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Venray kleurt wit
Het is weer zo ver: de eerste sneeuw van het jaar is gevallen. Dinsdagmiddag 22 januari kleurde heel Venray, net als de rest van Nederland, wit. Dat leverde aan de ene
kant gladheid en problemen op de weg op, maar ook een hoop sneeuwpret en mooie winterse plaatjes. Fotograaf Rob Beckers was woensdagochtend vroeg op pad om
sneeuwfoto’s te maken en kwam dit mooie tafereel tegen in het Sint Annapark in Venray.

Blitterswijck: geen draagvlak voor toekomst
plan Roekenbosch
Een groot deel van de inwoners van Blitterswijck kan zich niet vinden in het toekomstplan voor bungalowpark het Roekenbosch dat gemeente Venray woensdag 16 januari presenteerde. Nog tien jaar lang blijven er
arbeidsmigranten wonen op het park, totdat het in 2029 gesloopt wordt. Daar is bij de dorpsbewoners geen
draagvlak voor, stelt Kerngroep Blitterswijck.
Ondanks verwoede pogingen
van gemeente Venray om een toe
komstplan te presenteren waar alle
betrokkenen zich in zouden kunnen
vinden, heeft zij afgelopen week na
het mislukken van de overlegtafel
toch zelf de knoop door moeten hak
ken. De gemeente kwam met een
eigen oplossing: het park moet over
tien jaar dicht zijn. Om die ontmante
ling te betalen, mogen er tot die tijd

250 arbeidsmigranten op het park blij
ven wonen, net als een aantal woon
urgenten. Een deel van de huisjes
wordt nu al gesloopt en in 2029 moet
alles weg zijn.
Het plan van de gemeente valt
slecht in Blitterswijck. “Het lijkt wel of
Blitterswijck het afvalputje van Venray
is”, wordt meerdere keren gesteld op
sociale media. Inwoners zijn boos dat
de komende tien jaar nog steeds 250

arbeidsmigranten in hun dorp verblij
ven. Al lange tijd strijden de inwoners
tegen het verblijf van deze arbeids
migranten, omdat ze overlast erva
ren. “Afval, openbaar dronkenschap,
zomers de harde muziek tot diep in de
nacht en de racebaan langs de deur”,
stelt een inwoner van het dorp.
De dorpsbewoners voelen zich
belazerd en hebben het idee dat
er door de gemeente alleen maar

geluisterd wordt naar Coöperatie Het
Roekenbosch en niet naar de men
sen uit Blitterswijck. Werkgroep Het
Nieuwe Roekenbosch is daarnaast een
online petitie gestart om de gemeente
te laten weten dat Blitterswijck de
gang van zaken zat is. Die was woens
dagochtend 23 januari 189 keer onder
tekend.

‘Geen draagvlak
in Blitterswijck’
Ook Kerngroep Blitterswijck en
Werkgroep het Nieuwe Roekenbosch
voelen zich voor de gek gehouden

door gemeente Venray. Zij waren
voorstanders van het plan om het
Roekenbosch te behouden en in
te zetten voor seniorenrecreatie
en -huisvesting. Voorzitter van
Kerngroep Blitterswijck Ingrid
Peeters: “We zijn verrast door het
plan dat er nu ligt. Wat Blitterswijck
graag wil, zien we helemaal niet
terug in de toekomstvisie. Het
plan dat er nu ligt, is besproken
in de overlegtafel en toen werd al
duidelijk dat er geen draagvlak is
vanuit het dorp.”
Lees verder op pagina 08
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Opvolger Harrie Smeets

Ed Smeets nieuwe deken van Venray
Bisschop van Limburg en oud-deken van Venray Harrie Smeets heeft
een nieuwe deken benoemd voor Venray. Ed Smeets gaat met ingang van
28 april deze functie bekleden. Nu is hij nog pastoor in Landgraaf.
Ed Smeets (47), overigens geen
familie van oud-deken Harrie Smeets,
wordt in Venray deken van het
dekenaat Venray en pastoor van de
parochies Sint Petrus’ Banden, OnzeLieve-Vrouw van Zeven Smarten,
Christus Koning en H. Franciscus van
Asissië in Venray en rector van het
recoraat H. Jozef in Smakt. Deken
Smeets volgt zijn naamgenoot op,
die hier pastoor-deken was tot aan
zijn benoeming tot bisschop van
Roermond op 10 oktober vorig jaar.
Naast zijn parochiewerk is Ed Smeets

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen en Kris Wijnands
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Els
Hekkenberg, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg

ook bisschoppelijk vicaris voor litur
gie en kerkmuziek, voorzitter van de
Sint Gregoriusvereniging (koepel van
kerkkoren) in het bisdom Roermond,
muziekdocent op verschillende institu
ten van het bisdom en actief betrok

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

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

Pastoor in Ubach
Ed Smeets werd geboren in Beek
en studeerde filosofie en theolo
gie aan de priesteropleiding van het

Bisdom Roermond, het grootsemina
rie Rolduc. Hij werd daarna tot diaken
benoemd in de parochies van Helden
en Panningen. In 1999 werd hij daar
kapelaan, na zijn priesterwijding.
Pastoor Smeets is sinds 2004 pas
toor van de vier parochies in Ubach
over Worms. Met Pasen neemt hij daar
afscheid. Een week later, op zondag
28 april, wordt hij geïnstalleerd in

Venray. Wie zijn opvolger in Landgraaf
wordt, is nu nog niet bekend. In ver
band met eerder gemaakte afspraken
rond eerste communie- en vormsel
vieringen en de landelijke tv-missen,
die vanaf 10 februari vanuit Waubach
worden uitgezonden, zal vicaris
Smeets deze taken vanuit Venray voor
zijn rekening blijven nemen, totdat zijn
opvolger deze kan overnemen.

Raayland College uitgeroepen
tot ‘superschool’
Uit de uitslag van de Elsevier Beste scholen 2019 is gebleken dat de afdeling vmbo-gemengd theoretisch van het Raayland College uitgeroepen
is tot ‘superschool’. Dit zijn de scholen met de hoogste examencijfers en de minste zittenblijvers.
Weekblad Elsevier doet jaarlijks
onderzoek naar de ‘beste scholen’.
Hierbij worden scholen beoordeeld
op vier onderdelen. Als eerste wordt
er gekeken naar de onderwijsposi
tie: de verhouding tussen het niveau
waarop de leerling in de derde klas
is uitgekomen vergeleken met het
advies op de basisschool. Het tweede
onderdeel is de onderbouwsnelheid,
de tijd die een leerling nodig heeft
voor de twee klassen. Het derde is
het bovenbouwsucces, het aantal
leerlingen dat zonder zittenblijven
het examen haalt. Het vierde is het
gemiddeld behaalde cijfer voor het
centraal examen.
In totaal werden 2.459
afdelingen van Nederlandse scholen
beoordeeld. De vmbo-afdeling
gemengd-theoretische leerweg
van het Raayland College scoorde
landelijk samen met twintig andere
scholen het hoogste. Cisca Zweers,
locatiedirecteur van het Raayland
College, laat weten trots te zijn op de
beoordeling: “Op onze school vinden
we het belangrijk dat leerlingen
vanuit hun eigen interesses kunnen

Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen

ken bij de bedevaarten van het Huis
voor de Pelgrim in Maastricht. In zijn
nieuwe functie als deken van Venray
blijft hij deze taken vooralsnog behar
tigen.

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

leren. Een deel van hun lessen kunnen
ze invullen met uren naar keuze. Wij
geloven dat je het beste leert vanuit
intrinsieke motivatie, dus dat je
meer leert als je aan het werk gaat
met onderwerpen waarin je oprecht
geïnteresseerd bent. En dat zie je
terug in de resultaten.”

Doorstroomregeling
Minister Slob van Onderwijs
maakte op donderdag 10 januari
bekend dat hij wil dat er één regeling
komt voor de doorstroom van scho
lieren die een havo-diploma behaald
hebben en willen doorstromen naar
het vwo. Ook leerlingen die vmbo-t
hebben gedaan moeten volgens de
minister meer mogelijkheden krijgen
om door te stromen naar de havo. In
zijn voorstel kiest de leerling alvast
een extra vak om beter voorbereid te
zijn op de overstap. Op dit moment is
het nog per school verschillend hoe
de overstap geregeld is. Slob vindt
dat iedere vmbo-t-leerling en havist
dezelfde mogelijkheden moet krijgen
om verder te kunnen leren in het
voortgezet onderwijs.

Brechje Jeuken, teamleider vmbo
van het Raayland College, laat weten
het nieuwe wetsvoorstel niet op alle
fronten nodig te vinden. “De eis dat
leerlingen al een extra vak moeten
nemen om over te mogen stappen,
vind ik niet aansluiten bij de gedachte
dat er gelijke kansen worden geboden.
Een extra vak geeft niet de garantie
dat het dan zeker gaat lukken. Het
probleem zit juist in het verschil in
lesprogramma’s op vmbo en havo.
Daar helpt een extra vak niet bij. Ook
krijgen laatbloeiers zo minder kansen,
omdat ze dan niet tijdig voor een extra
vak gekozen hebben. Op het Raayland
investeren we juist aan begeleiding
aan de voorkant. Elke leerling heeft
een aantal keuze-uren per week waar
ze zelf invulling aan kunnen geven.”

‘Ik denk dat we er nu
het maximale uithalen’
In deze keuze-uren kunnen poten
tiële doorstromers al anticiperen op
eventuele hiaten stelt Jeuken. “Ik denk
dat we nu al het maximale er uit
halen op het Raayland, maar je houdt

natuurlijk altijd leerlingen waarbij
doorstroom naar de havo of het vwo
niet de weg blijkt te zijn.” Jeuken
is van mening dat je juist zoveel
mogelijk naar het kind moet kijken
en niet te snel alles moet relate
ren aan regels. “Je moet niet te snel
zeggen: ‘als je de norm niet hebt
gehaald, dan mag je niet’. Dat deden
we misschien 10 jaar geleden, maar
nu zeker niet meer. We kijken op
dit moment naar wat iedere leer
ling nodig heeft om die overstap te
maken, bijvoorbeeld wat voor extra
lessen er gevolgd moeten worden.
Juist door samen met de leerling en
de ouders te kijken wat haalbaar is
en wat niet, is de beslissing om wel
of niet door te stromen meestal een
natuurlijke beslissing die niet alleen
bepaald wordt door regels vanuit
de school. Overigens vind ik het wel
goed dat de minister nadenkt over
meer uniformiteit tussen scholen.”
De minister laat op dit moment
onderzoeken hoe een uniforme
toelatingseis eruit zou moeten zien.
De nieuwe regeling staat gepland
voor het schooljaar 2020/2021.

Kebabman
schrijft
carnavals
kraker
Het was zaterdag 19 januari
feest op het Henseniusplein in
Venray. Bülent Arpaci, bekend
van zijn kebabkraam, nam er de
clip van zijn carnavalskraker ‘Pien
Ien Miene Knöak’ op. Het nummer is een samenwerking met de
zingende schilder Ramon Barents.
Bülent komt oorspronkelijk uit
Turkije, maar is tegenwoordig
helemaal gek van carnaval. En
hoe laat je dat beter zien dan met
een eigen carnavalsnummer in
het dialect? Het publiek was in
ieder geval onder de indruk van
zijn liedje en zijn zangkunsten.
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Scholen strijden tegen
cyberpesten
Middelbare scholen in Noord- en Midden-Limburg slaan de handen ineen in hun strijd tegen cyberpesten.
Volgens GGD Limburg-Noord is één op de twintig jongeren wel eens slachtoffer geweest van online pesten.
Om cyberpesten aan te pakken,
hebben scholenkoepels LVO, SOML
en OGVO de handen ineengesla
gen en een convenant ondertekend.
Het initiatief kwam van gemeenten
Roermond, Venlo en Venray en de
GGD Limburg-Noord. Ook het Raayland
College van Venray valt onder dit con
venant.
Het gaat bij online pesten vaak
om schelden, roddelen en buiten
sluiten. Ook het hacken van accounts,

nare berichten plaatsen uit naam van
een ander of het ongevraagd online
verspreiden van bewerkte foto’s of
filmpjes zijn voorbeelden van cyber
pesten. Wethouder Anne Thielen:
“De impact van online pesten is groot.
Slachtoffers zijn onzeker, voelen zich
niet meer veilig en zijn soms bang om
naar school te gaan. Daar moeten we
echt iets aan doen. We willen cyber
pesten voorkomen, verhelpen maar
vooral ‘verwijderen’.”

De drie scholenkoepels hebben
afspraken vastgelegd in een
convenant. Zo krijgen jongerentaskforces het voortouw in het
organiseren van themasessies,
lessen van ouderejaars leerlingen
voor jongerejaars en werkbezoeken
bij andere scholen. De uiteindelijke
doelstelling is bewustwording,
gedragsverandering en
ontwikkeling van mediawijsheid
onder jongeren.

Vernieuwend in de integrale aanpak

Accommodatieplan
Ysselsteyn ondertekend
Wethouder Anne Thielen (CDA) noemde Ysselsteyn ‘vernieuwend’ in de integrale aanpak die zij laat zien in
haar dorpsaccommodatieplan (DAP). Het dorp zelf noemt het plan ‘inhoudelijk conservatief’. Toch concludeert de
werkgroep voorzieningen dat het dorp zich bijna unaniem heeft uitgesproken voor het uitvoeren van het plan.

Vier Kern met Pitinitiatieven uit
gemeente Venray
Het college van Venray was zondag 20 januari aanwezig in Ospel bij
de presentatie van zestien Limburgse Kern met Pit-projecten. Vier
daarvan waren afkomstig uit de gemeente Venray.
Kern met Pit daagt bewonersi
nitiatieven uit om een idee voor de
verbetering van de buurt binnen één
jaar te realiseren. Gedurende het
uitvoeringsjaar staat de organisatie
klaar met tips en advies. Wanneer
het vooraf vastgestelde doel bereikt
wordt, ontvangt het initiatief
1.000 euro.
Ysselsteyn presenteerde het
Buurtspeel Project. Met het project
wil de commissie speelvoorzieningen
uit Ysselsteyn een huidig speeltuin
tje opknappen naar een sfeervolle
ontmoetingsplek voor kinderen tot
en met tien jaar. “Tijdens de pitch
die we gegeven hebben, lieten we
in een filmpje zien waar kinderen op
dit moment vooral niet mee kun
nen spelen. Dit zorgde voor grap
pige momenten in de zaal”, aldus de
commissie.
Castenray vestigde aandacht op
Residence de Stek. Zij willen een
ontmoetingscentrum realiseren voor
de ouderen van Castenray en omge
ving. Daarnaast is het doel vijf soci
ale huurwoningen te realiseren voor
de mindervalide of invalide oude
ren waar ze beschermd zelfstandig
kunnen wonen. Ook willen ze een
ruimte realiseren voor multifunctio
neel gebruik. Wijkverpleegkundige,

huisarts, fysiotherapeut en andere
zorgverleners kunnen hier dan
gebruik van maken. De doelstelling
is dat dit gaat draaien op vrijwilligers
en ondersteund wordt door thuis
zorgorganisaties uit de professionele
zorgverlening.
Vredepeel vroeg aandacht voor
het project Nieuwe Balans. Zij heb
ben als doelstelling het kerkgebouw
te transformeren tot gemeenschaps
huis en kerk en de dorpskern te ver
nieuwen. Een eerste aanzet wordt
gedaan door het aanleggen van een
buitenterras bij het gemeenschaps
huis.
Tot slot presenteerde Oirlo
en Castenray het Vita Fietsproject. Het doel van de Vita-fiets
is de vitaliteit van de mens te
stimuleren en te behouden. Buiten
het feit dat deze duo-fiets een
hulpmiddel is, mag deze volgens de
initiatiefnemers gezien worden als
een meerwaarde voor de zelfsturing
in de samenleving.
De initiatieven slaagden alle
maal voor de jurytoets. Ook strijden
ze allemaal mee om winnaar van de
provincie te worden. Deze winnaar
dingt mee in de landelijke finale
‘Gouden Pit’, waarmee nog eens
3.000 euro gewonnen kan worden.

