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43e editie
Vlakwatercross
Bijna negenhonderd atleten uit Venray en omgeving hebben in het weekend van 26 en 27 januari deelgenomen aan de 43e editie van de Vlakwater Cross. Vrijwilligers
van ATV Venray zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om het parcours in orde te maken en de deelnemers goed te bedienen. Dit tot tevredenheid van de winnaar van de lange cross Mark van Kessel. “Het is hier goed georganiseerd en het is een mooie cross”, zei hij na afloop. Lees verder op pagina 12

Wantrouwen overheerst bij inwoners
Blitterswijck
De informatieavond over het nieuwe toekomstplan van recreatiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck
verliep dinsdag 29 januari rumoerig in hotel Asteria in Venray. De 150 belangstellenden, grotendeels inwoners
van Blitterswijck, lieten herhaaldelijk blijken weinig vertrouwen te hebben in de gekozen oplossing van
gemeente Venray. Wethouder Jan Loonen en ambtenaar Winand van der Kooij werden telkens onderbroken
door hoongelach en afkeurende geluiden.
Dat was halverwege de avond
het sein voor burgemeester Hans
Gilissen om in te grijpen. Hij pakte de
microfoon en riep iedereen op ‘met
waardigheid en respect te reageren’.
“Laten we als redelijke mensen met
elkaar discussiëren, want zo komen
we er niet.”
Het steekt de inwoners van
Blitterswijck vooral dat ze nog

tien jaar zitten opgescheept met de
overlast van arbeidsmigranten op Het
Roekenbosch. Ook al worden het er
veel minder: 250 in plaats van 440.
Ook leeft bij de Blitterswijckers het
idee dat de gemeente onder één
hoedje speelt met de coöperatie
van eigenaren. Deze coöperatie
heeft het helemaal verbruid bij de
dorpsbewoners door in november

plotseling uit de overlegtafel te
stappen. Juist op het moment dat er
een akkoord over een seniorenpark
voor het grijpen leek te liggen. Enkele
verontwaardigde inwoners vinden
het dan ook onbegrijpelijk dat de
gemeente met een oplossing komt
die vooral tegemoet lijkt te komen
aan de belangen van de eigenaren.
“Terwijl wij in Blitterswijck nog tien

jaar lang met overlast en rotzooi zitten
opgescheept”, klonk het. Theo Hendrix
betichtte de gemeente van leugens.
“Het is onbeschoft van het college om
met de coöperatie in overleg te gaan.
Er wordt onder één hoedje gespeeld
en wij horen niets.” Er klonk een luid
applaus. Een andere Blitterswijcker
toonde zich bezorgd. “Er wordt in
het dorp al geen huis meer verkocht.
Dat zal nog tien jaar zo blijven.
Het pareltje aan de Maas bestaat niet
meer.”
Wethouder Jan Loonen sprak
opnieuw uit dat de eigenaren geen
enkele invloed hebben gehad op het

afbouwplan van tien jaar dat de
gemeente twee weken geleden
presenteerde.

Niets in achter
kamertjes bekokstoofd
“We hebben niets in
achterkamertjes bekokstoofd.
We hebben als gemeente zelf
dit plan opgesteld en het als een
dictaat opgelegd aan de coöperatie.”
Uit de afkeurende reacties klonk
het wantrouwen door. Jan Loonen
beleefde een pittige avond.
Lees verder op pagina 06
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Montessorischool Venray geopend
Montessorischool Venray heeft haar nieuwe schoolgebouw aan de
Boterbloem in Venray op vrijdag 25 januari officieel geopend. Na 9,5 jaar
onderwijs in de schoolwoningen aan de Sleutelbloem kan de
Montessorischool nu beschikken over een schoolgebouw.
De leerlingenraad van de school,
met vertegenwoordigers uit alle
groepen, had de eer om het gebouw
officieel te mogen openen. De wijze
waarop ze dit deden, verraste het
publiek. Ze sprongen door een 3 meter
brede afbeelding van de schoolwoningen heen, waardoor de ingang van het
nieuwe schoolgebouw in zicht kwam.
Na toespraken van Lex Spee, directeurbestuurder van Stichting Montessorionderwijs ZuidOost Nederland
(MOZON), Floor Vermeulen, voorzitter van de Nederlandse Montessori
Vereniging en directeur Petra Janssen

