kies ik denk ik toch voor
een discotheek. Ik vind het wel wat
hebben dat je allemaal dicht op elkaar
staat. Dat is op een festival namelijk
wel minder. En in een discotheek sta
je altijd droog als het regent.
Introvert of extravert?
Extravert, ik ben graag samen met
mijn vrienden. Ik ga hier vaak mee uit
en kan altijd met ze lachen. Ik ben zelf
iemand die veel praat en hierdoor kan
ik ook wel eens irritant zijn.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik denk voor mijn rijexamen. Ik had
die dag echt veel spanning. Maar tij-

dens het examen werd ik wel iets
relaxter. Helaas was ik wel gezakt.
Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb niet echt een groot voorbeeld, ik probeer gewoon mijn eigen
leven te leiden en er zelf iets van te
maken. Natuurlijk zijn er wel mensen
die goede dingen bereikt hebben en
waarvan je af en toe denkt: oh, had ik
dat maar bereikt of gedaan.
Als je een huisdier zou mogen
kiezen, welke zou dit dan zijn?
Dat zou voor mij sowieso een hond
zijn. Wij hebben thuis nu ook al een
hond en het is echt een beest waar je
waarde aan hecht. Ook is hij altijd blij
als je weer thuis komt.
Wat is je favoriete hobby?
Mijn favoriete hobby is voetbal.
Hiermee kan je je even lekker laten
gaan. Ik vind het heerlijk om een balletje te trappen.
Waar ben je verslaafd aan?
Ik denk momenteel wel een beetje
aan gamen. Ik heb kort geleden een
Playstation 4 gekocht en zit nu bijna
elke dag wel een paar uur te gamen.
Is er een liedje waar je speciale
herinneringen aan hebt?
Freestyler van Bromfunk MC’s. Dit lied
doet mij altijd weer denken aan de
tijd dat ik in de jeugdraad zat met de

carnaval. Ook al heeft dit lied niks te
maken met carnaval. Toen ik in de
jeugdraad zat, werd dit lied gedraaid
en gingen we met de jeugdraad in een
grote kring staan, vervolgens gingen
we om de beurt naar het midden om
zo onze gekke dansmoves te laten zien
aan de anderen.
Ben je meestal te vroeg, precies op
tijd of te laat?
Meestal ben ik precies op tijd.
Het komt zelden voor dat ik ergens
te laat voor ben. Ik heb zelf ook een
hekel aan mensen die te laat komen.
Wie is je favoriete leraar?
Meneer Hanebeck is mijn favoriete
leraar, hij geeft mij het vak trainingskunde. Ik denk dat ik hem ook extra
mag, omdat het een vak is dat mij ook
erg interesseert en hij de lessen ook
leuk kan maken. Tevens is hij een persoon die goed aan de belangen van de
leerlingen denkt. Bij hem kun je altijd
met vragen terecht.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik nooit ergens vanaf kon blijven
met mijn vingers en altijd ongelukjes had. Zo kwam ik het ene moment
thuis met een blauw oog, lag mijn
teen er half af omdat ik tussen twee
steigerplanken had gezeten en ik heb

zelfs ooit met een naaimachine een
naald door mijn vinger heen genaaid.
Wat zou je nooit weggooien?
Mijn telefoon, hier staan veel dingen op die belangrijk zijn voor mij.
Zoals foto’s, video’s, gesprekken enzovoorts. Ik zou denk ik nog geen dag
zonder telefoon kunnen.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Mijn leukste vak op school is ‘spel’,
hier doen we zo’n beetje alle teamsporten zoals: voetbal, basketbal
enzovoorts. Mijn stomste vak vind ik
BBV-algemeen (basis beweegvormen).
Hier moeten wij zelf kinderspelletjes
doen om ze vervolgens op je basisschoolstage weer aan de kinderen te
leren.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
Dat is een foto van een vriend van mij,
genaamd Cas. Hij denkt in de weekenden als hij wat gedronken heeft dat
hij de beste MC ter wereld is. Hij heeft
zelfs een artiestennaam: MC Tjeunisun.
De foto was van het moment dat hij
weer eens op het podium stond met
een microfoon in zijn hand. Ik vond
het zo’n mooi moment dat ik dacht,
ik pak mijn telefoon en maak hier een
foto van.

In maart kan het wetsvoorstel worden ingediend: eerstejaars studenten van het hbo en
de universiteit betalen de helft
van wat ze de volgende jaren
gaan betalen. Studenten van
lerarenopleidingen worden zelfs
twee jaar gecompenseerd.
Dit gaat de regering ongeveer
200 miljoen euro kosten.
Maar geen zorgen, want de
rente op de studieleningen gaat
ook omhoog, wat weer ongeveer 200 miljoen euro gaat
opleveren. De grens om te gaan
studeren lijkt lager, maar uiteindelijk ben je ongeveer evenveel
kwijt. En de mensen die vallen
tussen het nieuwe leenstelsel
en deze wet?
Helaas ben ik zelf een van
de studenten die net buiten de
boot valt. Ik was een van de
eerste studenten die mocht
beginnen met lenen. Natuurlijk
is het goed dat de regering een
manier wil vinden om het
onderwijs beter te maken en
een oplossing als deze ligt voor
de hand. Op het moment wordt
er nog veel bezuinigd, wat te
merken is aan de lessen en aan
de leraren die vaker ziek zijn of
die uitvallen door een burn-out.
Er komt een periode waarin er
even minder studenten zijn
door het leenstelsel en die veel
terug moeten betalen. Dit gaan
we straks merken als deze
studenten moeten gaan werken.
Het is goed dat studenten
moeten werken voor hun geld
als het reëel is tijdens de studie
en wellicht moeten lenen,
studenten kunnen zelf ook wat
doen. Maar voor nu ben ik
gewoon even kwaad.
Anne
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Harrie van Oosterhout

Nieuwe lijsttrekker VVD
Niet Frank Hazeu, maar Harrie Oosterhout wordt de lijsttrekker van VVD Venray. Het hoofdbestuur van de
afdeling waar VVD Venray onder valt, kon op het laatste moment toch niet instemmen met de in november tot
lijsttrekker benoemde Frank Hazeu.
Het bestuur van de afdeling VVD
Maasland, waaronder VVD Venray valt,
keurde de eerste versie van de kandidatenlijst niet goed. De landelijke
regels van de partij zijn namelijk dat
partijbestuurders geen politieke functie meer mogen vervullen. Hoewel
Hazeu zijn functie als bestuurslid van
de afdeling VVD Maasland meteen
neerlegde bij zijn kandidaatstelling
als lijsttrekker, was dat niet genoeg.
Dat had een jaar eerder al moeten
gebeuren, volgens de regels.
De nieuwe lijsttrekker wordt de
eerdere nummer twee van de lijst,

Harrie Oosterhout uit Leunen. Hij werd
tijdens een bijzondere ledenvergadering gekozen door de leden.