Uitreiking
Raadselige Roos
In de Venrayse Schouwburg is zondag 20 januari voor de 26e keer
de Raadselige Roos uitgereikt. Dit is een schrijfwedstrijd die georganiseerd wordt door Literair Café Venray.
Bij de jeugd ligt de voedings
bodem, die vaak via de JERA klaarge
stoomd wordt, voor een toekomst als
vrijwilliger bij een van de vele activi
teiten die het dorp kent. En mochten
ze geen vrijwilliger worden dan zijn
ze zeker te zien als deelnemer aan de
activiteiten in het dorp, stelt de werk
groep.
Daarom kiest men in het dorps
accommodatieplan gekozen voor de
bestaande manier van organiseren.
“Immers, wat goed werkt, hoeft onder
invloed van modernisme en trends
niet per se mee te veranderen”, stelt

de werkgroep. “Het bewijs ligt in het
feit dat Ysselsteynse accommodaties
al vele jaren, zo niet sinds hun oprich
ting, subsidievrij zijn als het gaat om
de exploitatie. Iets waar het dorp
uiteraard trots op is.”

Geprezen aanpak
De dorpsraad en de werkgroep
voorzieningen boden het DAP zaterdag
19 januari officieel aan aan wethou
der Anne Thielen (CDA). Deze prees de
aanpak en noemde het proces en het
feit dat alle betrokkenen uit het dorp
hebben samengewerkt aan het DAP

‘vernieuwend’.
Voor Ysselsteyn begint nu de fase
van de uitvoering: het concreet maken
van de plannen, de haalbaarheid
onderzoeken en de benodigde mid
delen bij elkaar brengen. Hiertoe is
een nieuwe werkgroep opgericht die
gedeeltelijk bestaat uit leden van de
werkgroep die het DAP heeft gereali
seerd. Het dorp neemt hierin het voor
touw. Door het ondertekenen van het
plan door wethouder Thielen, dorps
raadvoorzitter John Claessens en voor
zitter van de werkgroep Thijs Berkers,
werd het startschot gegeven.

De organisatie kijkt terug op
een geslaagd evenement. “We zijn
ook erg blij met de aanwezigheid
van deelnemers, kunstenaars,
seizoenspashouders en familie
en vrienden van de deelnemers”,
aldus de organisatie.
De prijzen zijn door de
burgemeester van Venray, Hans
Gillissen, uitgereikt. Namens de
gemeente was ook wethouder van
cultuur Anne Thielen aanwezig.
De provincie werd vertegenwoordigd

door Ger Koopmans.
Liesbeth Rutten, een bekende
Venrayse kunstenaar, heeft de tro
fee ontworpen die is uitgereikt aan
winnaars van de proza en poë
zie- en de publieksprijs. Marcus-Erik
Bohr (pseudoniem) uit Venray won
de Raadselige Roos in de categorie
Poëzie. Anita Mulleneers uit Eijsden
werd eerste in de categorie Proza.
De publieksprijs, de Roojse Roos,
werd gewonnen door Jan Versluys uit
Woltphaartsdijk.
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Bronzen Waarderings
penning voor
Johan Thomassen

Venray-Oost

Politie Venray
organiseert
Boef in de wijk
Politie Venray organiseert op dinsdagavond 29 januari het spel Boef
in de wijk in Venray-Oost. Iedereen kan tijdens het spel meemaken hoe
de politie te werk gaat bij het vangen van een ‘boef’.
‘Boef in de wijk’ is een innovatief
en interactief spel,waarbij burgers op
een leuke manier kennismaken met
verdachte situaties. Tijdens de spel
avond is er een ‘boef’ actief aanwe
zig in de wijk. In vier rondes krijgen
deelnemers via social media aanwij
zingen over de verblijfplaats van de
boef. Aan de hand van deze aan
wijzingen kunnen zij actief op zoek
gaan. Degene die de boef als eer
ste heeft gevonden, wint het spel.

Johan Thomassen (71) heeft op maandag 21 januari de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente
Venray ontvangen. Hij ontving de onderscheiding uit handen van burgemeester Hans Gilissen bij gelegenheid
van zijn afscheid als voorzitter van de Activiteitenvereniging Brukske Actief (AVBA).

De deelnemers worden stapsgewijs
meegenomen in het politieproces.
Voor de beste speurneuzen zijn er
prijzen te winnen.
Iedereen kan deelnemen.
Voor kinderen onder de 12 jaar
kan dit onder begeleiding van een
volwassenen. Deelnemers kunnen
zich aanmelden door via Facebook
een berichtje te sturen naar p
 olitie
Venray of door te mailen naar
manon.hazekamp@politie.nl

Rechtszaken voorbij

Jumbo start in april
met bouw winkel
centrum Brukske
Nu alle rechtszaken rondom de vergunning voor het bouwen van
een nieuw winkelcentrum in Brukske van de baan zijn, kan de supermarkt Jumbo in april starten met de bouw.
Inmiddels is het hoger beroep
van de supermarkten ingetrokken en
kan eindelijk begonnen worden met
de bouw van het winkelcentrum.
De aanbesteding is van start gegaan
en de gemeente verwacht dat in
april de bouw gestart kan worden.
In de eerste helft van 2020 kan
er dan naar verwachting gestart
worden met het woonrijp maken
van het winkelcentrum. De sloop
van het oude winkelcentrum en
de inrichting van het park starten
na de oplevering van het nieuwe
winkelcentrum.
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in de wijk op handen gedragen. Hij
is iemand die zich graag op de ach
tergrond houdt, maar onmisbaar is
voor de samenhang van jong en oud
en de leefbaarheid van de wijk”,
aldus gemeente Venray. Het College
van B&W wil Johan Thomassen voor
alles bedanken en heeft hem daarom
de Bronzen Waarderingspenning van
de gemeente Venray toegekend.
(Foto: Hoedemaekers)
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Onze weekendaanbieding:

ND VAN
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tie van het jaarlijkse SOL-festival met
veel dans en muziek was zijn lust en
zijn leven. Naast al zijn werkzaamhe
den als voorzitter bij de AVBA, heeft
Johan het wijkplatform ’t Brukske
vele jaren ondersteund als financieel
adviseur. “Dit is slechts een beperkte
opsomming van de initiatieven van
Johan, waarbij zijn doel altijd was
om zoveel mogelijk bewoners van de
wijk samen te brengen. Johan wordt

LE

Passie voor kwaliteitsvlees

VER
S

De bouwwerkzaamheden
voor het nieuwe winkelcentrum in
Brukske hebben lang stilgelegen.
De oorspronkelijke planning was dat
begin 2017 begonnen kon worden
met de bouw, maar nabijgelegen
supermarkten Albert Heijn, Plus,
Jan Linders en Emté dienden een
bezwaar in bij gemeente Venray
tegen de omgevingsvergunning voor
het winkelcentrum. Zij waren onder
andere bang dat het ondernemerskli
maat in Venray aangetast wordt door
de komst van twee nieuwe super
markten Jumbo en Lidl.

Johan zet zich al meer dan 25 jaar
in voor de AVBA. Sinds de oprichting
was hij onder meer verantwoorde
lijk voor de organisatie en begelei
ding van de maandelijkse inzameling
van het oud papier in deze Wijk.
Hij was de initiator van activiteiten,
zoals het Sint Nicolaasfeest, de Sint
Maartensoptocht, knutselmiddagen,
rommelmarkten, de zeskamp, film
avonden en fietstochten. De organisa

KER

V

Gebraden
4 kipschnitzels
+
Gehaktballen
ru.
Hamburgers
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

Biermann – Van den Eijnden, keurslager
Mgr. Hanssenstraat 31, Oostrum
Tel. 0478-583429
info@biermannvdeijnden.keurslager.nl

Vroeg op voor de superbloed
wolfmaan
Fotograaf Rob Beckers uit Venray maakte in de vroege ochtend van maandag 21 januari deze foto
van de superbloedwolfmaan, de totale maansverduistering waarbij de maand donkerrood kleurt.
In het hele land verzamelden zich mensen om de bloedmaan met eigen ogen te zien en ook in Venray
was deze goed zichtbaar. De volgende keer dat er weer een superbloedwolfmaan is, is pas in 2037.
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Zorgen over mestverwerking

Gemeente
in gesprek met
Scheiweg

Snelheidsmeter voor
Smile Venray
Een snelheidsmeter die laat zien hoe hard je rijdt én die een vrolijke smiley laat zien als je je netjes aan de
snelheid houdt. Die schenkt gemeente Venray aan bewonersinitiatief Smile Venray. De initiatiefnemers ontvingen de snelheidsmeter onlangs uit handen van wethouder Carla Brugman.

Bewoners van de Scheiweg in Leunen gingen vorige week op
gesprek bij het College van B&W. Zij maken zich zorgen over geur- en
fijnstofoverlast naar aanleiding van de komst van mogelijke grootschalige mestverwerking aan de Scheiweg.
Omwonenden van de Scheiweg
maken zich zorgen over mestver
werking bij een varkens- en kippen
bedrijf in hun straat. De bewoners
vermoeden dat de ondernemer
mest van derden heeft verwerkt op
zijn terrein in grotere hoeveelheden
dan waarvoor deze een vergunning
had. Daarom hebben de bewoners
een handhavingsverzoek ingediend
bij gemeente Venray. Ook heeft de
ondernemer een vergunning aange
vraagd voor grootschaligere mest
verwerking. Provincie Limburg moet
beslissen over deze vergunning. De
bezorgde burgers werd gevraagd
binnenkort deel te namen aan een
gesprek met de ondernemer op het
gemeentehuis.
De omwonenden hebben de
gemeente verteld dat ze een rotzo
mer hebben gehad vanwege de in
hun woorden “veelvuldige ondrage
lijke stank”. Ze hebben ook hun zor
gen geuit over hun gezondheid. De
bewoners vrezen onder andere voor
fijnstof in de lucht en halen onder
zoek aan dat concludeert dat er meer

mensen vroegtijdig sterven aan fijn
stof dan voorheen werd gedacht en
dat mensen in gebieden met veel
vee vaker een verminderde long
functie hebben. “Wij zien de door de
ondernemer voorgestelde locatie aan
de Scheiweg helemaal niet zitten,
vanwege de al aanwezige overlast”,
aldus de buurtbewoners. “Overigens
wordt ook in de bebouwde kom van
Leunen regelmatig een kippen- en
varkenslucht geroken, al is de mate
waarin men daar last van heeft,
per persoon wisselend. Er is zelfs
iemand die overweegt te verhuizen
vanwege de geur.”

Boeren en Buren
Voor vrijdag 25 januari is de eer
ste sessie gepland van het project
Boeren en Buren. De bedoeling van
dit project is dat gemeente, boe
ren en omwonenden van boeren
bedrijven zich gezamenlijk gaan
bezighouden met het meten van
de luchtkwaliteit in samenwerking
met het RIVM (Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu).

Leden van de verkeerswerkgroep
mogen zelf bedenken waar de snel
heidsmeter geplaatst wordt en de
gemeente zorgt dat het bord er komt.
“Hiermee ondersteunen we de initia
tiefnemers, die zich inzetten voor een
verkeersveiliger Venray. Deze snel
heidsmeter is een effectief instrument
om automobilisten bewuster te maken

van hun rijgedrag”, aldus wethouder
Brugman.

kelde zich daarna tot een deskundig
gesprekspartner van de gemeente als
het gaat om verkeerssituaties in de
hele gemeente”, stelt de gemeente.
Brugman: “Smile Venray geeft ons
signalen door van inwoners die vinden
dat ergens de verkeersveiligheid in
het geding is. We zijn blij met hen als
partner.”

Buurtinitiatief
Smile Venray is ontstaan uit
een buurtinitiatief van bewoners uit
Landweert die zich wilden inspannen
voor meer verkeersveiligheid in de
gemeente. “Het buurtinitiatief ontwik

Initiatief van Kronos

Nog altijd vragen en onduidelijkheden
over zonnepark Smakt
Het College van B&W van Venray heeft onlangs besloten de gemeenteraad te betrekken bij het initiatief van
het bedrijf Kronos om een zonnepark te realiseren in Smakt. Tijdens de vergadering van de commissie Wonen op
dinsdag 22 januari werd duidelijk dat er zowel onder de inwoners van Smakt als onder politici nog altijd onvrede
en onduidelijkheid heerst over het nog te realiseren zonnepark.
Meestal worden vergunningen
voor dergelijke initiatieven door het
College van B&W verleend. In dit
geval, mede omdat het plan maat
schappelijk gevoeliger ligt dan vooraf
gedacht, is er aan de gemeenteraad
gevraagd een verklaring van geen
bedenkingen af te geven. De commis
sie Wonen adviseert de gemeenteraad
hierin. Wanneer deze verklaring wordt
afgegeven, kan het college besluiten
om de vergunning te verlenen.
Het draait om een vergunning
die door het Duitse bedrijf Kronos is
aangevraagd voor de aanleg van zo’n
250 hectare zonnepanelen vlak naast
de A73 in Smakt. Verschillende inwo
ners van Smakt en Holthees maakten
deze avond gebruik van hun spreek
recht om hun bedenkingen te laten
blijken. “Er is niet inzichtelijk gemaakt
welke andere opties er zijn om een
zonnepark neer te leggen”, zei Jan
Koopmans, inwoner van Holthees.
Daarnaast vindt hij dat er eerst geke
ken moet worden naar andere loca

ties, zoals daken van bedrijven en
fabrieksgebouwen, voordat er gebruik
wordt gemaakt van agrarische grond.

‘Wij moeten te veel
offers brengen’
Yvonne van Duuren uit Smakt
haalt de toename van de geluidsover
last aan. “Er zit 1 kilometer tussen de
snelweg en het dorp. Als er zonnepa
nelen komen te liggen, weerkaatsen
die het geluid waardoor we nog meer
geluidsoverlast krijgen. Uit rapporten
van de Wereldgezondheidsorganisatie
blijkt dat dit slecht is voor onze
gezondheid”, aldus de inwoonster van
Smakt. Een ambtenaar liet aan het
einde van de vergadering weten dat
een onafhankelijke onderzoeksbureau
geconcludeerd heeft dat hier geen
sprake van is. Van Duuren stelt verder
dat er in Smakt een enquête is gehou
den waaruit blijkt dat 76 procent van
de inwoners tegen de aanleg van het
zonnepark is. “Als inwoners van Smakt

moeten wij te veel offers brengen
voor dit initiatief.”
De camping De Oude Barrier van
de heer Bosma grenst aan het gebied
waar het zonnepark gerealiseerd moet
worden. Hij is met name teleurgesteld
in de communicatie van de initiatief
nemer en vreest inkomsten te moeten
gaan missen omdat het recreatie
gebied minder aantrekkelijk wordt.
Ook de heer Van de Winkel verbaast
zich over de keuze van de locatie.
“Daarnaast vind ik dat we eerst gebie
den zoals Keizersveld en Smakterheide
volledig moeten benutten voordat we
overgaan naar agrarische gronden.”
Wethouder Carla Brugman stelt
in de vergadering dat in het kader
van grootschalige duurzame energie
opwekkingen initiatieven zoals deze
hard nodig zijn. De doelstelling is om
in 2030 1,7 Petajoule (PJ) op te wek
ken met duurzame energie. Op dit
moment is dat 0,5 PJ. Er moet dus een
toename komen van 1,2 PJ, dat is te
vergelijken met 265 hectare zonnepa

nelen. “En die doelstelling willen we
100 procent halen”, aldus de wethou
der. Ter vergelijking, het benutten van
daken op bijvoorbeeld bedrijventerrein
Smakterheide zou volgens de wethou
der ‘slechts’ 50 hectare aan zonne
panelen kunnen bevatten. Brugman
stelde verder er geen vertrouwen in
te hebben dan de landelijke doelstel
lingen gehaald kunnen worden als dit
soort projecten geblokkeerd worden.
De locatie waarop het zonnepark
moet verrijzen, riep de meeste vra
gen op. Vanuit de commissie werd de
vraag gesteld of de huidige locatie
de meest geschikte plaats is. “Ik kan
daar niet volmondig ‘ja’ op zeggen.