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.

werd er door ouders van school een
cadeau overhandigd. Na een toost op
het mooie gebouw was het tijd voor
de genodigden om het gebouw en de
klassen te bekijken. Vele belangstellenden kwamen vrijdag 25 januari
een kijkje nemen en werden rondgeleid door leden van de leerlingenraad of door teamleden van het
Montessoricentrum. Voor belangstellenden die niet in de gelegenheid
waren om vrijdag te komen kijken,
organiseert het Montessoricentrum
op vrijdag 8 februari van 09.00
tot 10.00 uur een inloopochtend.
Montessorischool Venray vormt
samen met Korein Kinderplein een
Montessoricentrum. Hier wordt opvang
en onderwijs geboden volgens de
visie van Maria Montessori aan kinderen van 2 tot 12 jaar. Vanaf het voorjaar wordt dit mogelijk voor kinderen
van 0-12 jaar.

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, Anne Jakobs,
Anne Jeuken, Valentine Kalwij en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

Gemeente betreurt stoppen
Wijkplatform Veltum
=Wethouder Anne Thielen benadrukte in de commissievergadering van donderdag 24 januari nog eens dat ze het te betreurt dat het
Wijkplatform Veltum ermee ophoudt. Het platform beschuldigt de gemeente ervan niet genoeg naar de belangen van de dorpen en wijken te
kijken, maar gemeente Venray herkent zich niet in dat geschetste beeld.

Wijkplatform Veltum gaf een
week eerder aan te stoppen met de
wijkraad. Zij zag de laatste jaren een
kentering in de samenwerking tussen
de gemeente en het wijkplatform.
De gemeente zou te vaak niet in het
belang van de burger handelen en
de wijkraden en dorpsraden het liefst
omzeilen, vindt Wijkplatform Veltum.
In recente gesprekken is afgesproken
te werken aan het verbeteren van de
samenwerking. Gemeente Venray en

het wijkplatform verwijten elkaar echter zich hiervoor niet genoeg ingezet
te hebben. Gemeente Venray stelt dat
al haar actiepunten die in het gesprek
besproken zijn uitgevoerd te hebben.
“Wij waren dan ook in de veronderstelling dat er stappen waren gezet
in het verbeteren van de samenwerking en het herstel van het wederzijds
vertrouwen”, aldus het College van
B&W. “Wij staan nog steeds open voor
een gesprek”, stelt wethouder Anne

Thielen. Wethouder Thielen meldt verder dat het wijkplatform niet is komen
opdagen toen zij het Wijkradenoverleg
van Venray op de hoogte zou stellen van de problematiek, maar dit
spreekt Wijkplatform Veltum tegen.
Voorzitter Roel van Osch: “Wij hebben nooit gezegd daarbij aanwezig
te zijn. We willen wel graag aan de
wijkraden die daar behoefte aan hebben een toelichting geven.” Ook de
uitspraak dat gemeente Venray al

haar actiepunten uitgevoerd zou
hebben, spreekt hij tegen. “Van de
acties waar wij als buurtbewoners
bij betrokken zouden moeten worden, heeft nog niets plaatsgevonden.” Wijkplatform Veltum gaat op
verzoek nog in gesprek met de partijen Venray Lokaal en VVD en wijkraad Oranjebuurt. Van Osch: “Daarna
berusten we ons erin als entiteit
Wijkraad, niet als individuele burgers
van Veltum.”