Niet meedoen is
geen optie
“De partij had graag Frank Hazeu
als lijsttrekker gehad, maar omdat
het bestuur van VVD Maasland vasthoudt aan de regeltjes, heb ik de
verantwoordelijkheid genomen.
Niet meedoen aan de verkiezingen is geen optie”, laat Oosterhout
weten. “Ik begrijp dat dit de spelre-

gels zijn, maar ik vind het jammer
dat VVD Maasland niet naar de specifieke situatie in Venray gekeken
heeft. Die regels zijn opgesteld zodat
bestuursleden elkaar niet iets toe kunnen spelen, en dat gebeurt hier niet.”
Oosterhout verwijst hiermee naar het
feit dat het bestuur van VVD Maasland
niet Frank Hazeu, maar huidig fractievoorzitter Ingeborg de Barbanson
voordroeg als lijsttrekker. Zij gaf nadat
Frank Hazeu zich tegenkandidaat
stelde, te kennen zich helemaal te
gaan richten op haar internetbedrijf en
zich terug te trekken als kandidaat.

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.

Voor jezelf, voor elkaar, voor Venray
Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De week na vastelaovend zal de campagne hiervoor volop losbarsten. De SP zal volgende
week haar verkiezingsprogramma lanceren.
Op 17 februari staan we met een
tent op de Grote Markt voor onze
campagneaftrap voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar eigenlijk
hebben we de goede gewoonte permanent campagne te voeren. Deze
manier van werken sluit mooi aan op
ons motto dat op onze posters en flyers zal staan: ‘Voor Jezelf, Voor Elkaar,
Voor Venray’. Het liefst zijn we samen
met mensen actief om met elkaar te
strijden voor verbeteringen. Zo voe-

ren we sinds anderhalf jaar campagne
voor een Nationaal ZorgFonds zonder
eigen risico, deden we onderzoek naar
het draagvlak in de directe omgeving van de Melkfabriek in Leunen
voor de plannen voor de grootschalige
huisvesting van arbeidsmigranten en
voerden we helaas tevergeefs actie
met de mensen van JouTou voor het
behoud van de dierenweide op het
Sint Annapark. Op dit moment voeren
we samen met bewoners van schim-

melwoningen in Brukske actie met als
doel om een permanente oplossing
van dit probleem af te dwingen. Ook
na de verkiezingen zullen wij hiermee
door gaan. Het blijkt namelijk dat dit
probleem in meer wijken en dorpen
in onze gemeente speelt. Voorlopig
is er dus nog genoeg te doen. Maar
eerst een aantal dagen geen serieuze
politiek: de humor regeert voor velen
tijdens de vastelaovend. Of je de vastelaovend nu viert of niet: veel plezier de
komende dagen.
Jan Hendriks, Joep Gielens,
Lizzy Bruno, Erica van den Akker en
Ronald van Hal, SP-leden

Visie veehouderij geeft richting aan
Met een grote meerderheid is de Visie veehouderij door de raad
aangenomen. De druk vanuit de samenleving omdat inwoners zich
zorgen maken over een gezond woon- en leefklimaat, wordt steeds
groter. Deze signalen moet je oppakken. Gezondheid is een groot goed.
We zijn tevreden dat de visie de
route aangeeft om enerzijds slagen
te maken om de luchtkwaliteit te
verbeteren, maar anderzijds ook de
belangen van de agrarische sector
niet uit het oog verliest. Deze moet
ook toekomstperspectief behouden.

Het CDA staat volledig achter de
visie, waarin ruimte geboden wordt
om te ondernemen, maar door het
toepassen van innovatieve systemen tegelijkertijd ook de schadelijke
neveneffecten voor de gezondheid
verder teruggebracht worden.

Een sterk punt vindt het CDA dat
er extra beleid gemaakt wordt voor
bedrijven die rond de kernrandzones van de dorpen en wijken liggen. Door in gesprek te gaan met
deze ondernemers, kun je bekijken
hoe je verder maatwerk kunt leveren
om de overlast voor de kernen terug
te dringen. Je krijgt in beeld wat de
ondernemersplannen zijn. Indien een
ondernemer door wil ontwikkelen,
moet de toekomst van dit bedrijf lig-

gen op een meer duurzame locatie die
verder van de kern afligt.
Daarom is het goed dat de visie
een dynamisch document is en zal
vanuit de individuele bedrijfssituatie
gedacht moeten worden. CDA Venray
wil zich inzetten voor een gezond
woon- en leefklimaat met behoud van
een sterke agrarische sector. Oog voor
het land dat we door willen geven.
Leo Philipsen,
gemeenteraadslid CDA Venray

Sint Annapark: nu doorpakken
Het Sint Annapark is een voor Venray uniek gebied, waar historie,
monumentale architectuur en natuur samengaan. Het park is een historisch monument voor de psychiatrische zorg waarmee Venray al meer
dan een eeuw is verbonden. Maar ook een gebied waar jong en oud op
een steenworp van het centrum wandelen en recreëren.
De laatste decennia waren niet
de beste voor het Sint Annapark,
maar door het schrappen van het
globaal stedenbouwkundig plan
en het vaststellen van het ambitiedocument is er de afgelopen

raadsperiode ruimte gecreëerd voor
ontwikkelingen. Ik ben dan ook blij dat
de gemeente in de Renschdael Groep
een partner heeft gevonden die het
Sint Annapark een nieuwe toekomst
wil geven.

De Renschdael Groep heeft een
ambitieuze stedenbouwkundige
en landschapsvisie gepresenteerd.
De visie gaat uit van behoud van
waardevolle gebouwen en groen, de
openbaarheid van het park en kwaliteit bij de herontwikkeling. Wat ons
ook aanspreekt is dat Renschdael
Groep veel oog heeft voor het landschap en de historie van het terrein en
niet gaat voor snel succes maar kiest
voor de lange termijn. D66 onder-