Wat ik wel kan zeggen is dat het een
geschikte locatie is”, aldus wethouder
Martijn van der Putten. De wethouder
liet verder weten dat de gemeente
afhankelijk is van initiatieven uit de
markt. “Daarom kunnen we niet altijd
de regie volledig bepalen zoals dat
in sommige andere gemeenten mis
schien wel kan.”
Op dinsdag 12 februari staat de
vergunning van het zonnepark op
de agenda van de gemeenteraad.
Wanneer de gemeenteraad dan
instemt met het verlenen van een ver
gunning van geen bedenkingen, kan
het college vervolgens gaan besluiten
om de vergunning toe te kennen.

BARBECUE & BUFFET
T 077 464 04 20
www.HenkAarts.com
Eenvoudig online
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Vanaf 10 p. gratis gebruik
gas-BBQ, borden en bestek

Ook ideaal
voor bedrijven
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De digitale samenleving van morgen
De maatschappij digitaliseert in een rap tempo en dat was voor gemeente Venray de aanleiding om het eens
te hebben over ‘De digitale samenleving van morgen’. In een raadsbijeenkomst op donderdag 10 januari werd
het toenemende belang van de juiste inzet van informatie- en communicatietechnologie ten behoeve van de
dienstverlening naar burgers en bedrijven besproken.

De bijeenkomst werd bezocht door
onder andere een grote groep raads
leden, ambtenaren en vertegenwoor
digers van het College van B&W. “We

zijn zeer tevreden over de opkomst en
de geleverde bijdrage in de sessie”,
aldus Theo Peeters, informatiemana
ger van gemeente Venray. “Het geeft

aan dat mensen zich ervan bewust
zijn dat digitalisering een ontwikkeling
is waar we niet meer omheen kun
nen, sterker nog, indien goed ingezet

kan het de gemeente helpen richting
burgers en bedrijven. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook de wettelijke kaders en
ontwikkelingen zoals privacy, informa
tiebeveiliging en de omgevingswet,
die je dient te borgen.”
Venray zit volgens Peeters
momenteel in een fase waarin we
een verdere vertaling moeten maken
van de behoeftes van de vak afde
ling naar toepasbare digitale oplossin
gen. “De wereld ontwikkelt zich en de
omgeving verandert en dat betekent
ook dat het werken verandert. Om het
goed toegankelijk te houden, moeten
wij als gemeente inspelen op de ver
anderingen. Hierbij staan de burgers
en de bedrijven van de gemeente
Venray uiteraard centraal en streven
wij naar het leveren van toegevoegde
waarde.”
Tijdens de bijeenkomst was er
ruimte voor dialoog en debat, maar
kwam ook futurist Christian Kromme
vertellen over de nieuwste ontwikke
lingen. “Hij was vooral goed in staat
om aan te geven hoe snel dingen
gaan en wat belangrijk is. Dat plaatst
waar we mee bezig zijn en de ont
wikkelingen van gemeente Venray
in breder perspectief. Zo voorspelt hij
onder andere dat kunstmatige intel

ligentie een vlucht zal nemen”, ver
telt Peeters. “Ook liet hij zien hoe snel
de ontwikkelingen zich tegenwoordig
opvolgen en wat de toekomstige rol
van de mens zou moeten zijn. Ethiek
was hierbij een belangrijk onderdeel.
Want als kunstmatige intelligentie
voor ons gaat denken, wie controleert
en beslist dan nog?” En moeten we
alles wat de technologie ons biedt ook
omarmen of moeten we hierin onze
keuzes maken?” De bijeenkomst werd
georganiseerd om de deelnemers
bewust te maken van het belang van
een goede omgang met de digitale
ontwikkelingen en als voorbereiding
op het Informatiebeleidsplan (IBP). De
volgende stap is dat dit IBP verder uit
gewerkt gaat worden, ook in samen
werking met de vak-afdelingen. “Daar
zijn we al mee bezig. Het plan bestaat
ten eerste uit een procesmatig deel,
waarin de focus ligt op het neerzet
ten van een goede organisatie welke
met de inzet van digitale technolo
gieën tot de juiste oplossingen voor
de Gemeente Venray kan komen. Het
tweede deel gaat over de inhoud:
welke ontwikkelingen zijn er en wat
is daarin onze ambitie?” Het IBP is
gepland om voor de zomer aangebo
den te worden aan de gemeenteraad.

De straat op voor toekomstvisie Venray
Gemeente Venray werkt aan een toekomstvisie voor 2030. Om zo veel mogelijk inwoners te bereiken,
trokken beleidsadviseurs Jolanda Bosch en Gea Denissen erop uit. Ze stonden op de weekmarkt en bezochten
scholen, verzorgingshuizen en bedrijven om gegevens te verzamelen. Ook werden inwoners in Venray gebeld
om hun mening te geven.
Meedenken en praten over de
toekomstvisie trekt geen volle zalen.
Dat bleek maandag 21 januari in het
gemeentehuis waar vijftien belang
stellenden op de bewonersavond
afkwamen. Burgemeester Hans
Gilissen riep de deelnemers op om
vanuit een identiteitsgevoel naar de
toekomst te kijken. “Venray is een
Peelgemeente. Peelbewoners zijn in
staat in slechte tijden met veel crea
tiviteit te overleven. Zoals in de afge
lopen tien jaar, toen het economisch
slechter ging.” Gilissen noemde
de zorginstellingen als iconen van
Venray. “De zorgvraag neemt alleen
maar toe. Ook die van verwarde

mensen. Daar moeten we nu rekening
mee houden om onze samenleving
draaiende te houden.”
De conclusie vanuit de verzemelde
input van de beleidsadviseurs was
dat ‘Zorg en gezondheid’ een thema
is dat vaak werd genoemd, even
als ‘samenleven en ontmoeten’. Toch
gaan die twee niet altijd goed samen.
Venray heeft van oudsher zorg hoog
in het vaandel staan. “Er is diversiteit
maar geen samenhang en samenwer
king”, merkte een bezoeker op. “In de
omgang met elkaar valt nog heel wat
te verbeteren.” Ook arbeidsmigran
ten werden als voorbeeld genoemd
waarbij de integratie niet soepel

verloopt. Als positieve punten kwa
men de leefomgeving, veel ruimte
en groen en bedrijvigheid naar voren.
Het verbeteren van het vervoer is
een belangrijk punt om jongeren aan
Venray te binden. Andere uitdagingen
zijn de maatregelen om de klimaat
doelen te halen en de vraag of er in
de toekomst genoeg mantelzorgers
en andere vrijwilligers zijn om zorg
te bieden aan de alsmaar groeiende
groep ouderen. De eerste fase van de
toekomstvisie is volgende week afge
rond. Alle input wordt verzameld en
hieruit rollen vier toekomstscenario’s.
De meest genoemde thema’s komen
erin terug. “Maar dat niet alleen”, zegt

Gea Denissen. “Ook het verleden en
de identiteit spelen een rol. En we
nemen de grote maatschappelijke
trends mee die nu niet genoemd wor
den. Zoals de digitalisering.”
Met de vier toekomstscenario’s
gaat de gemeente opnieuw de boer
op. “Van 18 tot 25 februari is de week
van de toekomst”, meldt Jolanda
Bosch. “Dan gaan we een toer maken
door de gemeente om mensen de
scenario’s voor te leggen. Ze kunnen
hun voorkeur uitspreken. Er rolt één
scenario uit, dit kan ook een combi
natie zijn, voor de toekomstvisie van
2030.” De gemeenteraad neemt op
dinsdag 28 mei een besluit. “Dit is niet
het eindpunt”, licht Gea Denissen toe.
“Maar juist de start om er echt mee
aan de slag te gaan.”
Bosch en Denissen zijn tot nu
toe dik tevreden over de inbreng

van de burgers. Ze stonden twee
maandagen op een ijskoude
weekmarkt. “Er was een grote
bereidwilligheid om de kaartjes
in te vullen”, zegt Gea Denissen.
“Je krijgt ook mooie verhalen te
horen. De betrokkenheid is groot
en er leven veel ideeën. Je merkt
dat een persoonlijke benadering
heel erg wordt gewaardeerd.” Dat
ondervond Jolanda Bosch ook op
Gilde Opleidingen en Raayland
College. “Jongeren tellen uit hoe oud
ze zijn in 2030. Velen zeggen graag
in Venray te willen blijven. Ze willen
goed openbaar vervoer, een baan
en een groene leefomgeving”,
verwoordt ze. “De burgers op straat
hebben het vaker over samenleven
en ontmoeten. Ze zien vaak mensen
alleen maar op hun telefoon kijken.
Ze missen het persoonlijk contact.”

Grootverbruikers gaan meer afvalstoffenhef
fing betalen in Venray
Huishoudens in Nederland gaan gemiddeld dit jaar een stuk meer betalen aan huishoudelijke belastingen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De verhoging komt met name doordat het Rijk de
afvalstoffenbelasting voor gemeenten ruim heeft verdubbeld, die het op hun beurt veelal doorberekenen aan
haar inwoners. In Venray is echter het vaste tarief gedaald, maar zijn de variabele kosten die per container
betaald worden, gestegen.
De gemeente laat weten dat de
afvalstoffenbelastingen, de belas
ting die de gemeente aan het Rijk
betaalt voor elke ton restafval die
verbrand of gestort moet worden,
inderdaad verhoogd is. In 2018 was
dit 13,21 euro per ton en voor 2019
is dit verhoogd naar 32,12 euro per
ton. De gemeente heeft hierdoor de

variabele kosten van afvalstoffenhef
fing, de belasting die inwoners aan de
gemeente betalen voor het ophalen
en verwerken van al hun huishoude
lijk afval, moeten verhogen. Hoe meer
afval opgehaald moet worden, des
te meer afvalkosten moeten bewo
ners betalen. Deze variabele kosten
zijn ten opzichte van 2018 gemiddeld

met 6 tot 8,5 procent verhoogd. Het
vaste basistarief is echter gedaald van
85,80 euro naar 76,32 euro. Daarmee
gaan grootverbruikers naar rato meer
betalen.

Meer scheiden
Om de kosten te drukken en een
bijdrage te leveren aan het klimaat

laat de gemeente weten het van
belang te vinden dat er minder rest
afval geproduceerd wordt en dat er
meer afval gescheiden ingezameld
wordt zodat dit gerecycled kan wor
den. “Minder afval is goed voor de
wereld en goed voor de portemon
nee”, aldus een woordvoerder van
de gemeente. Venray heeft daarvoor
ambitieuzere doelstellingen gefor
muleerd dan de landelijke ambitie.
“Landelijk is het de ambitie om naar
100 kilo restafval per jaar te gaan in
2020, Venray wil echter naar 50 kilo
in 2020. De laatste jaren waren we

goed onderweg met 110 kilo, maar
inmiddels zitten we weer op 117 kilo
per inwoner”, aldus de gemeente.
De gemeente streeft naar een meer
circulaire economie, waarbij steeds
meer afval als grondstof kan dienen
voor nieuwe producten. “Zo drin
gen we ook de hoeveelheid rest
afval terug. Komend jaar gaan we
in gesprek met de gemeenteraad
over een nieuw afvalbeleid, waarvan
goede dienstverlening en een sterke
inzet op het terugdringen van rest
afval de belangrijkste pijlers zijn”,
aldus de gemeente.
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Varkensboer voldoet aan wettelijke verplichtingen

Animal Rights publiceert beelden uit
varkensstal gemeente Venray
Animal Rights, een organisatie die opkomt voor dierenrechten, heeft maandag 21 januari beelden gepubliceerd van een varkensstal in de gemeente Venray. Volgens de organisatie leven de dieren daar in verschrikkelijke omstandigheden. De betrokken varkenshouder is ontstemd over de volgens hem illegaal verkregen
beelden. Onlangs doken er ook al beelden op van een pluimveehouder in Oirlo.

Erwin Vermeulen, campagneleider
van Animal Rights, stelt dat met name
de op de beelden zichtbare spin
nenwebben in de stal een probleem
vormen. “De spinnenwebben zijn
verweven met de lampen en smalle
doorgangen en dat kan gevaarlijke
situaties opleveren.” Daarnaast stelt
hij dat de kooien waarin de varkens
zich bevinden, te smal zijn. “Ze moe
ten op zijn minst op de zij of gestrekt
kunnen liggen. Daarnaast troffen we
ook veel dode varkens aan.”

Er zijn geen illegale activitei
ten aangetroffen in de stal, stelt hij.
“Het is niet illegaal wat er gebeurt,
maar ik vind het ongelooflijk dat
in Nederland anno 2019 zo wordt
omgegaan met de dieren.” Op de
vraag wat ze willen bereiken met
deze beelden reageert hij: “In eerste
instantie doen we het voor de die
ren, we willen dat zij betere omstan
digheden krijgen. Daarnaast willen
we dat de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit actie onderneemt

tegen dit soort bedrijven.” Tot slot
geeft hij aan dat hij met de beelden
extra aandacht wil krijgen voor het
debat dat donderdag 24 januari in de
Tweede Kamer plaatsvindt over het
dierenwelzijn.

Varkensboer boos
De varkenshouder uit de
gemeente Venray is boos over de actie
van de activisten. “Dierenextremisten
hebben ‘s nachts in de stal ingebroken
en beeldmateriaal verzameld van de

stallen. Dit alles is zonder toestem
ming gebeurd. Deze inbreuk op de
privacy bezorgt ons een vervelend
gevoel. Maar het is ook zorgelijk, want
waar ligt de grens voor dergelijke
extremisten?”, vraagt hij zich af.
De ondernemer stelt dat Animal
Rights door het binnendringen van
bedrijven zoals die van hem grote
risico’s nemen ten aanzien van de
gezondheid van de beesten. “Deze
extremisten lappen de hygiënere
gels aan hun laars, wat grote gevol
gen kan hebben voor de Nederlandse
agrarische sector.” De varkensboer
benadrukt dat hij voldoet aan alle
verplichtingen en dat zijn dieren goed
verzorgd worden. “Ik ben stoppend
boer en mijn stallen zijn oud, maar ik
voldoe aan alle eisen en normen die
dit land stelt. Mijn varkens hebben het
goed. Mijn situatie is absoluut niet te
vergelijken met de nieuwe moderne
bedrijven van mijn collega’s. Dat
maakt de actie van de dierenextremis

ten des te erger. Zij proberen op deze
manier de hele Nederlandse dierhou
derij negatief te framen.”
Ook Land- en Tuibouworganisatie
Nederland maakt zich zorgen over
het beeld dat er van boeren geschetst
wordt door de beelden. Daarom is
de organisatie maandag 21 januari
gestart met de online-campagne
#boerenhoudenvandieren. Ze roept
veehouders en erfbetreders op
zichtbaar te maken dat boeren van
dieren houden. “De inzet vanuit
LTO Nederland is om meer maatschap
pelijk draagvlak te creëren voor boe
ren. Boeren hebben juist belang bij het
hebben van een gezonde veestapel
met dieren die zich prettig voelen”,
aldus de LTO. Vermeulen is het daar
niet mee eens. Hij stelt dat boeren
met name een economisch belang
hebben en dus zoveel mogelijk geld
willen verdienen. “Als ze echt om de
dieren zouden geven, zouden ze de
dieren niet opsluiten”, stelt hij.

Project gemeente Venray

Hemelwater flats
Veltum niet meer
in riool
Gemeente Venray start eind januari met het project ‘Afkoppelen
flats Veltum’. Hemelwater bij de flats en de openbare ruimte daaromheen komt dan niet meer terecht in het riool. Zo wil de gemeente
ervoor zorgen dat het riool niet overbelast raakt.
Klimaatverandering gaat gepaard
met hevige regenbuien, met grote
hoeveelheden water in korte tijd,
stelt de gemeente. Daardoor kun
nen rioleringen steeds meer over
belast raken. Daarom stimuleert de
gemeente Venray om huiseigenaren
hun hemelwater niet naar het riool
te laten lopen, maar af te koppelen.