Ondernemingsraad NLW Groep sleept
directie voor de rechter
De ondernemingsraad van de NLW Groep stapt naar de rechter, omdat de directie weigert een externe adviseur in te schakelen voor het oplossen
van conflicten. NLW Groep is een werkbedrijf dat voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas de sociale werkvoorziening regelt.
Zij hebben als taak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan passend werk.
Er is al enige tijd onenigheid tussen de directie en de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft
al meerdere malen bij de directie
haar onvrede geuit over de gang van
zaken. Volgens Joep Gielens van Pro
Venray is er vaak te weinig en passend werk. Zo zouden medewerkers
vaak saai en repeterende werk moeten doen dat onder hun niveau en
loonwaarde is. Daarbij zou er sprake
zijn van een hoog ziekteverzuim.
De ondernemingsraad wil om de
kwesties op te lossen een externe
juridische adviseur inschakelen.
Daarvoor heeft het de handtekening
van directeur Peter Fleuren nodig.
Hij weigert vooralsnog deze te geven.
Daarop heeft de raad besloten een

gang naar de rechter in te zetten.
“Ik ben het niet eens met de
noodzaak en redelijkheid van het
inschakelen van een externe adviseur.
Met name de hoge kosten die hiermee samenhangen zijn een struikelblok. Ik wil wel heel graag in gesprek
met de ondernemingsraad om dit
op te lossen zodat een gang naar de
rechter niet nodig is. Ik ga ze dan ook
nogmaals uitnodigen om bij elkaar te
komen”, aldus Fleuren.
Voor Fleuren is het niet helder
waarom de raad niet eerst met de
directie in gesprek is gegaan en meteen een gang naar de rechter heeft
aangekondigd. Ook relativeert hij de
problemen die er leven. “Het ziekteverzuim is al behoorlijk gedaald

sinds we met een nieuwe arbo-dienst
werken.” Ten aanzien van het gebrek
aan (passend) werk stelt hij: “Er zijn
inderdaad wel eens dagen dat er minder werk is, maar dit is zeker geen
structureel probleem. Daarbij zou het
dan gaan om 30 van de 1.000 werknemers. Verder proberen we het werk zo
interessant mogelijk te maken, maar
het kan zijn dat sommige werknemers
dit wel eens anders ervaren. Ik denk
dat dat in ieder beroep wel zo is.”

Vragen Pro Venray
De directie van NLW Groep, die
jaarlijks zo’n 1 miljoen euro van de
gemeenten ontvangt, wordt gecontroleerd door een bestuur waar de portefeuillehouders van de drie gemeenten

zitting in hebben. Wethouder Anne
Thielen uit Venray is hier voorzitter van. Pro Venray heeft daarom
vragen aan het college gesteld over
hoe het zover heeft kunnen komen.
“Wij schrikken van de bevindingen
van de ondernemingsraad. Het gaat
hier ten slotte over een heleboel
kwetsbare mensen. Wij willen weten
wat het bestuur heeft gedaan om dit
te voorkomen en wat het plan is om
dit op te lossen”, aldus Joep Gielens
van Pro Venray.
De voorzitter van de ondernemingsraad Vic Brouns was niet in de
gelegenheid commentaar te geven.
In de volgende editie van de HALLO
komt hij terug op de ontwikkelingen
die hebben plaatsgevonden.
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Oostverbinding Venray

Bewoners en commissie aan het woord
Gemeente Venray wil een een verbindingsweg aanleggen tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg in
Venray. De weg die parallel aan de A73 komt moet de verkeersdoorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid
verbeteren. De commissie Werken en Besturen vergaderde hier op woensdag 23 januari over. Zij zijn gevraagd
een advies uit te brengen aan de raad.
Adviesbureau RHDHV heeft een
onderzoek uitgevoerd en geconcludeerd dat de aanleg van de verbindingsweg en opwaardering van de
Stationsweg noodzakelijk zijn om
een goede en veilige bereikbaarheid van Venray te kunnen garanderen. Beide projecten worden
samengevoegd onder de noemer
‘Oostverbinding Venray’.
Aan het begin van de vergadering spraken twee inwoners de commissie toe. Als eerste was het woord
aan de heer Van Der Heijen, woonachtig aan de Stationsweg. Hij maakt