schrijft deze visie en heeft vertrouwen
in de Renschdael Groep dat zij met
dezelfde zorg en aandacht hun plannen zullen uitvoeren. Het belangrijkste
is misschien nog wel dat de verloedering van het park wordt gestopt en dat
het prachtige gebied weer toekomst
heeft. Na jaren van verval hebben we
eindelijk de kans om Sint Anna nieuw
leven in te blazen. Nu doorpakken!
Martijn van der Putten,
wethouder D66 Venray
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Moeilijke opgave voor
SVOC’01
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Voor de dames van het eerste team van korfbalvereniging SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond zondag
4 februari de wedstrijd tegen laagvlieger Celeritas uit Schijndel op het programma. Net als Flamingo’s, de tegenstander van de vorige wedstrijd, streed de ploeg uit Schijndel vooral om lijfsbehoud. Waar het de vorige keer
met een 6-21 eindstand een bierdouche werd, bleek de wedstrijd dit keer, onder andere door een paar teruggekeerde speelsters aan de kant van Celeritas, een moeilijkere opgave.
SVOC’01 begon scherp aan de
wedstrijd. Twee verre afstandsschoten
brachten de ploeg al na 3 minuten
op een 2-0-voorsprong. Celeritas wist
echter aan te haken en niet veel later
brutaal de voorsprong te pakken.
Deze achterstand werd gelukkig voor
SVOC’01 al snel omgebogen, waardoor
Celeritas de rest van de wedstrijd
gedwongen werd in de achtervolging
te gaan. Een kwartier voor rust brak
een sterke fase aan de kant van
Oirlo en Castenray aan, waarin het
technisch en tactisch overwicht naar
boven kwam. Door goed uitgespeelde
kansen werd zo een stand van 9-5
bereikt. Celeritas wist zich echter op
vechtlust weer te revancheren, daar
waar SVOC’01 opgelegde kansen niet

afmaakte en het zichzelf daardoor
weer in problemen bracht. De rust
werd zo ingegaan met een 10-7
voorsprong.

Fouten werden niet
afgestraft
Na rust was het weer SVOC’01
dat als eerste de korf wist te vinden.
Met een mooi afstandsschot werd
op deze wijze weer een marge van
vier punten gecreëerd. In plaats van
deze marge vervolgens verder uit
te breiden, deden de dames zichzelf
weer tekort door fouten aan de kant
van de tegenstander niet af te straffen. Celeritas bleef hierdoor nog in
de winst geloven en verkleinde de

achterstand weer tot twee doelpunten door fel en gretig te spelen.
In de laatste fase van de wedstrijd
wist SVOC’01 toch de winst veilig te
stellen, ondanks dat Celeritas in de
allerlaatste minuut nog tweemaal
wist te scoren. Zo werd een einstand
van 15-14 bereikt, die in feite niet zo
spannend was geweest als de uitslag
doet vermoeden. Feit is wel dat
SVOC’01 hard aan de slag moet om
haar scorend vermogen te vergroten
en dus de opgelegde kansen de volgende keren wel af te ronden.
Sofie scoorde deze wedstrijd
viermaal, Linda en Rian drie keer.
Astrid en Marlies zorgden ieder voor
twee punten en Debbie scoorde ook
eenmaal.

Oranje-Wit
laat punten liggen
Door: korfbalvereniging Oranje-Wit
Het eerste team van korfbalvereniging Oranje-Wit uit Leunen,
Veulen en Heide speelde op zondag 4 februari tegen DSV uit Diessen.
Beide partijen begonnen fel
aan de wedstrijd, maar DSV kwam
snel op een 2-0-voorsprong. OranjeWit creëerde goede kansen, maar
zette dit niet om in doelpunten.
Hierdoor liep DSV uit naar 8-2.
Oranje-Wit kwam nog terug tot
8-5 voor de rust.
Na de rust startte Oranje-Wit erg

fel en kwam het team terug tot een
stand van 8-6. Oranje-Wit bleef zoeken naar kansen, maar had moeite
om deze af te maken. DSV liep
opnieuw uit, maar Oranje-Wit kon
in de slotfase toch terugkomen tot
13-12. Het bleef spannend tot het
einde, maar Oranje-Wit liet de punten in Diessen.

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

Volleyheren verliezen
in eigen huis

W ti hebben contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars
Wij

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

Door: Guus Janssen, volleybalvereniging ActiveRooy
De tweede thuiswedstrijd achter elkaar stond zaterdag 3 februari op de planning voor de heren van het
eerste team van ActiveRooy uit Venray. Deze week traden ze aan tegen VC Volt H2 uit het Land van Cuijk, die als
negende in de competitie staan. Dit was een uitgelezen kans voor de Venrayse heren om punten te pakken en
degradatie te voorkomen. Helaas lukte dat niet, 1-3.
De afgelopen weken werden de
mannen nog volop geteisterd door
ziekte. Gelukkig was iedereen weer
hersteld en topfit, met uitzondering
van Joris Arts die nog niet volop mee
kon doen in verband met een blessure.
Hiervoor kwam de niet onbekende
vervanger Koen Verwij opdraven.

Zware eerste set
Tijdens de eerste set liep het
spel van beide ploegen vrij gelijk op.
De spanning was zowel binnen als
buiten het veld te voelen. Helaas trok
ActiveRooy aan het kortste eind, wat
resulteerde in een verlies van 22-25.

Na een aantal verhelderende
woorden van aanvoerder Roel van
Hooft ging ActiveRooy goed van start
in de tweede set. De heren wisten
dat er hier punten te halen waren
die ze hard nodig hebben dit seizoen. Het begin van de set ging gelijk
op maar halverwege de set keerde
het tij. Helaas was dit in het nadeel
van ActiveRooy en volgde een aantal frustraties. Deze frustraties uitten zich in een kaartenfestijn in de
derde set. De scheids was helder,
de heren moesten het vandaag zelf
doen. VC Volt maakte hier zichtbaar
gebruik van en wist de derde set ook

eenvoudig naar zich toe te trekken.
Ondanks het verlies van de wedstrijd
waren de Venraynaren gebrand toch
nog de laatste set binnen te slepen.
De strijd die eerder in de wedstrijd werd geleverd door ActiveRooy
werd in de vierde set vrij eenvoudig beloond met 25-14. Dit maakte
de eindstand van de wedstrijd 1-3.
Venray moet het vervolg van de competitie nog alles op alles zetten om rechtstreekse degradatie tegen te gaan.
Zaterdag 17 februari mogen de
mannen weer aantreden. Ditmaal in
Weert, de nummer 5 van de
competitie.

Active-dames winnen
van VC Volt
Door: Laura Jacobs, volleybalvereniging ActiveRooy
Voor de dames van het eerste team van ActiveRooy uit Venray stond zaterdag 3 februari een thuiswedstrijd
op papier tegen de dames van VC Volt uit het Land van Cuijk. Ondanks dat ze een verplaatste wedstrijd van de
maandag ervoor nog in de benen hadden, begonnen de dames fris aan deze wedstrijd.
Helaas was het eigen spel ver te
zoeken. De service ging uit en er werd
niet gescoord. Net op tijd keerde het
tij en vielen alle ballen goed voor de
dames uit Venray. Er werd gestreden
voor iedere bal en de set werd dan
ook net gewonnen, 26-24.
De wedstrijd was te winnen, maar
dit moesten de meiden dan nog wel
waar gaan maken. In de tweede set
verliep alles, maar dan ook alles goed.
Er was geloof, enthousiasme en de

ene na de andere bal werd van de
vloer gehaald en gescoord. Een 25-14
stand was het gevolg.
De derde set willen de dames
graag snel vergeten en gaan voor die
vierde en laatste set. De derde set
werd verloren met 15-25.
Om de wedstrijd winnend af te
sluiten, moesten de meiden de vierde
set pakken. Ze begonnen weer sterk
aan de set. De service was goed,
het blok stond, de ballen werden van

de vloer gehaald en iedereen was
bereid alles te geven om deze wedstrijd te winnen en dit gebeurde.
Een mooie 25-15 was het gevolg.
Na een vervelende reeks verliespartijen hebben de meiden van
ActiveRooy weer eens een fijne pot
volleybal laten zien en deze winnend
af kunnen sluiten. Over twee weken
reizen de meiden laat in de avond
richting het zuiden om aan te treden
tegen het eerste team van Urmond.