Niet op natuurlijke
manier in bodem

HALLO in Barcelona
Keepers Stan Lucassen van SV Venray, Steef Raedts en Dido Verrijth van SV Oostrum en trainer
Hub Sturme uit Ysselsteyn brachten de kerstdagen in zonnige oorden door: zij vertrokken voor een
keeperstrainingskamp naar Barcelona. De keepers kregen een training op het trainingscomplex van
RCD Espanyol door de trainers en coaches van die club. Op het veld van voetbalclub FC Calella werden
drie trainingen gedaan en op het strand konden de keepers zich uitleven tijdens loodzware
beachtrainingen. Uiteraard ontbrak een stadiontour aan Camp Nou niet. Bij RCD Espanyol poseerden
de keepers met hun trainingsmaatjes en trainers met de HALLO.

“Overal waar verhardingen
zijn aangebracht, zij het in de
vorm van gebouwen of zij het in
de vorm van (weg)verharding,
kan het regenwater niet op de
natuurlijke manier in de bodem
infiltreren”, stelt de gemeente.
“Het regenwater afkoppelen van
de riolering en vervolgens dit
regenwater in de bodem infiltreren
is een duurzame oplossing voor
een aantal ongewenste zaken.”
Door het afkoppelen is de riolering
beter in staat haar functie te
vervullen tijdens hoosbuien. In het
gemeentelijk rioleringsplan heeft
de gemeente Venray besloten om
uiterlijk 2027 klimaatproof te zijn.
Eén van de aandachtsgebieden
is Veltum. Met name de Weg in
den Berg heeft last van een hoge

waterstand in de openbare ruimte
tijdens hoosbuien. Hier is in een
klimaatadaptatiemaatregel voorzien.

Huurwoningen
Vanaf nu gaan ook de huurwo
ningen meedoen met afkoppelen: de
gemeente Venray en Wonen Limburg
slaan de handen ineen en starten
met het afkoppelen van de flatge
bouwen in Veltum. Het gaat om flats
Saffier, Amber, Robijn en Smaragd,
de aanliggende openbare verhar
ding en de verharding van de Weg in
den Berg. Drie grasvelden bij de flats
worden verlaagd en ingericht als
wadi, een plek waar het hemelwater
in de bodem kan infiltreren.
Het project gaat in totaal zo’n
260.000 euro kosten. Wonen Venray
doet een bijdrage van 32.000 euro
en de rest van het bedrag komt voor
rekening van gemeente Venray. De
plannen worden door middel van
twee informatieavonden aan de
bewoners van de flats gepresen
teerd.
Het startschot van het project
wordt op woensdagochtend
30 januari gegeven door wethouder
Carla Brugman en bestuurder van
Wonen Limburg Ger Peeters bij de
ingang van de flat Smaragd, tussen
09.00 en 09.30 uur.
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Enige en algemene kennisgeving
Na een kortstondige ziekte is, tot ons groot verdriet, van ons
heengegaan onze broer

Frans Basten

Hij overleed in de leeftijd van 60 jaar.

Weej wiëte dát ‘t good is,
már pien deut’ t toch.
‘t is good zoë
Op zaterdag 19 januari 2019
overleed kort voor haar 65ste verjaardag,
onze lieve zus, schoonzus en tante

broers, zussen
zwagers, schoonzus
neven en nichten
Venlo, 20 januari 2019
Correspondentieadres:
Baron van Aerdtlaan 20, 5973 NP Lottum
De afscheidsdienst wordt gehouden op vrijdag 25 januari om
10.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

Hanny Roosen

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Reiki Master in het Usui Systeem

U kunt afscheid nemen van Frans in het uitvaartcentrum van
coöperatie DELA Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray,
op woensdag van 19.00 tot 19.45 uur.

echtgenote van

Welkom

Lot

14 januari 2019
Dochter van
Rik Lenssen en Jenny Smulders
Zusje van Jur en Kas
Crommentuynstraat 15
5964 NL Meterik

Geboren

Len

18 januari 2019
Trotse ouders:
Bianca Faessen
en Bram Hendrix
Broertje van Tijn, Fem & Lot
Kerkstraat 1
5975 BH Sevenum

Wiel van den Bekerom † 1990
Leo †
Nelly en Gert
Tiny en Cor †

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com

Bea
neven en nichten
achterneven en -nichten

Nelipak Venray is op zoek naar FT
en PT productiemedewerkers. Meer
info? Bel 077 355 27 11 of stuur een
WhatsApp bericht naar 06 83 91 32 27.

Familie Roosen
Familie van den Bekerom

T.k. gevraagd land- en tuinbouwmachines o.a. ploegen frees
spitmachine kopeg bloter schudder
hark mesttank kieper tractor enz
06 19 07 69 59.

Correspondentieadres: Herstraat 54, 5961 GK Horst
Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Hanny op vrijdag 25 januari om 11.00 uur in Zaal De Leste Geulde,
Noordsingel 75, Horst. Aansluitend zullen we Hanny begeleiden
naar haar laatste rustplaats bij Wiel op het r.-k. kerkhof aan de
Deken Creemerstraat, Horst.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Gezinsuitbreiding?

Een bijzonder woord van dank aan de medewerkers van Hof te
Berkel voor de betrokken en liefdevolle verzorging.

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempen-media.nl/
hallo-uitgaven.php en klik links op de
pagina bij de rubriek zoekertjes op ‘klik
hier’. Via het formulier kunt u uw tekst
opgeven en meteen de kosten voldoen.

Stookklaar appel-kachelhout te koop
€ 35,- per kuubskist. Op te halen in
Baarlo Theo Görtz 06 50 26 07 02.
Heeft iemand een hoortoestel
gevonden in Venray? Neem dan
contact op met 06 14 69 19 91 s.v.p.

HAN-MARK
ARENDSE

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

U I T VA A R T Z O R G

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

www.hallo-venray.nl

Vervolg voorpagina

Blitterswijck: geen draagvlak voor toekomst
plan Roekenbosch
Peeters legt uit dat een deel van
de onvrede komt vanwege het feit
dat in het Roekenbosch al twee keer
een asielzoekerscentrum gevestigd
was en dat er nu al lange tijd
arbeidsmigranten verblijven. “Ons is
altijd beloofd dat het bungalowpark
weer in haar oude staat hersteld zou
worden en dat er weer gerecreëerd
zou kunnen worden. Die beloftes zijn
niet waargemaakt. Als dorp hebben
we niets tegen arbeidsmigranten,
maar de verhouding klopt nu gewoon
niet meer.” Kerngroep Blitterswijck
deed eerder een voorstel om
arbeidsmigranten beter te verdelen
over de dorpen van Venray.
De kerngroep organiseerde woens
dag 23 januari een besloten bij
eenkomst voor de dorpsbewoners.
Peeters: “Zodat we kunnen kijken hoe
we als dorp hierin staan en wat de
vervolgstappen moeten worden. We

hoeven dit niet zomaar te accepteren.
Als dorp hebben we er al veel ener
gie ingestoken, dus we geven het niet
zomaar op.”

‘Schimmige gang
van zaken’
Kerngroep Blitterswijck en
Werkgroep Het Nieuwe Roekenbosch
hebben het gevoel dat achter hun
rug afspraken gemaakt zijn met
Coöperatie Het Roekenbosch voor
dit nieuwe toekomstplan. Niet eer
lijk vinden zij, want het was juist de
coöperatie die de eerdere overlegta
fel verliet. Politieke partij ProVenray
heeft vragen gesteld over de in hun
ogen “schimmige” manier waarop
het toekomstplan van de gemeente
tot stand gekomen is. ProVenray
wijst Coöperatie Het Roekenbosch
aan als schuldige in het mislukken

van de overlegtafel. “Ondanks dat
lijkt de gemeente hierna samen met
Coöperatie Het Roekenbosch een plan
te hebben bekokstoofd zonder de
overige belanghebbenden hierbij te
betrekken”, stelt de partij.

Coöperatie
Het Roekenbosch
Gemeente Venray spreekt tegen
dat zij het nieuwe toekomstplan
samen met Coöperatie Het
Roekenbosch heeft bedacht of
besproken. “Het komt helemaal
vanuit onszelf”, aldus wethouder
Jan Loonen (CDA). “We hebben in
eerste instantie geprobeerd samen
met de andere belanghebbenden
tot een oplossing te komen, maar
toen dit niet haalbaar bleek,
zijn we zelf met een oplossing
gekomen.” Iedereen moet bij het

plan een beetje inschikken, geeft de
wethouder aan.
Coöperatie Het Roekenbosch
ziet wel heil in de oplossing van
de gemeente. Die constructie,
waarbij het hele park op termijn
gesloopt wordt, is volgens het
bestuur van de coöperatie het enige
realistische toekomstplan dat er ligt.
“De gemeente heeft nadrukkelijk
aangegeven te willen handhaven met
alle boetes en gevolgen van dien”,
sprak voorzitter Anne aan de Wiel
tijdens een bijeenkomst met alle
leden van de coöperatie. “Terugkeer
naar puur recreatie is alleen tegen
enorme investeringen denkbaar, en
dan ook nog met enorme risico’s.”
Ook het ‘seniorenplan’, waarin
het park zich meer op recreatie en
huisvesting van senioren zou richten,
is volgens de coöperatie niet haalbaar.
“Afbouw is volgens ons niet de meest

ideale oplossing, maar wel de enige
realistische oplossing waarbij wij
als leden een redelijke prijs kunnen
krijgen voor ons bezit.”
Om de bungalows zo snel
mogelijk te kunnen slopen, biedt de
coöperatie drie opties aan haar leden,
de huisjeseigenaren, aan. Ze kunnen
hun bungalow direct aan Roekenbosch
Ontwikkeling BV. verkopen of met een
constructie waarbij de koopsom in de
komende jaren wordt afgelost en de
bungaloweigenaren aandelen krijgen
in Roekenbosch Ontwikkeling BV.
Gemeente Venray organiseert
op dinsdagavond 29 januari een
informatiebijeenkomst voor alle
belanghebbenden over het nieuwe
toekomstplan. Deze avond wordt
gehouden in Hotel Asteria in Venray.
De gemeenteraad beslist uiteinde
lijk op dinsdag 12 februari over het
nieuwe toekomstplan.

en zo 09
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GEPLUKT Gabriëlle Gielen
vrienden op uit.” Naast longboarden
heeft ze sinds kort ook haar eigen
snowboard. “Samen met mijn vriend
ga ik af en toe naar Bottrop. We willen
ook graag naar Winterberg binnenkort,
om ook eens in de buitenlucht te
snowboarden.” Gabriëlle kent haar
vriend van de middelbare school,
maar het stel heeft pas sinds vier
maanden een relatie. “We moesten
samen nakomen”, grinnikt ze. “We
kregen het meest vieze klusje ooit,
maar ik heb nog nooit zo gelachen.”
De twee hielden contact en hoewel
het gevoel er bij allebei al een tijdje
zat, durfden ze er nu pas vol voor te
gaan. “Maar het voelt alsof het nooit
anders is geweest”, lacht Gabriëlle.

Droombaan
Met hulp van een aantal professio
nals is Gabriëlle nu ook aan het kijken
naar plannen voor de toekomst. Ze is
er inmiddels achter dat ze graag met
gehandicapten of ouderen wil gaan
werken en ze hoopt daar binnenkort
een opleiding voor te kunnen starten.
“Ik heb een tijdje op manege In Draf in
Bergen gewerkt”, vertelt ze. “Dat was
echt een droombaan. Ik mocht daar
meehelpen met het begeleiden van
gehandicapten tijdens het paardrij
den. Zien hoe blij die mensen daar van
werden, gaf mij echt een heel voldaan
gevoel.” Hoewel ze er nu niet meer
kan werken wegens vervoersproble
men, besloot ze hierdoor wel dat ze in
Ze doet niets liever dan mensen blij maken en is graag bezig in de buitenlucht. Ze houdt van dieren, staat in haar vrije tijd regelmatig op een
de toekomst graag met gehandicap
longboard of een snowboard en maakt mascotte-pakken. Hoewel ze het zeker niet makkelijk heeft gehad, is ze nu weer druk met het maken van
ten wil werken. “Ik wil die mensen blij
toekomstplannen. Deze week wordt Gabriëlle Gielen (20) uit Venray geplukt.
maken.”
eens op het Citaverde, maar daar ging
aandoening aan het zenuwstelsel.
Mensen blij maken, is sowieso iets
naar de middelbare school ging, het
Gabriëlle werd geboren in Venray
het al snel weer mis. “Toen ben ik naar wat Gabriëlle heerlijk vindt. “Samen
“Toen draaiden de rollen thuis om en
Citaverde College in Horst, begon het
en groeide daar ook op. Over haar
het speciaal onderwijs gegaan en daar met een vriendin maak ik sinds een
moest ik opeens voor mijn moeder
weer van voor af aan.” Gabriëlle had
jeugd heeft ze gemengde gevoelens.
heb ik wel een aantal basiscertificaten jaar of twee mascottepakken”, vertelt
gaan zorgen.”
het dus niet makkelijk en ook thuis
“Thuis was het fijn, maar op school
gehaald”, vertelt ze. Ook thuis is de
Dat het thuis niet goed ging,
ze. “Daar zijn we bij gekomen nadat
werd de situatie rond haar 14e moei
ging het allemaal moeizaam. Ik werd
situatie inmiddels stabieler geworden. we een keer een fantasy-evenement
kwam er bij Gabriëlle op school uit.
lijker. Haar ouders gingen uit elkaar
veel gepest en daar konden ze helaas
“Ik woon nu samen met mijn moeder, hebben bezocht. Nu gaan we vaker
“Ik was een moeilijke leerling, met
en niet lang daarna kreeg haar moe
in het laatste jaar van de basisschool
stiefvader, stiefzusje en mijn oom en
zowel leer- als gedragsproblemen
naar zo’n evenementen, maar lopen
der de diagnose MS, een chronische
pas iets aan doen. Toen ik vervolgens
we hebben vier katten en een hond.
op dat moment.” Hoewel ze ontzet
we ook in onze zelfgemaakte pak
Altijd druk en soms heb ik ook echt
tend graag de richting van de dieren
ken rond voor goede doelen.” Het zijn
wel even rust nodig, maar het is ook
verzorging op wilde, werd toch
vooral de reacties van kinderen die
gezellig en warm en er is altijd wel
besloten dat het beter voor Gabriëlle
dat volgens Gabriëlle leuk maken.
iets te doen.”
was als ze een tijdje naar de time“Soms reageren mensen wat raar,
Gabriëlle is graag buiten.
outschool in Blerick ging. “Dat was ook
omdat ze niet weten wat ze er mee
Ze doet aan longboarden, een soort
fijner voor mij op dat moment. Het
aan moeten. Maar de meeste kinde
skateboarden op een wat langer
was vooral een stuk rustiger. Er werd
ren vinden het geweldig en zien ons
board. Via vrienden kwam ze met
gewerkt in kleinere groepen en alles
als een soort megaknuffel”, lacht ze.
deze sport in aanraking. “Ik vond het
ging heel rustig, de leerlingen mogen
“Het is ook echt entertainment, plezier
daar op hun eigen tempo werken.” Na eng, maar wilde het toch een keer
voor anderen. In zo’n pak kunnen we
proberen. Nu ga ik er regelmatig met
één jaar probeerde Gabriëlle het nog
iemands dag weer goed maken.”

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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ALLROUND MACHINEBOUWER?
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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Van harte welkom !
SOLLICITEER NU!