zich vooral zorgen over de drukte op
de Stationsweg met de bijbehorende
gevolgen. “De Stationsweg is nu al
een drukke weg. Met de aanleg van
de verbindingsweg zal het alleen maar
drukker worden.” In een eerder afgesloten convenant staat dat er gestreefd
wordt naar 6.000 verkeersbewegingen
per dag. Op dit moment is dat aantal
8.700 en verwacht wordt dat dit geïntensiveerd wordt met de aanleg van
de weg. “Hierdoor krijgen we dus ook
meer te maken met geluidsoverlast.”
Daarnaast stipte hij het punt aan
rondom het vrachtverkeer. Met het

nieuwe plan zou vrachtverkeer dat
normaal gesproken afslag VenrayNoord neemt, de verbindingsweg
moeten gaan gebruiken. “Ik vind het
zeer vreemd dat de gemeente er voor
kiest om het vrachtverkeer naar binnen te halen. Die kun je veel beter
op de snelweg laten”, aldus Van Der
Heijden.
Wim Thielen, voorzitter wijkraad
Antoniusveld, juicht toe dat er
in de nieuwe plannen gestreefd
wordt naar een afname van het
sluipverkeer door de wijk. Hij merkt
dat door de arbeidsmigrantencampus

van OttoWork Force er nu al meer
mensen in de wijk zijn. “Wij hebben
dat geaccepteerd maar willen de
commissie vragen om aandacht te
besteden aan het sluipverkeer in onze
wijk.”
Uit het rapport blijkt dat de
tijdswinst die geboekt wordt middels
de nieuwe weg 38 seconden is. Dit
riep bij enkele commissieleden vragen
op of het dan wel noodzakelijk is dit
project, wat zo’n 6,5 miljoen euro
moet gaan kosten, aan te gaan.
Onder andere D66 vroeg zich af het
niet beter is om de wegen waar
tussen de verbinding moet komen,
Henri Dunantstraat en Stationsweg,
apart aan te pakken. PvdA betwijfelt
of mensen daadwerkelijk gaan
kiezen voor de nieuwe route, en

niet bij het oude blijven. Wethouder
Loonen ziet de Oostverbinding als
een stap voorwaarts. “Het is naast
een verkeerstechnische verbetering,
met name een structuurversterking
voor de oostkant van Venray. Het is
daarbij ook hard nodig, want er zijn
veel ontwikkelingen die autonoom
verlopen en die we zeker niet tegen
willen houden. Middels dit project
faciliteren we ze hier zo goed mogelijk
mee.” Eerder liet hij al weten te
begrijpen dat het altijd ergens zal
knijpen bij bewoners. “De bewoners
van de Stationsweg zijn waarschijnlijk
iets minder blij omdat die weg drukker
wordt. Bewoners van Antoniusveld zijn
daarentegen wel helemaal gelukkig
met de nieuwe weg, want zij krijgen
minder last van sluipverkeer.”

Weinig protest schrappen Talentencampus
De leden van commissie Leven van de gemeenteraad van Venray protesteerden donderdag 24 januari niet
tegen het voorstel van gemeente Venray om de Talentencampus na jaren van plannen maken toch niet door
te laten gaan. Naar alle waarschijnlijk gaat de gemeenteraad van Venray op dinsdag 12 februari instemmen met
het schrappen van de plannen.
Ondanks dat het realiseren
van de Talentencampus in veel
partijprogramma’s voorkwam,
lijken de politieke partijen weinig
weerstand te gaan bieden tegen het
schrappen van de plannen voor deze
onderwijsvoorziening. Al meer dan
tien jaar wordt er gesproken over het
expertisecentrum waarbij speciaal
onderwijs onder één dak met regulier
basisonderwijs plaats zou vinden.
Deze Talentencampus zou verrijzen