Gezocht te Panningen:

Magazijnmedewerker

m/v

Als magazijnmedewerker bij Car & Truck Care bv zorg je voor
een correcte en vloeiende verwerking van de inkomende en
uitgaande goederenstroom. Je staat in voor het laden/lossen van
vrachtwagens, klantenorders klaarmaken voor verzending, het
magazijn op orde houden, kortom een zeer afwisselende functie.
Wat verwachten wij?
• Je bent gemotiveerd om van elke dag het beste te maken
• Je werkt accuraat en resultaatgericht
• Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel
• Je bent allround inzetbaar voor alle mogelijke magazijntaken
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Kennis van Engelse en/of Franse taal is een pluspunt
Wat bieden wij?
• Onmiddellijke indiensttreding
• Na een proefperiode bieden wij een fulltime baan van 38u per week
• Je komt terecht bij een jong, enthousiast team
• Bij ons ben je geen nummer, je krijgt ruimte voor ontwikkeling en
eigen initiatief
• Werkzekerheid in een kerngezonde onderneming
• Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden
Uurrooster:
Maandag-donderdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-17.00u
Vrijdag: 08.30u-12.00u en 12.30u-15.00u
Enthousiast geworden?
Stuur dan onmiddellijk je motivatiebrief vergezeld van je Curriculum
Vitae door naar sales@ctcnl.nl
Voor meer informatie over onze firma kijk op onze website:

W W W. C TC N L . N L
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Laatste dagen Geijsteren

Prinselijk kwartet
onderwijsgroep
Buitengewoon
Prins Lars Halferkamps en prinses Melody Hendriks zijn onlangs uitgeroepen tot prinsenpaar van onderwijsgroep Buitengewoon in Geijsteren.
Zij worden bijgestaan door adjudanten Jaimey Tip en Stijn Pijpers.

Tijdens de laatste schooldag,
op vrijdag 9 februari, hebben de leerlingen groot feest in zaal De Kei in
Geijsteren. Dit is meteen ook hun laat-

ste schooldag in Geijsteren. Na de carnavalsvakantie nemen de leerlingen
intrek in het gebouw van basisschool
Focus in Venray.

Alle jeugdprinsen op één foto
De jeugdcarnavalsverenigingen van de gemeente Venray werken al meer dan 19 jaar samen in
het samenwerkingsverband dat Jeugdvastelaovesraod Rooj heet. Ieder jaar organiseert deze samenwerking een fotosessie van alle dorpsjeugdprinsen en -jeugdprinsessen en die van Venray centrum.
Dit jaar werd de foto genomen in Merselo in aanwezigheid van prins Ruud I en vorst René I van
cv De Zagewetters uit het dorp. (Foto: Foto Hoedemaekers)

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

Carnavalsknutselen in Brukske
In Wijkcentrum Brukske was zaterdag 3 februari jong en oud druk aan het knutselen in het
thema carnaval. In de pauze kregen de kinderen een glaasje limonade en na afloop mochten ze hun
stukjes mee naar huis nemen.
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Op zoek naar een ‘pèkske’

‘Heerlijk om even gek te doen’
Het is bijna zover. Nog een paar dagen en dan breekt het carnavalsfeest officieel los. In alle kleuren en
geuren springt, zingt en danst men in het rond. Ieder doet zijn best er op zijn uniekst uit te zien. Van roze
pruiken tot aan piratenjassen, ook in Venray worden de carnavalskostuums uit de kasten getrokken.

Het is een drukte van jewelste
bij carnavalswinkel Thetru in Venray.
Het personeel loopt van hot naar her.
Aan hun geschminkte gezichten zijn ze
te herkennen tussen de kostuum-passende klanten. In de carnavalswinkel
zijn er rijen met maskers op de planken uitgestald. Er staat een masker
van Godzilla, een masker van Marilyn
Monroe en een van Frankenstein.
Vrolijk worden ze opgezet en worden
er toneelstukjes opgevoerd. De carnavalsvierders hebben het grootste
plezier.

Carnavalsjassen
“Dat is het mooie aan carnavalskostuums”, vertelt meneer Franken
(50) uit Grubbenvorst. “Het plezier.
Je kunt zijn wie je wilt zijn en gewoon
dragen wat je leuk vindt.” Niet alleen
Franken vindt dit het leuke aan carnaval. “Het is heerlijk om gewoon
een keertje gek te doen”, aldus Nellie
Faassen (39) uit Oostrum.
Met carnavalsmuziek op de achtergrond passen vrouwen felgekleurde
jurken en zetten mannen cowboyhoeden op. Erg in trek dit jaar zijn de carnavalsjassen, maar dat schijnt elk jaar
zo te zijn, aldus een medewerker van
de winkel. Ook meneer Franken gaat
voor een jas. “Ik heb de perfecte jas

Prins Harrie I van
Zorghuus Smakt
Tijdens een bijeenkomst op donderdag 1 februari werd de prins van
Zorghuis Smakt in Smakt gekozen. Prins Harrie dun Urste gaat voorop
tijdens carnaval bij ouderen van De Keavers.
Prins Harrie Kaanen (85) is geboren en getogen in Vierlingsbeek.
Hij woonde bij de Vierlingsbeekse
watermolen. Hij was tijdens zijn werkzame leven bedrijfsleider van Havens in
Maashees. Harrie heeft nog altijd veel
hobby’s: molens, de krant lezen, muziek

luisteren en schilderen. Hij drinkt graag
een borreltje of een pilsje. Harrie houdt
van gezelligheid. De bekendmaking van
prins Harrie dun Urste van het Zorghuis
werd gedaan door prins Johan dun Urste
van carnavalsvereniging De Keavers en
zijn adjudant Gerard.