Deze functie biedt ook verdere doorgroei mogelijkheden.
Meer info over Mush Comb en onze vacature vind je op
www.mushcomb.com. Voor vragen en/of sollicitaties
vraag dan naar Bob Holtermans
info@mushroommachinery.com
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15 VRAGEN

aan Nathaly Johana
Hofmans

Schaats
koorts
na koude
nachten
In deze koude week
krijgen veel mensen weer
schaatskoorts: zouden we dit
jaar dan toch weer op
natuurijs kunnen schaatsen?
De afgelopen week heeft het
iedere nacht gevroren tot wel
-7 graden.
Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Nathaly Johana Hofmans
17 jaar
Venray
Raayland College

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
De leeftijd die ik nu heb. Ik heb de

afgelopen jaren veel mogen leren en
het liefst wil ik nog meer leren. Dit
lijkt me de beste leeftijd om nog meer
te leren.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt, is
van een paar schoenen die ik erg leuk
vond. Ik wilde kijken of mijn familie
ze ook leuk vond.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Castenray
Oostrum
Leunen

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Wie is je grote voorbeeld?
Mijn moeder is mijn grootste voor
beeld. De afgelopen jaren heb ik mijn
moeder zien groeien van waar ze
begon, in een land met niets. Nu heeft
ze zoveel meer en dat is iets waar ik
trots op ben.
Wat is je droombaan?
Mijn grootste wens is om directrice
van Disney World te worden. Ik ben
al sinds kleins af aan groot fan van
Disney. Aangezien ik later ook de ani
matie in wil, lijkt het me geweldig om
ooit de directrice van Disney World te
kunnen worden. Het is een droom die
elk kind heeft, maar ik ga die droom
achterna.
Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent mij het beste.
Ik vertel altijd alles aan mijn moeder,
echt alles.
Wat zou je later willen gaan doen?
Ik wil later graag de animatie bij
campings en hotels gaan verzorgen.
Uiteindelijk wil ik doorstromen en een
eigen bedrijf in de animatie kunnen
starten.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Met geen enkele artiest. Ik ben blij
met het leven dat ik nu leid. Ik heb het
niet slecht en heb veel in mijn leven
geleerd. Natuurlijk is de privacy ook
fijn.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Meestal lees ik geen boeken, maar ik
heb een paar jaar geleden het boek
van Shawn Mendes gelezen. Dat
is toch wel een boek waarin je het
artiestenleventje een beetje ziet. Je
ziet dan ook dat het niet altijd makke
lijk is om een artiest te zijn.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat je goed voorbereid moet zijn voor
de slechte dingen die in het leven
kunnen gebeuren. Dat het belangrijk

is dat je sterk in je schoenen staat en
vooral dat je sterker bent met goede
mensen om je heen.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Mijn meest zenuwachtige moment tot
nu toe? De dag dat ik te horen kreeg
of ik zou slagen of zakken. Het was zo
spannend.
Wat zou je nooit weggooien?
De band tussen mijn moeder en mij,
we hebben een hele speciale en
sterke band die ik nooit weg zou wil
len gooien.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Dat ik een slechte eter ben, haha. Vaak
ook dat ik af en toe te behulpzaam
kan en dat ik ben gegroeid in het
inzien van het leven. Ik ben sterker in
mijn schoenen gaan staan.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel graag weer een keer naar
Kaapverdië willen gaan. In 2015 zijn
wij daar geweest en wij hebben daar
een hele andere cultuur mogen zien.
We hebben daar een dag rondgereden
in een Jeep tijdens een safari. Tijdens
deze rit kwamen we bij de sloppen
wijken en hebben we de kinderen wat
eten, kleding en speelgoed gegeven.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Aan mijn moeder twijfelen. Ik heb een
leeftijd gehad waar ik erg tegen mijn
moeder was en erg aan haar twijfelde.
Als ik daar nu aan terug denk, is dat het
slechtste wat ik ooit heb gedaan. Ze is
namelijk de sterkste vrouw die er is.
Ben je bijgelovig?
Ja, ik ben bijgelovig. Ik geloof erg in
geesten. Ik heb ze nog nooit gezien,
maar ik weet dat ze er zijn. Wij heb
ben in onze cultuur, Venezolaans, ook
het geloof dat we zout niet met de
hand mogen aangeven. Als je dat wel
doet, is er kans dat je ruzie krijgt met
diegene.

Het water in de beekjes,
meertjes en riviertjes wordt ijs
en veel mensen krijgen weer
schaatskoorts. Ik houd wel van
schaatsen en zeker op natuurijs.
Gezellig met de hele familie
naar een groot meer en dan de
hele dag schaatsen en na afloop
natuurlijk lekkere
chocolademelk of thee. In het
noorden van het land vroor het
afgelopen week al -10 graden.
Ik hoop dat wij hier in het
zuiden dit jaar ook weer het
natuurijs op kunnen. Na zo’n
strenge vorst krijgen veel
mensen ook weer zin in de
Elfstedentocht. Gaat het dit jaar
dan toch lukken na 22 jaar weer
een Elfstedentocht te houden?
Ik heb zelf nog nooit een
Elfstedentocht meegemaakt en
zou het dus zeker heel erg leuk
vinden om dit jaar voor het
eerst mee te mogen maken.
Er zijn heel veel mensen met
Elfstedenkoorts die zich er nu al
mee bezig houden en niet
kunnen wachten. Maar de kans
dat ze het opnieuw gaan
organiseren, is niet zo heel
groot. Het moet daarvoor
namelijk een paar nachten
achter elkaar wel -10 graden
zijn.
Ik kan niet wachten totdat
we op natuurijs kunnen
schaatsen. Mijn schaatsen staan
al klaar, maar tot die tijd zitten
we nog met schaatskoorts.
Anne
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winkel&bedrijf 11

Twee mantelzorgvriendelijke werkgevers
erkend door gemeente
Kabelbedrijf Argowil BV en onderhoudsbedrijf Manders Totaal Onderhoud uit Venray ontvingen op woensdag
16 januari de erkenning van mantelzorgvriendelijke werkgever. Zij kregen de gemeentelijke onderscheiding
omdat zij als werkgevers de combinatie werk en mantelzorg goed mogelijk maken voor hun werknemers.

Met de erkenning ‘Wij werken
mantelzorgvriendelijk’ erkent stichting
Werk&Mantelzorg dat een werkgever
goed bezig is met dit thema. Denk
bijvoorbeeld aan het bieden van

flexibele werktijden en het wijzen op
wettelijke verlofregelingen. Voor
gemeente Venray begeleidt mantel
zorgmakelaar Sjef Keijzers bedrijven
hierbij. Hij draagt hen ook voor, voor

het ontvangen van de erkenning.
De erkenning is een blijk van waarde
ring. Op woensdag 16 januari ontvin
gen Argowil en Manders de erkenning
uit handen van wethouder Anne

Oh, zit dat zo!

Door: Geertje Verkuijlen, advocaat
Stelt u zich eens voor. Uw dochter vraagt of zij buiten in de appelboomgaard mag spelen. Zij klimt in een boom, valt eruit en loopt
ernstig letsel op. Wat nu? En hoe zit het met de schade?

Een moeder heeft namens haar
dochter de rechtbank verzocht te
beslissen dat zij zelf aansprakelijk is
voor de schade van haar zesjarige
dochter doordat zij tekort is geschoten in haar ouderlijke zorgplicht.
Zij heeft nagelaten toezicht te
houden op haar dochter. Moeder en
dochter waren op bezoek bij vader
op de boerderij. Na het avondeten
is de dochter met toestemming van
de ouders naar een wei gelopen om
de paarden een appel te voeren.

Zij is twee keer gewaarschuwd dat zij
niet bij de paarden in de wei mocht
komen en voor het hek moest blijven
staan. De ouders hebben geen toezicht gehouden. De dochter is toch het
weiland ingegaan. Een van de paarden
heeft tegen haar hoofd getrapt en
heeft ernstig schedel- en hersenletsel
toegebracht.
Ouders hebben de zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid
van het kind en daarmee de plicht
het kind te behoeden voor gevaar.
Aan paarden kleeft een bepaald
gevaar, dat inzicht had de dochter nog
niet. De dochter had gezien haar jonge
leeftijd ook nog niet het vermogen om
strikt naar instructies van de ouders
te handelen en weerstand te bieden
aan de aantrekkingskracht van de
paarden.
De rechtbank vindt dat moeder haar
ouderlijke zorgplicht heeft geschon-

personeelsbeleid. Frank Arts van
Argowil en Wim Hillenbrink van
Manders Totaal hebben op hun beurt
‘Wauw speciaal voor jou’ uitgedaagd
hetzelfde te doen.

Winnaar eindejaars
quiz krijgt dinerbon
André Jansen uit Venray was de winnaar van de eindejaarsquiz
van HALLO Venray. Hij had de meeste vragen over het nieuws van
Venray uit 2018 goed. Deze week kreeg hij zijn prijs, een dinerbon voor twee personen, uitgereikt door restaurant De Beejekurf.

Letsel bij kinderen,
wie is aansprakelijk?

In beginsel stelt de wet dat een
ieder zijn of haar eigen schade
draagt, tenzij een ander daarvoor
aansprakelijk is. Maar wat als jij als
ouder de schade van je kind moet
dragen en zelf verantwoordelijk
bent voor de opgelopen schade? In september 2018 heeft de
rechtbank op deze vraag antwoord
gegeven.

Thielen van gemeente Venray.
De gemeente zelf ontving de erken
ning begin 2017 en daagde Argowil en
Manders uit om ook aan de slag te
gaan met mantelzorgvriendelijk

den. Moeder is aansprakelijk
voor de schade van haar dochter.
Haar aansprakelijkheidsverzekeraar
moet de schade vergoeden.
Heeft uw kind ook letsel opgelopen
waarbij uzelf een verwijt valt te
maken? Wellicht zijn er mogelijkheden om de schade te verhalen.
Neem geheel vrijblijvend contact
op met een van de advocaten van
ons kantoor voor een eerste kosteloos adviesgesprek.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:
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Patersstraat 17, 5801 AT Venray
T 0478 - 55 66 81 | www.putt.nl
verkuijlen@putt.nl

Handelstraat 17 5961 PV Horst

12

politiek

24
01

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.

PvdA Venray organiseert Aan Tafel: over armoede
en ouderen
PvdA Venray organiseert op maandag 4 februari om 19.30 uur de
informatieve bijeenkomst Aan Tafel: over armoede en ouderen.
De inloop start om 19.00 uur en de avond duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Aan Tafel vindt plaats in wijkcentrum ‘t Stekske in Landweert, Venray.
Wij willen in gesprek gaan met
ouderen, bewoners en organisaties
in onze gemeente die ons kunnen
aangeven wat we zeker moeten
weten: over hoe ouderen rondkomen

van AOW en pensioen in deze tijden.
Welke problemen zijn er? Waar loopt
u tegen aan? Wat zijn uw verwachtin
gen? Welke vragen heeft u? Welke tips
heeft u? De PvdA constateert meer

armoede bij ouderen. Daarom orga
niseren wij door het hele land bijeen
komsten om informatie op te halen
over dit probleem. PvdA Venray is
gastheer op 4 februari. Maandagavond
4 februari is PvdA Tweede Kamerlid
John Kerstens in Venray. Ook ons
Eerste Kamerlid Jopie Nooren, Jan van
Cuijck, ouderenadviseur en vrijwilliger
thuisadministratie Synthese, en een

van de ambtenaren van gemeente
Venray schuiven aan.
Onze gasten spreken met elkaar
en met de aanwezigen in de zaal.
Uw opmerkingen en vragen worden
door hen opgepakt en besproken.
Het programma begint met een intro
ductie door gespreksleider Ricardo
Brouwer, lid van de (Gijs van Dijk-)
meedenkgroep armoede van de PvdA.

Dan volgt een voorstelronde van de
tafelgasten, waarna deze in gesprek
gaan met de aanwezigen. De avond
wordt afgesloten met een slotwoord
door Ricardo Brouwer en er kan
nagepraat worden met een drankje.
Graag tot maandag 4 februari.
Aanmelden hoeft niet: de toegang
is gratis.
Bestuur PvdA Venray

Een waardevolle schakel gebroken
Het College van B&W van Venray heeft de samenwerking met wijken dorpsraden hoog in het vaandel staan. Ook VENRAY Lokaal vindt het
belangrijk dat er open transparante lijnen zijn tussen gemeentebestuur
en inwoners. Een wijkplatform of dorpsraad kan hierin een waardevolle
schakel zijn.
Bij besluiten die door de
gemeenteraad genomen worden,
wordt vaak gememoreerd dat er
overleg met de wijk of het dorp is
geweest. Als raadslid moet je daar
dan ook vanuit gaan. Het verbaast
ons dan ook dat dit volgens het wijk

platform in Veltum allerminst zo is.
In een extra nieuwsbulletin deelt het
platform mede per direct te stoppen.
Bij de wijkbewoners en ook
VENRAY Lokaal komt dit heftig bin
nen. Letterlijk wordt geschre
ven: “Het gemeentebestuur en het

gemeentelijk apparaat van Venray
handelen naar inzicht van het platform
te vaak niet in het belang van alle
burgers, maar laten de vlag hangen
zoals de wind op dat moment waait.
Opportunistisch beleid naar wie de
beste (politieke) connecties heeft, hen
het beste uitkomt.” Dit liegt er niet
om.
VENRAY Lokaal heeft het afgetre
den wijkplatform direct uitgenodigd
voor nadere mondelinge toelich
ting. Een goede communicatie tus

sen gemeentebestuur en inwoners is
van groot belang. Zeker nu meer en
meer beroep gedaan wordt op burger
participatie en daarvoor is vertrouwen
nodig. De betreurenswaardige stap in
Veltum maakt dat VENRAY Lokaal het
initiatief gaat nemen om deze vorm
van burgerparticipatie tegen het licht
te houden. We willen niet dat nog
meer wijk- en dorpsraden het bijltje
erbij neerleggen.
Tino Zandbergen,
fractievoorzitter VENRAY Lokaal

Wat wordt jouw rol?
Als het goed is, bent u de afgelopen weken deze kreet wel een keer
tegengekomen. Was het niet in de openbare ruimte dan op zijn minst
wel in een publicatie of ergens op de sociale media. Doel van deze
oproep aan alle inwoners is om eens goed na te denken over hoe de
toekomst van Venray er uit moet gaan zien.
overheid daar mee om moet gaan,
mag best wel een keer in beeld
gebracht worden. ‘Voorspellen is erg
moeilijk, vooral waar het de toekomst
betreft’. Maar toch is het goed dat

Vraagstukken op het gebied
van veiligheid, integratie maar
ook duurzaamheid grijpen sterk
op ons dagelijks leven in. Wat we
daar van vinden en hoe de lokale
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we met z’n allen eens nadenken hoe
we zouden moeten leven, wonen en
werken met elkaar in 2030. Staan we
er wel voldoende bij stil hoe onze
omgeving en onze manier van leven
kan veranderen door de keuzes die
om ons heen gemaakt worden? Het
voornemen van de Rijksoverheid
om Nederland in 2030 van het gas
af te sluiten, is misschien op dit
moment de bekendste, maar naar
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verwachting zeker niet de laatste
en meest ingrijpende maatregel.
Daarom is het zo van belang dat we
allemaal een keer er bij stilstaan hoe
het er in 2030 uit zou moeten zien.
Bezoek www.watwordtjouwrol.nl of
een bijeenkomst over onze Venrayse
toekomst. Het helpt ons allemaal een
beetje die toekomst te voorspellen.
Jan Loonen,
wethouder CDA Venray
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 3

Ik zou best nepmerkkleding kopen
Illegaal is het niet om merkkleding te kopen. Het aanbieden daarvan is
echter wel verboden. Toch kopen mensen het regelmatig. De stelling luidde
daarom: Ik zou best nep-merkkleding kopen. 58% van de respondenten was
het eens met deze stelling.
Tegenstanders van de stelling vinden met name dat je door het kopen
van nep-merkkleding de nepmarkt juist stimuleert. Er wordt hierdoor omzet
afgenomen van de grote merken die wél echte kleding publiceren. Door
het deze bedrijven steeds moeilijker te maken zullen die mogelijk eerder
verdwijnen waardoor bedrijven die op een goede, eerlijke manier bezig zijn
het onderspit moeten delven. Daarnaast kan de mogelijke schimmige wereld
van het produceren van nepkleding, waar men zich met name zorgen maakt
over de arbeidsomstandigheden, gesteund worden. Een ontwikkeling die

tegenstanders van de stelling absoluut niet zien zitten.
Voorstanders zijn simpelweg van mening dat het kopen van nepkleding
niet illegaal is en dat er daarom niets mis mee is. In een wereld waarin
uiterlijk vertoon steeds belangrijker wordt, kun je zo lekker meedoen met de
nieuwste mode zonder dat het een fortuin kost. Met name voor ouders van
kinderen kan dit een argument zijn, zij hoeven op deze manier minder kosten
te maken en kunnen hun kinderen toch mee laten gaan met de nieuwste
mode.
De meningen zijn dus duidelijk verdeeld, getuige de verdeeldheid onder
de stemmers. Al met al blijft het wel een probleem. Vorig jaar werden er
door de Belastingdienst in totaal bijna 75.000 namaakkleren, schoenen en
accessoires onderschept, met een waarde van meer dan 6 miljoen euro.