in de wijk Veltum, bij basisscholen
De Keg en Coninxhof. SBO Focus en
SO Spectrum zouden zich hier ook
vestigen. Eind vorig jaar werd duidelijk
dat de plannen toch te duur en te
ingrijpend zouden worden en besloot
gemeente Venray de stekker uit het
plan te trekken. De gemeenteraad
moet hier echter in februari nog over
stemmen. Als het aan de leden van
de commissie Leven ligt, dan mag
het College van B&W haar gang gaan.

Hoewel de meeste partijen aangeven
het te betreuren dat de plannen geen
doorgang kunnen vinden, begrijpen
ze de beweegredenen van gemeente
Venray en de betrokken basisscholen
wel. “We weten hoe hard de
wethouder hieraan getrokken heeft”,
reageert Erica Irene van den Akker
van ProVenray. “Maar soms moet je
zeggen: op deze weg gaat het gewoon
niet.” De beste keuze op dit moment,
zo omschrijft Theo Mulders van

Samenwerking Venray de beslissing
om te stoppen met de plannen. “We
waren altijd positief over de plannen
van de Talentencampus, maar we
zien nu ook dat er een andere visie is
ontstaan over hoe dit het beste in te
vullen is.”
Verantwoordelijk wethouder
Martijn van der Putten geeft aan dat
hij het project heel graag van de grond
had willen krijgen, maar dat het niet
zo mocht zijn.” In totaal heeft het plan
de gemeente ongeveer 100.000 euro
gekost”, antwoordt hij op vragen van
het CDA. “We hebben er heel wat
jaren aan gewerkt.” De vier betrokken
basisscholen, De Keg, Coninxhof,

SBO Focus en SO Spectrum, blijven alle
vier met een verouderd gebouw zitten.
Van der Putten: “Het gebouw waar
SBO Focus en SO Spectrum nu samen
zitten, is aan het einde van zijn Latijn.
Daar moet een ander gebouw komen
met een grootschalige verbouwing
of door middel van nieuwbouw. Ook
de scholen De Keg en Coninxhof zijn
verouderd. Die blijven in de wijk
Veltum gehuisvest, maar hebben wel
een opknapbeurt nodig.” De scholen
worden samen met alle andere
schoolgebouwen meegenomen in het
Integraal Huisvestingsplan voor het
onderwijs in Venray, dat dit jaar nog
opgesteld gaat worden.

bleek onoverbrugbaar. Om dan het
belang van BiblioNu centraal te stellen,
moet je ruimte maken.” De Raad van
Toezicht zorgt er nu voor dat er een
herstelplan wordt opgesteld voor de
Venrayse vestiging van BiblioNu voor
1 april. Dat wordt gedaan door Peter
ter Huurne, die daarom opstapte uit
de Raad van Toezicht.
Gemeente Venray bespreekt

haar eigen visie voor de toekomst
van de bibliotheek in Venray tijdens de commissievergadering van
28 maart. Verantwoordelijk wethouder
Anne Thielen: “We hopen die vast te
stellen in april. We zijn in goed overleg met de Raad van Toezicht en we
vertrouwen erop dat ze de verantwoordelijkheid nemen en met een goed
herstelplan komen.”

Bestuurder BiblioNu weg
Directeur-bestuurder Jimmy Hendriks neemt per 1 februari afscheid van BiblioNu. Reden van vertrek is een
verschil van inzicht met de Raad van Toezicht over het herstelplan voor de bibliotheek in Venray.