nog niet gevonden en ik weet daarom
ook niet echt wat ik zoek. Maar hoe
kleurrijker, hoe beter!”
Hoe kleurrijker hoe beter lijkt een
vaste regel te zijn in het carnavalsgedruis. Rood, geel en groen, de kleuren van het carnaval, komen overal
terug. Felgekleurde pruiken worden
gematcht met glitterende kostuums en
er komen veel mensen uit de pashokjes die ergens wel iets weg hebben
van een regenboog.
De bonte parade is juist wat het
carnavalsfeest zo mooi maakt, vindt
Nellie. Zelf gaat ze dit jaar voor rode
tulband en een gelapte rok met tule.
“Want dat danst zo lekker rond mijn
kuiten als ik hossend in de tent sta”,
vertelt ze. En het is lekker warm tijdens de ‘roetsj’, voegt ze eraan toe.
Sommige mensen gaan net als
Nellie dit jaar voor een kant-en-klaar
kostuum, andere maken het kostuum zelf. Zo ook Marieke Jans (48) uit
Venray. Met armen vol stof loopt ze
naar de afknipbalie. “Carnaval is een
fantasierijk feest en door het maken
van mijn eigen pak kan ik alle kanten
op”, licht ze toe. “Het wordt wel een
beetje gehaast, want ik ben iets aan
de late kant dit jaar. Maar dat geeft
niet hoor, want tijdens carnaval zelf is
het gewoon hartstikke gezellig.”

18

Geldig van zondag 4 februari t/m woensdag 14 februari 2018

Allieën nog
efkes stoppe
v
u
dees ánbiejing r
e:
Vastelaovend
gehaktballen

Pak à 4 stuks | no

€ 4,44

rmaal € 5,55

Van Dieck’s
Waorstenbröd
je

Ambachtelijk ge
maakt
pak á 4 stuks

s

tedscomicart.nl

PLUS Verse
Eieren, groot

€ 2,22

uks | normaal €

€ 6,66

Haringsalade

Bieze rode harin
gsalade
bak á 400 gram
| normaal € 2,49

€ 2,22

€ 3,99

Per doos à 10 st

Flügel shotjes

Handig doosje á
10 flesjes
normaal € 7,79

Haring

2,85

Ouwehand emm
ertje á 870 gram
normaal € 3,99

€ 3,33

PLUS Frikade
llen

Früh bier

per doos van 24 flesjes
à 30 cl (geen statiegeld)
normaal € 20,90

€ 17,

99

Frikadellen 50%
korting
pak à 16 stuks |
normaal € 3,05

€ 2,22

PLUS spare r
ibs

Indisch of piri-pi
ri
per 500 gram | no
rmaal € 5,99

€ 3,49

Òndaanks dees 3
dolle daag kunde òp
de gewoeëne tieje
beej òs teraecht
zaterdag 8:00 - 20:00 uur
maandag 8:00 - 21:00 uur

zondag 9:00 - 18:00 uur
dinsdag 8:00 - 21:00 uur

‘Nne goeje vastelaovend.
Daor hâlde weej van.

Kruidenlaan 159 | Venroj | 0478 553900
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Première ‘De vrouw die alles had’

‘Verlies omzetten in iets moois’
In Ysselsteyn gaat op woensdag 14 februari de theaterproductie ‘De vrouw die alles had’ in première.
Psychiater Odette de Theije uit Ysselsteyn speelt drie jaar na de plotselinge dood van haar man haar eigen
rouwproces.

Ere-Orde van de
Vorstenraad voor
Leo Büddiger
In Castenray werd Leo Büddiger woensdag 31 januari tijdens de
50+ Bonte Zittingsavond onderscheiden met de Ere-Orde van de
Vorstenraad van cv de Schânseknuppels. Leo kreeg deze onderscheiding
vanwege zijn verdiensten voor de vastelaovend in Castenray.

In een monoloog van een uur
verbeeldt de Ysselsteynse actrice en
kinder- en jeugdpsychiater Odette de
Theije het rouwproces dat zij doormaakte en nog steeds doormaakt na
de dood van haar man. Van kinds af
aan was ze altijd al bezig met theater, toneel, dans en muziek. Ze studeerde geneeskunde, maar daarnaast
volgde ze ook een regieopleiding.
In Ysselsteyn regisseerde ze eerder het
stuk Schonálders en begeleidde ze de
theaterproductie De Tent met amateurspelers uit de regio Ysselsteyn.
Als actrice speelde ze in Een kamer op
het kerkhof, dat gespeeld werd op de
militaire begraafplaats in het dorp.
Met het theaterstuk dat ze samen
met Kees van der Zwaard en Inge de
Peinder maakte, wil ze laten zien dat
rouw vele verschillende uitingsvormen kent die er allemaal kunnen en
mogen zijn. “Het is een heel persoonlijk stuk”, licht ze de theatervoorstelling
toe. “Het gaat over mijn eigen rouwproces, dus er spelen heel veel emoties
mee. Maar daar zit ook juist de kracht
in van de voorstelling. Veel mensen
hebben te maken met rouw, hen willen

Gonnie Timmermans
jubilaris Zonnebloem
Gonnie Timmermans heeft voor haar robijnen jubileum bij
De Zonnebloem Venray een gouden speld en oorkonde ontvangen uit
handen van voorzitter Jo van Lieshout van afdeling Rooy.

we raken.” Het spelen van haar eigen
verhaal was niet altijd gemakkelijk,
stelt ze. “Het maakt me kwetsbaar. Daar
tegenover staat dat ik het verhaal heel
goed ken, want het gaat over mezelf.
Dat geeft ook kracht.”
De monoloog verbeeldt het rouwproces van De Theije, maar maakt daar
ook deel van uit. “Het hoort bij mijn
manier om met rouw om te gaan”,
vertelt ze. “Je kunt niet voorspellen wat verlies met je doet. Het kan
allerlei vormen hebben. Ik wil laten
zien dat je niet hoeft weg te lopen
voor je verdriet en dat je het ook kan
omzetten in iets moois.” Rouw is de
achterkant van liefde, stelt ze. “Als je
intens van iemand hebt gehouden en
nog steeds houdt, dan is de rouw ook
intens. Het hoort bij elkaar.” De (uitverkochte) première van de voorstelling is op woensdag 14 februari. Op
donderdag 15, zaterdag 16 en zondag
17 februari is de voorstelling ook te
zien om 20.00 uur in een loods aan de
Moostdijk 2 in Ysselsteyn. Daarna wordt
het stuk op verschillende locaties in
Nederland gespeeld. Voor meer informatie, kijk op www.devrouwdiealleshad.nl

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

industriestraat 25 horst
077-2083133

Leo was er in 1982 medeverantwoordelijk voor dat de jaarlijkse zittingsavonden ingevuld werden met
artiesten van eigen bodem. “Zelf had
hij talrijke optredens op deze avonden
waar hij de meest prachtige en originele creaties op de planken bracht en
hij met zijn teksten menigeen onder
de tafel kreeg. Hier combineerde hij
zijn acteertalent met zijn creatieve
brein en gouden handen”, aldus de
carnavalsvereniging. Daarnaast vond
Leo ook nog altijd tijd om medeartiesten te helpen met tekst en attributen.
Verder stak Leo vanaf 1994 veel
tijd en energie in de jeugdzitting

en was hij de animator, bedenker
en begeleider van acts en artiesten tijdens de 50+Bonte avonden in
Castenray.
De carnavalsvereniging: “De prachtige versieringen die elk jaar weer te
zien is bij de huizen van de hoogheden
van cv De Schânseknuppels komen
ook van de hand van Leo, evenals de
prachtige poppen die tijdens carnaval
bij de ingang van de Wis te zien zijn.
Ontelbare uren heeft Leo gestoken
in de Câselse vastelaovend en het is
onmogelijk om alles te noemen wat
Leo gedaan heeft. Deze onderscheiding is dan ook meer dan verdiend.”