Er moet een fastfood-verbod rond
scholen komen eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Het Blariacumcollege in Blerick kwam onlangs in het nieuws. In de
kantine is gezond eten te verkrijgen. Zodra de leerlingen echter de school
uitlopen, kunnen ze broodjes shoarma en friet kopen bij fastfood-verkopers
die met een wagen naast de school geparkeerd staan. Sindsdien gaan er
veel stemmen op in de politiek en jongerenorganisaties om de fastfoodwagens een gebiedsverbod te geven rondom scholen.
Het verbod moet meteen komen. Voor jongeren op een middelbare
school is het lastig zelf een inschatting te maken over hoe ze gezond
moeten leven. Daarbij komt er ook nog groepsdruk bij kijken. Als al je

vrienden daar gaan eten, ga je natuurlijk zelf ook mee. De drempel om aan
fastfood te komen, mag gerust hoger gemaakt worden.
Aan de andere kant is het zo dat jongeren ook goed een eigen keuze
kunnen maken. Het is hun eigen geld en je kunt ze niet verbieden dat
uit te geven aan iets wat ze lekker vinden. We moeten jongeren niet
onderschatten. Zij weten heus wel wat gezond is en wat niet. Als ze één
keer in de week naar de snackkar gaan, is dat helemaal niet erg.
Er moet een fastfood-verbod rond scholen komen.
Wat vindt u?

Tegen 32 teams

Raaylanders naar NK debateren
Het debatteam van het Raayland College uit Venray heeft zich geplaatst voor de landelijke finale van het NK
debatteren op zaterdag 26 januari in Utrecht.

daar altijd hoog op scoort. “Het is niet
alleen belangrijk wat je zegt, maar
ook hoe je het zegt en overbrengt. ‘Be
the argument’ is een bekende zin op
school. Analytisch vermogen is ook
belangrijk. Je moet uit een soms onge
structureerde speech de kernpunten
halen om die vervolgens neer te
halen. Je moet dus precies begrijpen
wat je tegenstander zegt.”
In de voorronde werd ook een
improvisatiestelling voorgelegd:
het team kreeg 15 minuten om zich
voor te bereiden en vervolgens
meteen in debat te gaan. Hillenbrink:
“Als je het mij vraagt is dat de
allerleukste ronde van het debat,
omdat de argumenten niet op feiten
zijn gebaseerd maar echt op pure
ingeving van het team. Het debat
wordt daardoor een stuk interessanter
en daardoor ook leuker.”

Improvisatie
Het Raayland College wordt in de
voorronde dit jaar vertegenwoordigd
door Abel Buijnsters, Mees Hillenbrink,
Aukje Steijns, Martijn Vennekens en
Cato van Haaren. Sommigen van hen
zitten al drie jaar bij de debatgroep,
anderen pas sinds dit jaar. Het team
dat naar het NK gaat, moet ervaren
zijn.
Ongeveer anderhalve maand
voor het debat ontvangen alle teams
de stellingen. Dit keer werden onder
andere stellingen over gelijke rechten
voor LHBTI’s wereldwijd, de prijs

van alcohol en verplicht stemmen
voorbereid. Mees Hillenbrink vertelt
over de voorbereiding die tot een
finaleplek leidde: “We bereiden ons
voor door onszelf af te vragen hoe
we het debat kunnen winnen. Bij
de LHBTI’s-stelling is dat door aan
de ‘voor’-kant te stellen dat wij als
Nederland de verantwoordelijkheid
hebben en aan de ‘tegen’-kant
aan te tonen waarom wij niet de
verantwoordelijkheid hebben. Dan
kijken we met welke argumenten we
het debat kunnen winnen. Als dat voor

onszelf duidelijk is, schrijven we alles
uit en beginnen we aan de volgende
stelling. Maar in de trein wordt hier
en daar ook nog regelmatig iets
weggestreept of toegevoegd.”
Volgens Hillenbrink moet een
goede debater vooral kunnen luiste
ren. “Natuurlijk is het belangrijk dat
je argumenten overtuigend over kan
brengen, maar het is net zo belang
rijk om de argumenten van de tegen
standers te weerleggen. Het is ook
belangrijk dat je een goede presen
tatie hebt.” Hij stelt dat Raayland

In 2016 lukte het het Raayland
niet om zich te plaatsen voor de
landelijke finale. Vorig jaar mocht zij
wel naar de finaledag en eindigde
ze als 29e. De 32 beste teams uit de
voorrondes gaan naar de finale van
het toernooi, op zaterdag 26 januari.
Op de finaledag debatteren de
finaleteams ieder minstens vier keer.
De winnaar mag zich Nederlands
Kampioen Debatteren voor Scholieren
noemen. Ook wordt de persoonlijk
beste debater uitgeroepen. Het
kampioenschap wordt al sinds 1998
georganiseerd door het Nederlands
Debat Instituut.

De scheids
rechter
Als fanatiek korfbalster
heb ik wekelijks te maken
met scheidsrechters. En hoewel ik het lang niet altijd eens
ben met de beslissingen die ze
nemen en in het vuur van de
wedstrijd dan af en toe ook
wel eens het nodige protest
lever, krijgt de scheids van mij
wel altijd een hand na de
wedstrijd. Dat stukje respect
ben je verschuldigd aan
degene die de wedstrijd mede
mogelijk heeft gemaakt.
En dat stukje respect was
topschaatser en nota bene
Sportman van het Jaar Kjeld Nuis
twee weken geleden even
vergeten. Tijdens het EK Sprint
werd hij gediskwalificeerd,
omdat hij in de eerste bocht een
blokje had geraakt en enkele
centimeters over de lijn kwam.
Nuis was het daar niet mee eens
en meldde zich woest bij de
wedstrijdleiding om zijn onvrede
kenbaar te maken. Als professioneel sporter is Nuis een voorbeeld voor velen. Door zich op
deze manier te gedragen, deed
hij die voorbeeldfunctie niet
bepaald eer aan. Natuurlijk kan
ik me als sporter goed voorstellen dat er in de emotie van zo’n
wedstrijd, waarin je tot het
uiterste gegaan bent, dingen
worden gezegd die niet door de
beugel kunnen. Maar na de
wedstrijd moet alles vergeten en
vergeven zijn, dan moet je de
scheidsrechter aan kunnen
kijken en een hand kunnen
geven om hem of haar te bedanken. En hoewel Nuis de dag na
zijn uitbarsting zijn excuses
aanbood, liet hij ook weten het
nog steeds niet eens te zijn met
de beslissing van de scheidsrechters, ook al leverden videobeelden overtuigend bewijs dat de
wedstrijdleiding het bij het juiste
eind had. Daarmee vergat Nuis
nog een gulden regel, die tijdens
welke sportwedstrijd dan ook
geldt, namelijk dat de scheidsrechter beslist. Ik zal hem meteen zelf ook weer even in mijn
oren knopen voor de komende
korfbalwedstrijd.
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LK pony’s Merselo
Ponyclub en landelijke rijvereniging St. Jan uit Merselo organiseert
op zaterdag 26 en zondag 27 januari de Limburgse regiokampioenschappen dressuur voor pony’s. Het LK vindt plaats bij manege Hermkus
Hof in Merselo.
Ongeveer 130 ponycombina
ties, die de afgelopen periode zijn
geselecteerd, gaan strijden om het
regiokampioenschap in verschillende
klasses. De plaatselijke ponytalenten

van St. Jan gaan proberen de eer van
Merselo hoog te houden. Dit eve
nement vindt plaats bij manege
Hermkus Hof in Merselo en begint
om 08.30 uur. Toegang is gratis.

Wittenhorst-Venray
verplaatst
De voetbalderby Wittenhorst-Venray die zondag 20 januari op het
programma stond, is vanwege het hard bevroren hoofdveld afgelast.
De KNVB heeft de derby opnieuw vastgesteld op paaszaterdag 20 april
om 18.00 uur.
De twee rivalen troffen elkaar dit
seizoen nog niet in de eerste klasse
D. Venray speelt nu de 53e derby
eerst thuis op zondag 24 maart, vier
weken staat de return in Horst op het
programma. Ook de zondag afgelaste
duels Oostrum-Heijen, BVV’27-FCV en

Merselo-Elsendorp worden ingehaald
op zaterdag 20 april. YsselsteynHelmondia, SVOC’01-Kwiek Venlo
en VIOS’38-Holthees-Smakt gaan
naar zondag 28 april. Leunen-RKDSO
wordt nog een week later gespeeld,
op zondag 5 mei.

Nipte nederlaag
Oranje Wit
In de hoofdklasse korfbal stond zondag 20 januari een belangrijke
wedstrijd op het programma. Oranje Wit uit Leunen ging op bezoek bij
medekoploper Stormvogels uit Westkappelle. De uitploeg leed met
16-15 een nipte nederlaag.
Door het hoge tempo en fysieke
spel werden aan beide kanten al
snel strafworpen gegeven door de
scheidsrechter. De Stormvogels kon
den als eerste, mede door vijf straf
worpen, een gat slaan tot 6-2. Oranje
Wit had in de eerste helft geen goed
antwoord op de vele doorloopballen
en slimme balletjes van de tegen
stander. De ruststand was 10-4.
Na rust kwam Oranje Wit beter
in haar spel. Stormvogels kon aan
vallend minder brengen door het
collectieve verdedigen van Oranje
Wit. Ook rondde de ploeg uit Leunen
enkele mooie uitgespeelde kansen
af. Richting het einde van de wed

strijd werd het gat steeds kleiner
en met nog 38 seconden op de klok
werd het zelfs 16-15, nog altijd in het
voordeel van Stormvogels. Oranje
Wit deed nog een verwoede poging
om de stand gelijk te trekken, maar
het laatste schot trof geen doel.
Oranje Wit, waar Maureen
Drabbels vijf maal doel trof, kon met
opgeheven hoofd huiswaarts keren,
maar was ook enigszins teleur
gesteld dat de gelijkmaker niet
gemaakt kon worden. De Leunse
ploeg bezet nu de tweede plaats en
speelt volgende week een thuiswed
strijd tegen Altior, de nummer zeven
van de ranglijst.

X-triathlon Venray
Iedereen Kan Sporten en MEE Noord en Midden Limburg organiseren
op zondag 19 mei X-triathlon voor mensen met een beperking
in Venray. Deze triathlon is zo aangepast dat iedereen, met welke
beperking dan ook, mee kan doen. De inschrijving is inmiddels
geopend.
De X-Triathlon bestaat, net
als een gewone triathlon, uit
zwemmen, fietsen en hardlopen.
Maar dan aangepast, bijvoorbeeld
op afstand en tijd. Deelnemers
kunnen zelfstandig meedoen of
samen met een buddy. Wie voor de
snelste tijd gaat, kan zich inschrijven
voor het wedstrijdparcours.
Voor wie het meer gaat om het
meedoen en de beleving, is er het
recreantenparcours. Ook buddy’s
en vrijwilligers zijn welkom om
de X-triathlon mogelijk te maken.

Buddy’s ondersteunen deelnemers
tijdens de triathlon. Vrijwilligers
dragen hun steentje bij om alles
op rolletjes te laten verlopen,
bijvoorbeeld bij het opbouwen en
afbreken van het parcours, maar ook
tijdens de X-triathlon.
Deelnemers, buddy’s en
vrijwilligers kunnen zich inschrijven
via www.iedereenkansporten.nl/
x-triathlon De eerste X-triathlon
werd in 2018 gehouden. Het
evenement won de Breedte
sportprijs van de gemeente Venray.

Ruime overwinning
SV United
Door: Aron van Peer, voetbalvereniging SV United
SV United is de tweede seizoenshelft goed begonnen. Op het kunstgras van Sportpark De Meulebèèk werd
laagvlieger Sporting S.T. uit Swolgen en Tienray met ruime cijfers verslagen, 5-1.
Koploper United was in eigen
huis de favoriet, maar liep na negen
minuten al tegen een achterstand
aan. De scheidsrechter had hierbij
een merkwaardige rol toen hij een
Sporting-speler terug in het veld liet
komen na een blessurebehandeling.
Michal Kolodziejski werd volledig ver
rast door de speler die vlak naast hem
in het veld kwam en verloor de bal.
Uit de aanval die daarop volgde, viel
een mislukte voorzet bij de tweede
paal binnen achter doelman Bas
Rademacher, 0-1.
Ondanks de snelle tegentref
fer ging de ploeg van trainer Fenne
Smits, die de 16-jarige Sven Lensen
tien minuten voor tijd liet debuteren,
met een comfortabele voorsprong de
rust in. Bram van de Ven tikte na een
kwartier spelen de gelijkmaker bin
nen op aangeven van Kolodziejski.

Datzelfde duo was later dicht bij de
tweede United-treffer, maar Van
de Ven stuitte op de doelman van
Sporting en Kolodziejski schoot hard
voorlangs.
De thuisploeg kwam na 28 minu
ten alsnog verdiend op voorsprong.
Kolodziejski liet drie verdedigers ach
ter zich met een fraaie actie en schoot
het leer vervolgens op fantastische
wijze in de bovenhoek. Kort daarna
verdubbelde Indy Phillips de marge op
aangeven van Simon ter Braak, 3-1.
Diezelfde Phillips zorgde op slag
van rust voor de 4-1 na klungelig bal
verlies van Sporting in de opbouw.
Phillips omspeelde de keeper en pakte
het cadeautje dankbaar uit, al had de
scheidsrechter even daarvoor al kun
nen fluiten voor hands van de Unitedspits.
Na de onderbreking kreeg United

de nodige kansen op meer doelpun
ten, die lang uitbleven. Stijn Hendrix
kopte over uit een corner terwijl de
doelman en de paal voorkwamen
dat Kevin Koolhof een knappe solo
bekroonde met een treffer. Michal
Kolodziejski was eveneens gevaarlijk,
maar ook hij trof de paal en stuitte
later nog op de keeper.
De Poolse aanvaller stond vlak
voor tijd wel aan de basis van de
vijfde United-treffer met een versnel
ling en een gevaarlijke schot. Nadat
de bal bleef hangen in de zestien kon
Philips van dichtbij eenvoudig zijn hat
trick completeren, 5-1.
Dankzij de zege blijft SV United
koploper voor vvVOS, Grashoek en
S.V. Lottum. Met twee wedstrijden
minder gespeeld, kunnen die ploe
gen United echter nog passeren op
de ranglijst.

Heren Active Rooy
winnen in Uden
Door: volleybalvereniging Active Rooy
Het eerste herenteam van Active Rooy uit Venray speelde zaterdag 19 januari tegen Saturnus uit Uden.
Met 4-0 werd gewonnen van de nummer 10 uit de competitie.
Al gauw kregen beide teams in
de gaten dat er met de scheidsrechter
niet gedold kon worden. Na een aantal
dubieuze beslissingen werd er ste
vig gedreigd met een kaartenregen,
waardoor vooral ActiveRooy terug
kroop in zijn schulp. Het volleyballen
wilde aan Rooyse zijde niet echt luk
ken. Aan beide kanten werden punten
gescoord, maar uitlopen op de tegen
stander wilde maar niet lukken. Mede
door een aantal onnodige (service-)
fouten bleef de stand een beetje gelijk
opgaan tot 14-14. Na de time-out,
waar ook Henk en Ger zoals altijd hun
positieve bijdrage aan leveren, ging
het iets beter. De ommekeer kwam
door Bent, hij wist met een enorm
goede servicereeks de voorsprong uit
te breiden. Binnen enkele minuten
was de set beslist met 15-25.
Hoewel ook de tweede set werd

gewonnen met 20-25, werd er geluk
kig beter gespeeld. Mede door sta
biel en goed serveren, ook weer van
Bent, maar vooral door de lage fou
tenlast werd deze set gewonnen. Er
vielen weinig onnodige ballen op de
grond en fouten werden voor elkaar
opgelost. Dit is langzaam het handels
kenmerk van heren 1 aan het worden.
Een beetje moe en voldaan mocht er
gestart worden aan de derde set.