Castenraynaar mag
blijven verhuren
Een man uit Castenray die door gemeente Venray op het matje was
geroepen omdat hij delen van zijn woning verhuurde, mag dat gewoon
blijven doen. Dat stelde de Raad van State op woensdag 23 januari.
Eerder gaf de rechtbank Limburg gemeente Venray wel gelijk.
Hendriks is sinds maart 2017 werkzaam als directeur-bestuurder voor
BiblioNu in Venray en Horst. Nadat
vorig jaar bleek dat BiblioNu financieel in zwaar weer verkeerde, schreef
hij een toekomstvisie die de Raad van
Toezicht steunt. De afgelopen maanden hebben de Raad van Toezicht en
Hendriks gewerkt aan het concretiseren van deze visie in een herstelplan
voor BiblioNu. Hierbij bleken te grote
verschillen van inzicht te bestaan tus-

sen Hendriks en de Raad van Toezicht
over de te volgen koers. De Raad
van Toezicht vond dat de directeurbestuurder niet genoeg opschoot met
het opstellen van het herstelplan, dat
op 1 februari bij de gemeente ingeleverd moest worden. “Toen we besloten te kijken hoe ver het stond met het
plan, concludeerden we dat het niet
zo goed ging”, aldus Jan-Hein de Wit,
voorzitter van de Raad van Toezicht
van BiblioNu. In een verder gesprek

stelde de Raad van Toezicht voor het
plan over te nemen, omdat zij er geen
vertrouwen meer in had.” Hendriks
besloot hierop zijn functie neer te leggen als bestuurder en vond dat het
beter was om het plan aan ons over
te laten. Van een conflict was geen
sprake.” Jimmy Hendriks reageert:
“We waren het eens over het punt op
de horizon waar we naartoe moeten,
maar hadden andere ideeën over hoe
we daar moesten komen. Dat verschil

De man woont in zijn huis met
zijn zoon en vier andere personen.
De gemeente vond dat hij de kamerverhuur aan de vier andere personen moest stoppen en legde de
man een dwangsom op om dat voor
elkaar te krijgen. De man weigerde
echter. Na verschillende bezwaren,
verschenen de Castenraynaar en de
gemeente onlangs voor de Raad van
State. Die geeft de man gelijk. De

Castenraynaar stelde dat het verhuren van kamers van het pand niet in
strijd is met het bestemmingsplan,
‘wonen’. Gemeente Venray vond
echter dat het verhuren van kamers
aan diverse personen niet gezien kan
worden als één huishouden. Maar
dat maakt in dit geval niet uit, stelde
de Raad van State. Zij vernietigde
eerdere beslissingen in de zaak en
geeft de man gelijk.
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familie
Geboren

Nils

22 januari 2019
Zoon van
Dennis Rutten en
Milou van Soest
Van Darthlaan 16
5973 KC Lottum
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Het kaarsje van mam en oma is opgebrand,
het lichtje schijnt niet meer.
Opa pakt nog even jouw hand
en we geven je samen een kus voor de allerlaatste keer.

Te koop: buro + conferentiestoelen,
tafels, ladenblokken, hoekburo’s,
kantinemeubilair, ordnerkasten,
garderobe + lockerkasten, kluizen,
whiteborden en kapstokken. Nieuw
en gebruikt, Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

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

Samen onderweg naar een mooie herinnering

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Asbest
sanering
de Stek start
Het initiatief van de dorps
raden Castenray en Oirlo om de
oude basisschool in Castenray om
te bouwen tot woon-, zorg- en
ontmoetingscentrum begint
steeds meer vorm te krijgen.
Op 15 februari wordt gestart met
de voorbereiding van de asbestsanering van Residence de Stek.
Als de weersomstandigheden
het toelaten, kan er op dinsdag
15 februari gestart worden
met de voorbereiding van de
asbestsanering van de oude
basisschool. De sanering laat
Stichting Residence de Stek doen
door een erkend bedrijf, maar bij
de voorbereiding kan zij nog wel
wat handjes gebruiken op dinsdag
15 of woensdag 16 februari. Ook
heeft de stichting hulp gekregen
van ontwerporganisatie Arcadis
en de Heidemaatschappij om de
tuin en de oude speelplaats bij
het pand opnieuw in te richten.
Hierbij worden ook de mensen
uit het dorp betrokken die hier
al plannen voor aan het maken
waren. “We gaan hier samen iets
heel moois van maken”, aldus
voorzitter Bert Arts. “Kosteloos
ondersteund worden door
professionals is gewoon een
buitenkans.” Ook uit andere hoeken
komt hulp voor het plan. Zo wil
Vitelia 2.500 euro schenken aan
de stichting en krijgt het project
gratis hulp in de verbouwfase van
verschillende bedrijven. “Het was
hartverwarmend dat we die
toezeggingen kregen”, vertelt Arts.