Al zolang De Zonnebloem
in Venray actief is, was Gonnie
Timmermans vrijwilliger bij deze
vereniging. Het 40-jarig jubileum van
De Zonnebloem Venray in 2017 en de
fusie van de twee Venrayse afdelingen tot de afdeling Rooy, waren
voor haar mooie momenten om
met dat werk te stoppen. Als dank
voor haar jarenlange bijdrage kreeg
ze de gouden speld met oorkonde,
waarmee de landelijke vereniging robijnen jubilarissen huldigt en
waardeert. Gonnie was in de aanvangsjaren een van de vrijwilligers
die de boottochten mee organiseerde. “Je was aan het einde van
een dag hard werken bekaf”, zegt ze.
“Maar het gaf ook heel veel voldoe-

ning, omdat je zag dat je mensen
met een beperking een geweldig
mooie beleving bezorgde.” Ze heeft
in de loop der jaren De Zonnebloem
zien veranderen, maar de kern van
het werk is naar haar mening altijd
overeind gebleven. “De persoonlijke
aandacht voor de mensen met een
fysieke beperking, de bezoekjes, de
wandelingetjes zijn zo waardevol.
Daarnaast natuurlijk ook de lokale
activiteiten en uitstapjes, maar juist
in de persoonlijke contacten bewijst de Zonnebloem zijn waarde.”
Dat is ook in deze tijd heel actueel
en belangrijk, is haar overtuiging.
Ze vindt het fijn dat ze aan dat werk
gedurende ruim 40 jaar haar steentje
heeft kunnen bijdragen.
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Agenda t/m 15 februari 2018
do
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Traay Out

Avondbal

Dialect Hoëgmis

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

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: OLV Geboortekerk Blitterswijck

Aftrap Hazinneaovend 2018

Vasteloavesmis en opening op
het plein

Carnavalsmis

Tijd: 19.49 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: kerk Ysselsteyn

Dorpsraadvergadering

Receptie prins Martijn I

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Dorpsraad Vredepeel
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Tijd: 19.11-21.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Knöllekes
Locatie: MFC De Baank Leunen

Traay Out Afterparty

Receptie jeugdprins Max I, jeugdprinses
Anne II en miniplekskedrager

Tijd: 22.00 uur
Locatie: jongerencentrum The B Venray
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Tijd: 19.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: OJC Midgard Wanssum

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters en
joekskapel Kei d’r Nève
Locatie: Sint Willibrorduskerk Geijsteren

Carnaval in het Brukske:
uitkomen jeugdprins(es)
Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Brukske
Locatie: wijkcentrum MFC Brukske Venray

Ochtendbal
Tijd: 10.30-14.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Optocht schoolcarnaval

Jeugdbal

Kriemelbal

Tijd: 11.44 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis

Tijd: 10.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: zaal Roelanzia Ysselsteyn

Lieërarebal met optreden
Naachtwaerk

Receptie prins Ard I

Vastelaovesmis

Tijd:13.10-02.10 uur
Locatie: proeflokaal Goesting Venray

Tijd: 20.11-21.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: St. Petrus’ Bandenkerk Venray

Vastelaovesmis

Receptie prins Ruud I

Carnavalsmis

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: Sint Johannes de Doperkerk Merselo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: zaal ’t Anker Merselo

Tijd: 11.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: St. Michaëlkerk Wanssum

Jeugdprinsenreceptie

Receptie prins Johan I

Optocht Vredepeel

Tijd: 19.19 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: jongerencentrum JUM Merselo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: café-zaal ’t Trefpunt (Holthees)

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-Trappers

’t Groëte Vastelaoves Ontbijt

Expedisie Mökkebal

Sleuteloverdracht in de kerk

Tijd: 07.00-11.00 uur
Locatie: jongerencentrum OJC Watjang Oirlo

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 13.00-14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schanseknuppels
Locatie: Sint Matthiaskerk Castenray

Kriemelbal

Receptie prins Jelle I en
prinses Mariska

Carnavalsmis

Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Tijd: 20.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Roetsj

Knollebal met optredens van
De Toddezèk en DJ Rico

Tijd: 12.33 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 21.11 uur
Locatie: MFC De Baank Leunen

Prinseninstallatie en sleutel
overdracht

Vastelaovendsbal met optreden
Aaltied Noëit te Laat

Tijd: 12.45 uur
Organisatie: gemeente Venray
Locatie: theater zaal Schouwburg

Tijd: 21.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Jeugdcarnaval

Feestavond met La Bamba en
dj Izzy

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: verenigingsgebouw De Hoefslag Veulen

Tijd: aansluitend aan receptie
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: OJC Midgard Wanssum

Iensjekke 2018

XXlerator Carnaval

Tijd: 14.33-17.33 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Grote Markt Venray

Vastelaovend in de Schouwburg
met Fezz
Tijd: 17.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 22.00-07.00 uur
Locatie: Evenementenhal Venray
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Tijd: 13.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
Locatie: OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk Heide

Optocht Smakt-Holthees
Tijd: 13.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers

Kinderbal
Tijd: 13.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Kinderbal
Tijd: aansluitend aan optocht
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-Trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Optocht Castenray
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schanseknuppels

Carnavalsmis

Optocht Heide

Tijd: 09.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: H. Catharinakerk Leunen

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
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Optocht Leunen

Receptie jeugdprins Tren

Optocht Blitterswijck

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: jeugdtent De Hazehut, Henseniusplein Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk

Optocht Merselo

Receptie prins Roel II

Optocht Geijsteren

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: café Hulsman Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters

Optocht Oirlo

Vastelaovend in de Schouwburg
met Fezz

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Spurriemök

Optocht Wanssum
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul

Tijd: 17.00-23.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kinderoptocht Venray

Avondbal

Receptie jeugdprins Luc
en jeugdbal

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: café-zaal ’t Trefpunt (Holthees)