Niet mooi
maar wel effectief
Deze set liet vooral volleybal
zien zoals het niet hoorde volgens
de boeken. Hoogtepunt was een bal
die nog net verdedigd kon worden
door Bent, spelend op het kale
achterhoofd van Toon die zorgde voor
een direct punt. Niet mooi, maar wel

effectief. Toon had zijn kersverse
middenman Tom ook gevonden en
deze deed niet onder voor afwezige
middenman Jasper. Het was goed om
te zien, mede door coachend werk
van Henk, hoe snel Tom en Bent een
vaste en waardevolle plaats binnen
de basis hadden ingenomen. Ook de
verdeling op de buitenkanten verliep
beter, waardoor Erik makkelijker
kon aanvallen en beter aan scoren
toekwam. De set werd gewonnen met
12-25.
Er was geen sprake meer van
tegenstand bij Saturnus. De mee
gekomen jeugdspeler Ger Vervoort
kon hierdoor ook nog speelminuten
maken. De strijd werd beslist door
een aantal magistrale aanvallen van
Jahan op de middenpositie. Hij wist de
laatste 5 punten van de wedstrijd te
maken. Setstand: 5-25.

SVOC’01 pakt geen punten
Door: korfbalvereniging SVOC’01
Het eerste damesteam van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray stond zondag 20 januari tegenover Celeritas/
Avanti uit Schijndel. SVOC’01 verloor de pot.

Na een korte tijd om warm te
draaien, begonnen de korfbalsters
aan de wedstrijd. SVOC’01 wilde hoe
dan ook twee punten mee naar huis
nemen, maar de wedstrijd begon
anders dan gehoopt. De concentratie
was nog niet optimaal en daardoor
leed SVOC’01 veel balverlies.
Celeritas/Avanti scoorde al vrij
snel de 1-0, maar SVOC’01 trok dit al
snel weer recht door 1-1 te maken.
Na 5 minuten stond het 2-2. Celeritas/
Avanti scoorde daarna vaak achter

elkaar en zo stond het na 15 minuten
8-3. Voor de rust kwamen de dames
nog een stukje dichterbij en gingen ze
de rust in met 10-5.
In de rust kregen de dames van
SVOC’01 mee om het samen op te
pakken en vanaf de eerste seconde er
met zijn allen voor te gaan. Celeritas/
Avanti scoorde na 5 minuten in de
tweede helft de 11-5, maar SVOC’01
gaf het niet zomaar op en scoorde
twee keer achter elkaar, waardoor ze
een stukje dichterbij kwamen, 11-7.

Door veel kansjes niet af te maken,
wat Celeritas/Avanti wel deed, keek
SVOC’01 met nog 5 minuten op de
klok tegen een achterstand van 17-10
aan. Ze moesten met een eindstand
van 18-10 de punten in Schijndel
achterlaten. Rian scoorde vier keer,
Kelly en Linda twee keer en ook
Marloes en Maartje pakten een punt
mee.
Zondag 27 januari speelt SVOC’01
in De Wetteling in Venray om
16.00 uur tegen Ona/Astrantia.
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Hans van Rhee schutsbroeder in de Orde
van de Rode Leeuw
Hans van Rhee van schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray is op
zondag 20 januari, op basis van zijn verdiensten voor de gemeenschap en
voor het schutters- en gildewezen, opgenomen als schutsbroeder binnen
de Orde van de Rode Leeuw. Dit gebeurde tijdens de investituur in de Sint
Petrus Banden Kerk in Venray.
Hans van Rhee werd in 1988 lid
van de Venrayse schutterij, toen de
schutterij de Drum- en Showband
Venray overnam. Het was al snel
duidelijk dat Hans van Rhee vanuit
zijn werk de gave had om als
penningmeester te fungeren. In 1991
werd hij lid van het bestuur en nam
de functie over.
Naast het bestuurslidmaatschap is
Hans van Rhee lid van de drumband.
Hij maakt al jaren deel uit van het
A-zestal van de schutterij. Hij vond

zijn eega binnen de schutterij en
later werden ook zijn twee kinderen
lid van de schutterij. Naast zijn
actieve rol binnen het bestuur,
maakt hij zich ook verdienstelijk
voor de gemeenschap, waaronder
het trainerschap bij de jeugd van
SV Venray en bestuurslid van Stichting
Kerststal Venray.
Op basis van zijn verdiensten is
hij voorgedragen en opgenomen
binnen de Orde van der Rode Leeuw.
(Foto: Fred Vliegen)

Lezing over vogeltrek
IVN Geijsteren-Venray organiseert op maandag 28 januari een lezing over het mysterie van de vogeltrek.
De lezing zou maandag 21 januari plaatsvinden, maar is verplaatst. De lezing start om 20.00 uur in
De Kemphaan in Venray en wordt verzorgd door Koen Leysen.
Leysen wijdt deelnemers in over
het wonder van de vogeltrek. Pas in
de loop van de vorige eeuw heeft
men een goed deel van dit myste
rie weten te ontrafelen. Hoe slagen
vogels erin om hun doel te bereiken?
Wat is haasje-over-trek? Wat bedoelt
men met de grote-cirkelroute?

En hoe bereiden vogels zich voor op
de hachelijke onderneming die de
vogeltrek voor hen is?
Leysen maakt inzichtelijk wan
neer de vogels trekken en met welke
problemen ze onderweg af te rekenen
hebben. Ook geeft hij een overzicht
van de verschillende methoden om

vogeltrek te onderzoeken, van het
klassieke ringwerk tot het nieuwste
van het nieuwste: een apparaatje
van amper 1 gram dat zelfs bij zang
vogeltjes kan worden gebruikt.
De lezing is gratis voor leden van
IVN Geijsteren-Venray, maar nietleden zijn ook welkom.

Wereldkampioenen
bij Vogelvereniging Venray
Drie leden van Vogelvereniging Venray hebben bij de wereldkampioenschappen voor zang- en siervogels in
Zwolle mooie resultaten behaald. Met twee maal goud, drie keer zilver en eenmaal brons had de Venrayse
vereniging een goede oogst.

Smakt en Holthees

Prins Peter VI
voorop

Sjaak Verkoeijen, André Raafs en Theo Versleijen
André Raafs werd wereldkam
pioen met een himalaya kruisbek.
“Een knappe prestatie, want dit was
het eerste jaar dat André met deze
kruisbek kweekte”, aldus de vereni
ging. Daarnaast behaalde hij ook zilver
met een stam sijzen in de kleur ivoor.
Een stam is een groep van vier vogels
die niet alleen van goede kwaliteit
behoren te zijn, maar ook op elkaar
moeten lijken. Tenslotte behaalde hij

ook nog brons met een sijs in de kleur
ivoor. :André werd, naast de nodige
andere prijzen, voor de vierde keer
wereldkampioen.
Sjaak Verkoeijen behaalde het
wereldkampioenschap met een
kanarie in de kleur ‘bruin opaal geel
mozaiek type 2’. Daarnaast ver
diende hij een zilveren medaille met
een tweede kanarie in deze kleur.
Het was voor hem zijn eerste gouden

medaille. Theo Versleijen behaalde
zilver met een grote barmsijs agaat.
Theo is eerder al drie maal wereld
kampioen geweest. Het wereldkam
pioenschap wordt jaarlijks gehouden.
Meer dan 25.000 vogels van inzenders
uit 23 landen streden half januari om
een felbegeerde wereldtitel op het
grootste vogelevenement ter wereld.
Nederland werd eerste in het landen
klassement.

Peter Direks (32) is de kersverse prins van carnavalsvereniging
De Keavers uit Holthees en Smakt. Op zaterdag 2 maart houdt prins
Peter VI receptie om 20.11 uur in café/zaal ’t Trefpunt in Holthees.
Prins Peter d’n zesde woont in
Holthees. Zijn vriendin heet Vivian
en hun hond Loena. Hij werkt bij
Rattingen Grondverzet in Oostrum.
Peter chauffeurt de vrachtwagen en
de loader. Ook drijft hij de kraan. Zijn
hobby’s zijn sleutelen aan oude auto’s
en lassen. In zijn functie van prins van

De Keavers wordt Peter bijgestaan
door adjudanten Kevin Linders en
Math Direks en narren Emiel de Mulder
en Bram Pingen. Prins Peter d’n zesde
vuurt carnavalsvierders aan met de
leus; ‘Ekkes gen puin of grond ver
sjouwe, we goan urst een moi feesje
bouwe!’ (Foto: Marieta Fotografie)
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Werkgroep Historisch Archief Koninklijke Harmonie Euterpe

Reünie in het kader van 180 jaar
blaasmuziek in Venray
Het was in 2018 precies 180 jaar geleden dat in Venray de blaasmuziek ontstond. Een belangrijk moment
voor de Venrayse volkscultuur. Voor de mensen van het historisch archief van de Venrayse Koninklijke Harmonie
Euterpe was dat aanleiding voor het organiseren van een reünie op zaterdag 9 februari van 13.00 tot 17.00 uur in
het verenigingslokaal Odeon aan de Hoenderstraat.

In gebruik name van Kiosk op Henseniusplein, Venray in 1923
In 1838 kwamen enkele Venrayse
notabelen in Venray op het idee om
een harmonie op te richten in het
dorp, zoals in Horst en Sevenum.
Er werd een muziekmeester gezocht
en twaalf jonge muzikanten wer
den opgeleid. Daarmee was het
Philharmonisch Gezelschap geboren.
In 1860 ontstond uit dat gezelschap de
huidige Koninklijke Harmonie Euterpe.
Twan van Els en Sip van
Goinga van de archiefwerkgroep
van Euterpe zien het begin van
de blaasmuziek in Venray in 1838
als een belangrijk moment in de
Venrayse geschiedenis. “Euterpe
was het 16e muziekgezelschap in
Limburg. Nu zijn er meer dan 400”,
zegt Van Els. “Blaasmuziek heeft nog
steeds een heel belangrijke plaats
in de Limburgse volkscultuur en is
bepalend voor het karakter van de

hebben we vastelaovendmuziek: om
samen te zingen.”
Met de reünie op 9 februari wil
de archiefwerkgroep van Euterpe die
verbindende functie weer even bena
drukken door haar oud-leden opnieuw
bij elkaar te brengen. Dat idee bestond
al veel langer, maar het 180-jarig
bestaan van de blaasmuziek is vol
gens de werkgroep een mooie gele
genheid om het ook daadwerkelijk in
de praktijk te brengen. “De harmonie
heeft door de jaren heen honderden
muzikanten opgeleid en er zijn veel
orkestjes uit ontstaan. De muzikanten
zijn overal naar toe gegaan. Door mid
del van deze reünie hopen we zo
veel mogelijk muzikanten even terug
te halen en ze weer samen te laten
komen”, zegt van Goinga. “De archief
werkgroep zorgt voor foto’s, filmpjes
en documenten tijdens de reünie,
zodat er herinneringen kunnen wor
den opgehaald. Het wordt vooral
praten onder elkaar, dat is het belang
rijkst.”
De harmonie vervult dus al jaren
lang een belangrijke rol in het sociale
leven van haar leden. De laatste jaren

is deze centrale plaats van harmo
nieën en fanfares echter wat ver
drongen geraakt. Van Goinga legt uit:
“Er is zo veel waar kinderen bij kun
nen gaan. Vroeger was het de voetbal
club en de fanfare, nu is er veel meer
keuze.” Daardoor is de blaasmuziek in
de afgelopen jaren wat meer op de
achtergrond geraakt. De belangstel
ling bij de jeugd neemt af. “Zeker met
het verdwijnen van de muziekschool
in Venray. Dat is een verlies”, aldus
Van Els. Toch zien de mannen de toe
komst voor de blaasmuziek niet per se
somber in. Van Els: “Het samen muziek
maken blijft wel. Misschien moeten
we binnen de verenigingen naast de
blaasmuziek meer plaats inruimen
voor andere manieren van muziek
beoefening en krijgen we muziek
verenigingen met meer dan alleen
blaasmuziek.” Van Goinga voegt toe:
“Als muziek maar blijft verbinden.
Dat gaan we met de reünie ook weer
proberen.”
Aanmelden voor de reünie kan
via www.euterpevenray.nl/nieuws
of telefonisch bij Sip van Goinga via
0478 581047 of 06 51275233

volksmuziek.” Cultureel gezien is het
voortbestaan van de harmonie dan
ook van belang volgens de mannen.
Van Goinga: “Mensen moeten cultureel
bijblijven, niet alleen verdwijnen
in hun computer. We moeten niet
hebben dat we over een paar jaar
Koningsdag muzikaal opluisteren met
een cd’tje. Dat moet de taak blijven
van fanfares en harmonieën. Muziek
moet leven.”
Naast het belang van blaas
muziek voor de volkscultuur, bena
drukken Van Els en Van Goinga de
sociale functie van blaasmuziek.
“Blaasmuziek was, zeker in het begin,
veel meer dan alleen muziek. Bij uit
stek geschikt voor de openlucht, waar
mensen samen kwamen”, aldus Van
Els. “Muziek verbindt, dat is de kern.
Het brengt mensen bij elkaar. Daarom
hebben we een volkslied, daarom

Vriendenclub Blitterswijck

Koninklijk tintje bezoek oudste en jongste
Vriendenclub Blitterswijck (VCB) bezoekt elk jaar de oudste en jongste
inwoner van Blitterswijck. Dit jaar was de 21e keer dat ze de bewoners
bezoeken. Ditmaal was het een koninklijk bezoek: zij gingen langs
bij prins Gus, de pasgeboren zoon van schutterskoning Lennart Gooren
en koningin Lizzy.
Gus is geboren op 22 december
om 17.52 uur. Hij kreeg, volgens
traditie, een spaarpot met
inhoud. Ook deze werd aangepast
aan de situatie: Gus kreeg een
prinsenspaarpot, compleet met
kroontje. Nét op de dag van het
bezoek werd bij familie Thissen
dochter Fee geboren. De familie
werd al eerder door de VCB bezocht,
toen dochter Britt in 2013 de jongste
inwoner van Blitterswijck was.
Na het bezoek aan Gus, werd
de oudste inwoner, mevrouw Mia

Tissen voor de derde keer bezocht.
Op zaterdag 3 februari wordt
mevrouw Tissen 95 jaar. Ze woont
nog steeds zelfstandig en op wat
problemen met lopen na, verkeert
ze nog steeds in goede gezondheid.
Het gebruikelijke boeket bloemen
werd aan haar overhandigd.
Schoondochter Door zorgde er ook
dit keer weer voor dat het de leden
van de VCB aan niets ontbrak. Met
de woorden ‘Volgend jaar komen
we weer terug’, werd ook dit bezoek
afgesloten.
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Uitkomen nieuw trio
Landweert
Het nieuwe trio van carnavalsvereniging De Piëlhaan uit Landweert
wordt op vrijdag 25 januari bekendgemaakt. De avond in wijkcentrum
‘t Stekske begint om 19.11 uur en de entree is gratis.
Tijdens de avond worden onder
andere optredens verzorgd door
Nevvenén, Marlijn en Lisanne, de

Piëlkukes en ‘Pater John van de
Landweert’. Voor de kinderen zijn spe
ciale kinderactiviteiten georganiseerd.