Anneke Linders-Rongen

Annie Litjens-Peeters
echtgenote van

Vakantiehuis te huur Costa Blanca,
4 pers, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl

Degenen die ik lief heb verlaat ik,
om diegenen die ik liefhad terug te vinden.

Jan Litjens
* Leunen, 25 september 1940

echtgenote van

Sef Linders †
Na een liefdevolle verzorging
in Buurtzorghuis Hospice Doevenbos
is ôs Moe en Oma op 89-jarige leeftijd overleden.

† Horst, 29 januari 2019

Horst, Jan
Horst, Miriam en Hans
Lars
Anne en Siem
Melderslo, John en Astrid
Femke en Matt
Sanne
Lotte en Bart
Indi
Gianfranco
Correspondentieadres:
Meterikseweg 58, 5961 CX Horst

Tienray, Frans † en Diny Linders-Rongen
Stef
Tessa en Jeffrey
Lisa
Venray, Math en Trudy Linders-Janssen
Jesse en Crisha
Horst, 28 januari 2019
Zonnehof 14
5865 BK Tienray
De crematieplechtigheid, waarin wij ôs Moe voor het laatst
in ons midden hebben, wordt gehouden op vrijdag 1 februari
om 10.00 uur in Crematorium Boschhuizen aan de
Spurkterdijk 40, 5807 EE te Oostrum-Venray.

De uitvaartdienst, waarvoor we u van harte uitnodigen,
zal plaatsvinden op zaterdag 2 februari a.s. om 10.30 uur in de
parochiekerk van de H. Oda te Melderslo waarna we mam zullen
begeleiden naar haar laatste rustplaats.

Tijdens de avondwake op donderdag 31 januari om 19.00 uur
in de parochiekerk van O.L. Vrouw Troosteres der Bedrukten
te Tienray, zullen wij haar bijzonder gedenken.

Mam is op haar kamer, Hof te Berkel 13 in Horst,
waar u vrijdag 1 februari van 18.30 tot 19.30 uur persoonlijk
afscheid van haar kunt nemen.

Ôs Moe is thuis, waar u donderdag na de avondwake
persoonlijk afscheid van haar kunt nemen.

In plaats van bloemen stellen wij een vrijwillige bijdrage
op prijs voor woongroep Hof te Berkel 13.
Hiervoor staan collectebussen bij het condoleanceregister.
Een speciaal woord van dank aan medewerkers en vrijwilligers
van Hof te Berkel 13 voor hun liefdevolle verzorging.

Enige en algemene kennisgeving

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft omringd,
delen ik u mede dat, thuis in zijn vertrouwde
omgeving, rustig is ingeslapen mijn man

Wil Sanders
echtgenoot van

Tiny Sanders - Huijbers
* Horst, 16 september 1950

† Horst, 28 januari 2019

Torenstraat 46, 5961 TE Horst
Wil verblijft in uitvaarthuis Theo Arts,
Nijverheidsstraat 4 te Horst, waar u afscheid kunt
nemen op donderdag van 18.00 uur - 18.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op
vrijdag 1 februari om 14.00 uur in crematorium
Boschhuizen, Spurkterdijk 40 te Venray.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.

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.
www.maybodycare.nl Verzorgende
en helende lichaamsbehandelingen.
Nieuw: IonCleanse detox voetenbad.