Reuzenrees en Reuzenbal

Boerebrulleft en receptie Veulen

Big Tommesbal

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: Lovinckplein en zaal Roelanzia Ysselsteyn

Tijd: 18.00 en 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veule
Locatie: café-zaal ’t Veule Veulen

Tijd: aansluitend aan Venrayse optocht
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: café Den Tommes Merselo

Optocht Oostrum

Themafiëst Ruukskes sportief

Optochtbal

Tijd: 14.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Karklingels

Tijd: 18.00-21.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Tijd: 15.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Uitreiking Goalden Hedsbuül
en optochtbal

Jeugdbal

Avondbal

Tijd: 19.00-22.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: café 1878 Leunen

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Proud 2B Fout met Mistress Minsquee,
‘t Zootje, Nevvenén en de revue kapel

Jeugdbal

Tijd: 14.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Prijsuitreiking optocht
Tijd: aansluitend aan optocht
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 18.33-22.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: café De Zwart
Locatie: plein Blitterswijck

Optochtbal

Receptie prins Ralf I

Jeugdbal

Tijd: aansluitend aan optocht
Organisatie: carnavalsvereniging De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Tijd: 19.00-22.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: café 1878 Leunen

Kienderbal

Balavond

Optochtbal

Tijd: aansluitend aan optocht
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: zaal ’t Anker Merselo

Tijd: 22.00-01.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-Trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Carnaval in het Brukske

Knollebal met ’t Puppies
Huisorkest

Vastelaovesfiëst
Tijd: aansluitend aan optocht
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: café-zaal Den Tommes Merselo

Receptie jeugdprins Cas I
en jeugdprinses Chayenna
Tijd: 15.00-18.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Receptie prins Guus I en
plakdrager en wiendkrachtbal
Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum
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Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Brukske
Locatie: wijkcentrum MFC Brukske Venray

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Opstoekbal

Kosterbal

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: café 1878 Leunen

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schânseknuppels
Locatie: café De Köster Castenray

Ochtendbal

Naogenietersbal met dj Matthias

Tijd: 10.30-14.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Tijd: 22.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Receptie jeugdprinses Cato

Optocht Venray

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Tijd: 13.41 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas

Krumelbal

Carnavalsbal

Koppienbal

Tijd: 15.11-19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaan
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Landweert Venray

Tijd: 13.41 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: Ysselsteyn

Tijd: 10.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: jongerencentrum JUM Merselo
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Carnaval in het Brukske
Tijd: 10.00-14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Brukske
Locatie: wijkcentrum MFC Brukske Venray
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Agenda t/m 15 februari 2018
Kienderbal met ’t Puppies Huisorkest

Buutegewoëne Binnezitting

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Boerespellekes

Zing mit tot owwe buurman
umlit-bal met oa Pruuf Maar

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Kienderbal
Tijd: 11.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Ouderenmorgen
Tijd: 11.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Boerebruiloft
Tijd: 12.30 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

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

Optocht Veulen
Tijd: 13.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen

Optocht Ysselsteyn
Tijd: 13.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus

Carnavalsbal
Tijd: aansluitend aan optocht
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: gemeenschapshuis De Smelehof Ysselsteyn

Boerenbruiloft
Tijd: 14.00 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging De Piëlhaas
Locatie: centrum Venray

Kinderbal
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Kiendermiddag
Tijd: 14.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: Sint Willibrorduskerk Geijsteren

Herringschelle

Avondbal

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: café De Zwart Blitterswijck

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: vastelaovesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: De Hazehut, Henseniusplein Venray

Herringschelle

Boerenbruiloft met aansluiten
boere- en keiebal

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schânseknuppels
Locatie: Castenray

Tijd: 17.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters en
buurt De Tobbers
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Theatervoorstelling
De Vrouw Die Alles Had
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Odette de Theije
Locatie: loods Moostdijk 2, Ysselsteyn

Afsluuting jeugdcarnaval
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Herringschelle
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: Van Wanssum café Wanssum

Jeugdbal
Tijd: 19.00-22.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: café 1878 Leunen

Herringschelle
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
Locatie: oude schoolgebouw/ de Woonkamer Heide

Beste knuppelbal

Afsluutingsbal
met Roy van den Broek

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: Veulen

Askruisje halen

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: café-zaal ’t Trefpunt (Holthees)

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Kinderbal met optreden cd-artiesten

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: kerk Ysselsteyn

Boerenbruiloft

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: café Den Tommes Merselo

Tijd: 14.11-18.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaan
Locatie: wijkcentrum ’t Stekske Landweert Venray

Askruisje halen

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ’t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Vastelaovescafé

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: Van Wanssum café Wanssum

Carnavalsbal en uitreiking
Gaolde Paerd
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging Ut Dartele Veulen
Locatie: café-zaal ‘t Veulen

Balavond

Tijd: 01.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-Trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Tijd: 18.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: St. Michaëlkerk Wanssum

Boerebrulluft en Knollebal

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Schânseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Héringschelle

Assekruuske halen

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: gemeenschapshuis De Zandhoek Wanssum

Boerebrulluft met ‘t Zootje en
Venrayse artiesten

Kukebal
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Rond de tafel met Mendiena
Tijd: 11.00-13.00 uur
Organisatie: Mendiena Boer, Ondernemen in Resultaat
Locatie: Kienhout 14 Ysselsteyn

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

Gratis yogales
Tijd: 18.45-20.00 uur
Organisatie: Yogajolanda
Locatie: yogaschool Kurukshetra, Sint Annapark Venray

Theatervoorstelling
De Vrouw Die Alles Had
Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Odette de Theije
Locatie: loods Moostdijk 2, Ysselsteyn

Tijd:21.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-Trappers
Locatie: gemeenschapshuis De Kleine Loef Vredepeel

Boerebrulluftsbal met livemuziek
van DuoDance
Tijd: 21.00-00.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Boerenbruiloft

Afsluiting

Tijd: 14.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tijd: 00.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters en
joekskapel Kei D’r Nève
Locatie: bij de Geijsterse Kei Geijsteren

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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ReuzeRees
in Ysselsteyn
In Ysselsteyn vindt op zondagmiddag 11 februari om 14.11 uur een
nieuwe editie van de ReuzeRees plaats op het Lovinckplein. Het thema
van deze editie is ‘bed’ en met door carnavalsvereniging De Piëlreus
gebouwde racebedden kunnen teams strijden voor de Piëlreuzencup.
Tijdens de race wordt snelheid
afgewisseld met behendigheid en
teams van jong tot oud kunnen mee
doen. Er zijn vier categorieën waarvoor deelnemers zich kunnen opgeven. In de eerste categorie gaan de
kinderen van de onderbouw van de
basisschool de strijd met elkaar aan.
De tweede categorie is bedoeld voor
kinderen in de bovenbouw van de
basisschool en de derde is voor jeugd
tot en met 16 jaar oud. De laatste

categorie is voor 16 jaar en ouder.
Als er deelnemers van verschillende
leeftijden in een team zitten, wordt de
categorie bepaald door de jongste
twee deelnemers. Aansluitend is er
een groot Reuzenbal bij zaal Roelanzia.
Hier kan gehost worden met de
jeuddraad en kunnen de allerkleinsten
ravotten in de kinderhoek. Prins Jelle I
en jeugdprins Lou I doen mee aan de
ReuzeRees en komen aansluitend
feesten op het Reuzenbal.