Cabaret over angst
en depressie
Twee seizoenen trok Marjolijn van Kooten samen met Bram Bakker
langs de theaters met de voorstelling ‘Geen paniek’, die ging over angst
en depressie. Met de voorstelling wilden zij psychische ziekten een
podium geven. In haar nieuwe show ‘Ik zie de bui al hangen’ gaat
Marjolijn verder met waar ze in ‘Geen paniek’ gebleven is. De voorstelling
is op donderdag 31 januari om 20.00 uur te zien in Schouwburg Venray.
Marjolijn vertelt over depressie,
suïcidegedachten en de angst
voor een terugval. Het taboe
hierop doorbreekt ze met gevoel
voor humor en troost. Gezellige
onderwerpen als depressie,
moedeloosheid, zelfkritiek en angst
passeren de revue. Hoopvol gaat
Marjolijn bij coaches, yogadocenten,
ervaringsdeskundigen en
psychologen te rade. Geestige
conferences worden afgewisseld met
kleine liedjes.
Marjolijn van Kooten leed jaren

lang aan een zware angststoor
nis. Met hulp van Bram Bakker
ontdekte ze haar grootste passie:
cabaret. Ze volgde een theaterop
leiding en won in 2010 zilver bij het
Amsterdams Kleinkunst Festival.
Haar angst is onder controle. “Nu wil
ik andere mensen met angstklachten
laten zien dat er hoop is”, aldus Van
Kooten. Ze schreef eerder het boek
Schijtluis over haar angsten en die
van enkele bekende Nederlanders.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Jeugdtrio Knölleke bekend
Het jeugdtrio van jeugdcarnavalsvereniging ‘t Knölleke uit Leunen wordt gevormd door jeugdprins Jannick
d’n Urste, jeugdvorst Joep en jeugdnar Sem (alledrie 13 jaar).
Jeugdprins Jannick d’n Urste
(Jannick Peeters), jeugdvorst Joep
(Joep Lemmen) en jeugdnar Sem (Sem
Koonings) zijn alle drie 13 jaar en zit
ten op het voortgezet onderwijs.
Jannick woont samen met zijn
ouders Rob en Karin en zijn twee
zussen Fleur en Milou aan De Hoef.
Joep woont samen met zijn ouders
Pepijn en Chantal en zijn broer Tijs

op de Mr. De Haanstraat. Sem woont
samen met zijn ouders Mark en
Jacqueline en zijn vier broers Jop,
Gijs, Nik, Tum en zijn zusje Evi op de
Steegse Peelweg.
Een grote hobby van dit trio is
carnaval vieren, maar ze zijn ook op
het voetbalveld te vinden. Samen
met de raad van elf, de dansmarietjes
en de leiders gaan ze er een mooie

carnaval van maken. De leus van
jeugdprins Jannick d’n Urste luidt:
‘Dees vier daag gaon weej alles gaeve,
um same mit òwlie enne mojje
carnaval te belaeve!’
Het jeugdtrio houdt op vrijdag
15 februari om 18.49 uur hun receptie
in MFC De Baank, waar de mogelijk
heid is om te feliciteren.
(Foto: Jordi Smeets fotodesign)

Boerenbruidspaar
Keavers bekend
Kim van de Ven en Harry Bussink vormen het boerenbruidspaar van
carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt.

Wij zijn een bedrijf gespecialiseerd in horizontale en verticale transporten met de
inzet van verreikers, vrachtwagen, mini-kranen en autolaadkranen.
Scheepens werkt met hun klanten in vrijwel alle sectoren van de bouwwereld:
• agrarische en industriële sector;
• woningbouw en utiliteitsector;
• staalbouw en petrochemische sector.
Ons bedrijf is gelegen in het centraal gelegen Ysselsteyn met een werkgebied
tussen Nijmegen, Roermond en Tilburg. Scheepens Verreikers is een jonge en
creatieve organisatie en werkt met een gedreven en ambitieus team.
Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een

MACHINIST/CHAUFFEUR
voor werkzaamheden in de asbestsanering/bouw (40 uur p/w)

Functie-eisen:
• bereid om studies te volgen binnen de organisatie;
• vrachtwagenrijbewijs is een pre (of het behalen hiervan);
• ben jij gemotiveerd, vakbekwaam en kun je goed zelfstandig werken?
• Heb je het idee dat je uitgeleerd bent in je huidige functie of heb je zin in iets nieuws?
• Vind jij het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan het verder
professionaliseren van een dynamisch bedrijf en jezelf daarmee verder te
ontwikkelen als chauffeur/machinist?
Bruid Kim woont in Holthees. Zij
werkt als senior projectleider op een
raadgevend technisch adviesbureau.
Haar hobby’s zijn: handbal, puzzelen,
handwerken en tuinieren. Bruidegom
Harry woont ook in Holthees.
Hij werkt bij het Limburgs Landschap.
Harry heeft vele hobby’s: wande

len, tuinieren, bier drinken, whisky
drinken en blokhutactiviteiten organi
seren voor de kinderen. Het boeren
bruidspaar wordt dinsdag 5 maart in
de onecht verbonden. De ceremonie
vindt plaats in café/zaal ’t Trefpunt
in Holthees. De zaal opent de deuren
om 17.00 uur. (Foto: Marieta Fotografie)

Neem dan contact op met Dirk Scheepens
Tel: 06 45 49 02 96 of info@scheepens-verreikers.nl
Voor meer informatie over ons bedrijf kunt u terecht op onze website:
www.scheepens-verreikers.nl of op onze facebookpagina.
Scheepens Verreikers • Rouwkuilenweg 27 Ysselsteyn • Tel: 06 45 49 02 96
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Agenda t/m 31 januari 2019
do
24
01

Theatervoorstelling Gewoon Held
Tijd: 10.30-11.40 uur
Locatie: Schouwburg Venray

za
26
01

Spreekuur cursussen Seniorservice
Tijd: 14.30-15.30 uur
Organisatie: Seniorservice Venray en BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

vr
25
01

Limburgse regiokampioenschap
pen dressuur voor pony’s

Optreden Joe Cocker coverband
Cockers Delight - try-out met
video-opnames

Tijd: 08.30 uur
Organisatie: Ponyclub en landelijke rijvereniging St.
Jan Merselo
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

Spreekuur cursussen Seniorservice

Tijd: 15.00-18.00 uur
Locatie: ‘t Oud Postkantoor Venray

ma
28
01

50+ wandeling

Commissievergadering Leven

Tijd: 11.00-12.00 uur
Organisatie: Seniorservice Venray en BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

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

Jubileumweekend - feestavond
met optreden Baby Blue

Lezing Begraafcultuur in Limburg
door Maurice Heemels

Tijd: 19.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: de hal van Rovadi, Ysselsteyn

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray en omgeving
Locatie: Venrays Museum Venray

Jubileumweekend
- ouderenmiddag met optredens

Prinsenproklematie

Tijd: 14.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: de hal van Rovadi, Ysselsteyn

Tijd: 19.45-23.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Schouwburg Venray

Jubileumweekend - De Hilarische
Kienavond
Tijd: 19.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: de hal van Rovadi, Ysselsteyn

House Dance-cursus met LeanDro
van Moyo Tribe

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaan
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Optreden en workshop
Drums&Roses
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Interactief voorlezen
Tijd: 14.30-15.15 uur
Organisatie: BiblioNu en Gilde Opleidingen
Locatie: Bibliotheek Venray

Knalavond - uitkomen nieuwe
prins

Kunstenaarscafé 3:
Franco Gori

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

Tijd: 19.30-22.30 uur
Locatie: Odapark Venray

Dansavond

Voorstelling
Thomas Acda - Motel

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: dansvereniging Amusement
Locatie: partycentrum ANNO ‘54 Venray

Tijd: 19.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Uitkomen nieuw trio Landweert
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Tijd: 13.30-16.30 uur
Organisatie: WSV De Natuurvrienden
Locatie: start gemeenschapshuis D’n Hoek Merselo

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Limburgse regiokampioenschap
pen dressuur voor pony’s
Tijd: 08.30 uur
Organisatie: Ponyclub en landelijke rijvereniging
St. Jan Merselo
Locatie: manege Hermkus Hof Merselo

43e Vlakwatercross
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Taalcafé
Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Voorstelling
Ik zie de bui al hangen

Tijd: 19.30-21.30 uur
Organisatie: Stichting Jeugdwerk Castenray
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: ATV Venray
Locatie: recreatiegebied Vlakwater Venray

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Kienavond

Open huis voor kids en tieners

Dansvoorstelling 155 - Motors

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: Wijkraad Zuid
Locatie: wijkgebouw aan Beukenlaan 4, Venray

Tijd: 11.00-13.00 uur
Locatie: Janssen Dansen en Sporten Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Knalavond - aftreden prins Ralf I

Jubileumweekend - Receptie met
Sjanté

Jouw agendapunt hier?

Tijd: 13.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: de hal van Rovadi, Ysselsteyn

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

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

(ZELFSTANDIG)

Ben jij de leergierige en nieuwsgierige persoon met groene
vingers die wij zoeken?
We zijn een dynamisch bedrijf,
met kennis en kunde in complete
tuinaanleg & -onderhoud.

Heb je interesse?
Stuur je sollicitatie met c.v. naar
info@veldpaustuinen.nl
Voor nadere info bel:
Wilfred Veldpaus, 06 - 531 945 00
Youri Gijsen, 06 - 239 670 94

Zeesweg 30 • 5975 PP Sevenum
www.veldpaustuinen.nl
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Het Wapen van Venray
in de etalage
De kunstenaressen van Groep F exposeren sinds vrijdag 11 januari met een nieuw kunstwerk in de etalage
aan het Kapelaanspad 6 in Venray. Het kunstwerk vertelt het verhaal van het Wapen van Venray en blijft in ieder
geval nog tot maandag 18 februari te zien.

Knöllekes begroeten
prins Rob d’n Twedde
Tijdens het prinsenbal van carnavalsvereniging ‘t Knölleke uit Leunen
is zaterdag 19 januari prins Rob d’n Twedde (Rob Pijpers) uitgeroepen.
Hij is de opvolger van prins Martijn d’n Urste (Martijn Houben), die werd
opgenomen bij de APK van ’t Knölleke.
Rob is 37 jaar oud en woont
samen met zijn vrouw Emmy aan de
Pascherhof in Leunen. Rob en Emmy
hebben twee zonen: Finn (7) en
Lars (5), die net als hun ouders hele
maal gek zijn van carnaval. In het
dagelijkse leven werkt Rob in het
Geitenbokkeriëk (Boxmeer) als jurist
bij de gemeente Boxmeer. In zijn vrije
tijd zit Rob graag op de wielrenfiets of
kijkt hij naar wielrennen op de tv. Ook
kun je hem vaak op het voetbalveld
vinden, want hij is leider van de JO8-1.
Rob en zijn gezin zijn carnavalsvierders
in hart en nieren. Ze hebben bij het

boerengezelschap gezeten en gaan
elk jaar graag met vrienden carnaval
vieren. Sinds kort zit Rob ook in het
bestuur van de carnavalsvereniging,
hij heeft daar de commissie boeren
bruiloft en commissie artiesten onder
zijn hoede. Hij heeft er ontzettend zin
in om er met zijn allen een onverge
telijke carnaval van te gaan maken,
met de leus: ‘Weej blieve gaon!’ Op
carnavalszaterdag 2 maart houdt prins
Rob d’n Twedde zijn receptie in MFC
De Baank, waar de mogelijkheid is om
hem te feliciteren met deze uitverkie
zing. (Foto: Jordi Smeets fotodesign)

Het Wapen van Venray is afgeleid
van het oudst overgeleverde schepen
domszegel van Venray uit 1614. Op het
oorspronkelijke zegel staat volgens de
overlevering een klimmende leeuw.
De zegel die als uitgangspunt gebruikt
is voor het wapen, was echter der
mate vervuild, dat niet meer goed te
zien was of het afgebeelde dier een
leeuw of een slang was. De slang
won het van de leeuw en wordt nu
gebruikt op het Wapen van Venray.
Dit verhaal, waarin de leeuw is
‘verjaagd’ door de slang, heeft Groep
F verbeeld in het etalagekunstwerk.

“Zo zorgen we ervoor dat de leeuw
niet vergeten wordt en geven we
de koning van de dieren weer wat
van zijn oude glorie terug”, aldus
de kunstgroep. Naast een leeuw
en een slang, zijn in het kunstwerk
ook wassenaars, wassende manen,
te zien. Die stellen de verschillende
dorpen voor, die samen de gemeente
Venray vormen. “De dorpen hebben
ieder hun eigen identiteit en dat
zie je in de verscheidenheid van de
wassenaars terug. Daarnaast draagt
de vorm van de wassenaars voor ons
ook verbinding uit. Zo is een beeld

ontstaan dat niet alleen het verhaal
van het wapen vertelt, maar ook
de verbinding tussen alle dorpen
visualiseert.”
Groep F bestaat uit een groepje
tweedejaars studenten van de Vrije
Academie voor Beeldende Kunst
en Zelfontwikkeling van Frouk
Riemersma. De groep wordt gevormd
door Ientje Hazewinkel, Astrid van
der Laarse, Jenneke Mulder, Marijke
Sikking, Marie Vehoeven en Reina
van der Wal. Met het kunstwerk in de
etalage exposeert de groep voor het
eerst met een gezamenlijk kunstwerk.

Interactief voorlezen
bij BiblioNu
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari tot en met
2 februari gaan studenten van Gilde Opleidingen voorlezen bij
BiblioNu. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die
zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Het prentenboek van het
jaar heet ‘Een huis voor Harry’.
Ter voorbereiding hebben stu
denten van Gilde Opleidingen een
workshop gevolgd in de bibliotheken
Horst en Venray. Er werd er geoefend
met interactief voorlezen en er werd
bewegingsactiviteit voorbereid.

Voorleesdagen
Tijdens de Nationale
Voorleesdagen komen vierhonderd
peuters van kinderopvang ‘t Nest
naar de bibliotheek om te horen
hoe de kat Harry in het verhaal ver
dwaalt. Dankzij zijn vrienden vindt
hij toch zijn huis weer terug. Na het

voorlezen gaan de studenten met
de aanwezige kinderen aan de slag.
Ze zoeken samen uit waar ieder dier
eigenlijk woont. Ze zingen mee met
het liedje en dansen als de dieren uit
het boek.
Er werd al voorgelezen op
woensdag 23 januari. Ook op
woensdag 30 januari zijn peuters
uit de regio welkom om naar het
verhaal te luisteren en samen met
de studenten het huis van Harry te
zoeken. Er wordt in de bibliotheken
Horst en Venray voorgelezen
vanaf 14.30 uur.

Jeugdprinsenpaar Nick en
Laura van De Keavers
Nick Geurts is de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt en zijn
Jeugdprinses is Laura Heijl.
Jeugdprins Nick II woont in
Holthees. Zijn hobby’s zijn voet
ballen, darten, vissen en klussen.
Prinses Laura I komt ook uit Holthees.
Haar hobby’s zijn dansen en skiën.

Tijdens hun regeerperiode wordt het
duo bijgestaan door narren Lieke
Kersemakers en Finn van Opbergen.
De leus van prins Nick en prinses Laura
luidt: ‘Met prinses Laura en prins Nick,

hebben we dizze carnaval veul schik!’
De receptie van het kwartet
vindt plaats op maandag 4 maart om
15.11 uur in café/zaal ’t Trefpunt in
Holthees. (Foto: Marieta Fotografie)

FEEST IN ALLE WINKELS!

24%

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!

Tummers
NIEUW!

MEGASTORE IN WEERT!
Inbouw vaatwasser
G4382SCVI
• Volledig geïntegreerd
• A++ • ComfortClose
• 14 couverts • Besteklade
• Nishoogte: 805-870 mm

U ontvangt op alle SONOSartikelen 10% shoptegoed
dat u direct kunt besteden
in de winkel!

10%

FEESTPRIJS!
949,-

DIRECT SHOP TEGOED!

699,*

13 55
9 ’’
cm

* Na €100,- cashback via Miele

4K

ULTRA HD

Wasmachine
WAT28491
• Energieklasse A+++-30%
• Vulgewicht 8 KG
• 1400 t/pm
• EcoSilence Drive

GRATIS BEZORGD!
OLED

FEESTPRIJS!

1799,-

1249,-

FEESTPRIJS!

GRATIS BEZORGD!

4K OLED-TV / 55POS9002
• 55 inch (139 cm) • 4K Ultra HD • Ambilight
• OLED-scherm • Smart TV met Android • P5 Perfect Picture Engine

699,-

499,-

FEEST IN ALLE WINKELS!

Kom langs in een van de 7 EP:Tummers winkels voor grandioze openingsacties!
Tummers

7 winkels in Limburg: Roermond - Weert - Panningen - Tegelen - Echt - Heythuysen - Horst

Kijk voor de openingstijden en adressen op www.eptummers.nl
Volg ons ook op Facebook: tummerselectro