25e Gaolde
Hedsbuul voor
Carla Scheurs
Carla Scheurs krijgt de carnavalsonderscheiding de ‘Gaolde Hedsbuul’
van carnavalsvereniging de Hedsbuülen uit Heide. Op zondag 11 februari
is er om 17.11 uur voor haar een receptie in de Gelderkoel.

Wij zoeken per direct een

communicatiemedewerker
(minimaal 24 uur)

Kempen Communicatie is een communicatiebedrijf in
Horst aan de Maas. Bij ons bedrijf werken communicatiestrategen, vormgevers en productiemedewerkers
samen aan totaaloplossingen voor onze opdrachtgevers.
Ter versterking van ons team zijn wij per direct op zoek
naar een communicatiemedewerker.

Je uitdaging

• Je vervult allround communicatiewerkzaamheden, variërend van
strategische projecten tot uitvoerende
werkzaamheden;
• Je helpt opdrachtgevers met het
verwoorden van hun identiteit en
kernwaarden;
• Je adviseert onze opdrachtgevers
proactief op het gebied van
communicatie;
• Je stelt communicatieplanningen op;
• Je schrijft teksten en verzorgt andere
content voor onze opdrachtgevers én
voor Kempen Communicatie.

Wie ben je

Carla is geboren in 1962 in
Breda en leerde haar man Otto kennen in Utrecht. Toen Otto als veearts begon in Ysselsteyn gingen ze
eerst in Landweert wonen en later
aan de Heidseschoolweg in Heide.
In december 2000 kwamen de kinderen uit Colombia erbij. De oudste
twee kinderen gingen naar de basisschool en al snel werd Carla gevraagd
om bij de ouderraad aan te sluiten,
waar ze binnen een jaar voorzitter
werd. In 2002 werd ze gevraagd om
lid te worden van het bestuur van
de Gelderkoel, waarvan ze in 2008
ook voorzitter werd en van 2004 tot
2011 heeft ze Spaanse les gegeven
aan de leerlingen van de bovenbouw.
Ook zat ze van 2005 tot 2009 in de
Heifeestcommissie en blies ze samen
met enkele dorpsgenoten het Heifeest
nieuw leven in. Tussen 2008 en 2014
zat ze samen met Theo Nellen van-

uit de Gelderkoel in het kermiscomité van het dorp en in 2010 werd ze
lid van de werkgroep Stichting Hoi.
Na de aankondiging van de schoolsluiting is ze samen met Martin Peeters
gaan broeden op de toekomst van
het schoolgebouw. Daarna werd ze
in 2011 voorzitter van de stichting
Ontmoetingstuin De Lorr om fondsen
te werven en mee te denken over de
totstandkoming van de ontmoetingstuin bij de zorgboerderij. Sinds 2014 is
ze daarnaast secretaris in het bestuur
van het activiteitenfonds dat onder de
dorpscoöperatie werd opgericht. Ook
is ze lid van de horecawerkgroep van
DC Heide en heeft ze samen met een
beheerder van het schoolgebouw daar
activiteiten opgestart.
Het bestuur van cv Hedsbuülen:
“Het is meer dan terecht dat Carla
deze hoogste ‘vastelaovesònderschejjing’ van Heide heeft verdiend.”

• Je hebt minimaal een afgeronde
hbo-opleiding op het gebied van
communicatie;
• Je hebt affiniteit met tekstschrijven en
content creatie;
• Je hebt een excellente beheersing
van de Nederlandse taal in woord
en geschrift;
• Goede beheersing van Engelse taal in
woord en geschrift is een pré;
• Je bent proactief en doelgericht;
• Je bent representatief in
klantcontacten;
• Je hebt een kritische houding en denkt
analytisch en strategisch;
• Je bent een organisatietalent en kunt
snel schakelen;
• Je hebt affiniteit met het gebruik van
sociale media;

• Je bent flexibel;
• Je bent leergierig en volgt de ontwikkelingen op het vakgebied communicatie
op de voet;
• Het bezit van rijbewijs B is een pré.

Wij bieden

• Een dynamische werkomgeving;
• Een interessant en zeer divers
klantportfolio met opdrachtgevers
uit diverse branches met nadruk
op industrie, onderwijs, zakelijke
dienstverlening en de agrosector;
• Variërende vraagstukken, van
strategische plannen tot uitvoerende
werkzaamheden en gericht op zowel
in- als externe communicatie;
• Een team van gemotiveerde
medewerkers;
• Mogelijkheid om je door te ontwikkelen
in het vakgebied;
• Een passende salariëring.

Solliciteren

Herken je jezelf in bovenstaande vacature
en ben je net zo enthousiast over communicatie als wij dat zijn? Dan ontvangen we
graag je cv en motivatiebrief voor
vrijdag 9 februari via e-mail:
vacature@kempencommunicatie.nl
o.v.v. communicatiemedewerker.
Kijk voor meer informatie op
www.kempencommunicatie.nl of neem
voor vragen over deze functie contact op
met Wouter Hermans via 077 396 13 50.

werkt direct

ALTIJD DIRECT DE BESTE PRIJS

€ 5299,HORST

ROERMOND

Witveldweg 100

Burghoffweg 13

(Gevestigd binnen Interchalet)

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 077-3982234

T. 0475-691548

HEERLEN
In de Cramer 148
(Gevestigd op de Woonboulevard)

T. 045-5751230

Chávez
198 x 285 cm
Compleet met koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap,
vaatwasser, spoelbakken en 5 jaar apparatuurgarantie.

Versterk ons Superteam!
Kom werken bij Superkeukens.
GEZOCHT: ERVAREN VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: LEERLING VERKOOPADVISEURS
(VESTIGING HORST)
GEZOCHT: BACKOFFICE MEDEWERKER
(VESTIGING ROERMOND)
Geïnteresseerd? Bezoek www.superkeukens.nl voor meer informatie.
Stuur je motivatie incl. cv naar sollicitatie@superkeukenslimburg.nl

OPENINGSTIJDEN
CARNAVAL
Superkeukens Horst: geopend
Superkeukens Heerlen: geopend
Superkeukens Roermond:
zondag, maandag, dinsdag gesloten.