Werkplaats of magazijn opruimen?
Dan eerst naar Hagro!! Voor al uw
magazijn + palletstellingen, stalen
kasten, werkbanken, ladenblokken,
magazijnbakken, rollenbanen, g.g.
roosters stapelblokken enz. Nieuw
en gebruikt. Hagro Horsterweg 19
Sevenum tel. 077 398 80 37.
Ook zat. open 08-17u.

Bloemen zijn mooi maar voor even, daarom
zouden wij u willen vragen om een gift aan
Buurtzorghuis Hospice Doevenbos.
Hiervoor staan er collectebussen bij het condoleanceregister

“Where ever you go, go Melderslo”
Tiny
Plotseling en veel te vroeg is van ons heengegaan

Tiny Alards
* 21 mei 1963

† 26 januari 2019
echtgenote van

William Hermens
baasje van Smokey
Familie Alards
Familie Hermens
St. Odastraat 7a, 5962 AV Melderslo
We nodigen jullie uit om samen met ons afscheid te nemen
van Tiny op vrijdag 1 februari om 11.00 uur in MFC De Zwingel,
Beemdweg 4 te Melderslo. Aansluitend begeleiden we haar
in besloten kring naar het crematorium.
Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Tiny
in haar eigen café ’t Tunneke te Melderslo op donderdag
31 januari van 19.00 tot 21.00 uur.
In plaats van bloemen liever een bijdrage
voor de Dierenbescherming. Hiervoor zijn
collectebussen aanwezig in
café ’t Tunneke en MFC De Zwingel.

Te koop partij metalen bedden,
stapelbedden, hufterproof, matrassen,
kantinetafels en stoelen, gebruikt,
ideaal voor groepsaccommodatie e.d.
Hagro, 077 398 80 37.

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
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Basisscholen in gemeente Venray doen
niet mee aan staking
De basisscholen in gemeente Venray doen niet mee met de actie van De Algemene Vereniging Schoolleiders
(AVS) en CNV Schoolleiders om in de week van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari geen vervanging te
regelen voor zieke medewerkers. Karin Buskens, Johannes Berhitu en Hans Hebben, die allen twee scholen
leiden in de gemeente, vertellen over de problematiek van het basisonderwijs en waarom zij niet deelnemen
aan de actie.
beschikbaar zijn. Dat ondervinden de
De schoolleiders, die opereren
drie schooldirecteuren ook. “Daardoor
vanuit Stichting Primair Onderwijs
komen wij niet meer toe aan zaken
Venray (SPOVenray), benadrukken dat
die het onderwijs verbeteren. We zijn
ze de problematiek die de vakbond
steeds meer tijd kwijt om de schomet de staking onder de aandacht
len draaiende te houden. Dat gaat
wil brengen steunt, maar de manier
uiteindelijk ten koste van de kwaliwaarop dit wordt vormgegeven niet.
teit van het onderwijs”, stelt Karin
“Door deze actie kunnen er complete
Buskens, directeur van BS de Bongerd
klassen naar huis gestuurd worden,
omdat er niet voor vervanging gezorgd en de Meent Leunen. Doordat er niet
voldoende leerkrachten zijn, moewordt. Dat veroorzaakt problemen
ten klassen soms naar huis gestuurd
voor ouders en het is slecht voor het
imago van het basisonderwijs. Daarom worden. Ook worden klassen wel
eens samengevoegd of worden lessen
doen wij hier niet aan mee, terwijl
overgenomen door medewerkers die
we de achterliggende problematiek
zeker herkennen”, aldus Hans Hebben, daar niet de juiste bevoegdheid voor
directeur van BS EigenWijs Oirlo en de hebben.
Kruudwis Venray.
De reden van de staking is dat
het organiseren van vervanging voor
Het tekort aan leerkrachten heeft
afwezige teamleden schoolleiders
volgens de schooldirecteuren verschilsteeds meer tijd kost. Oorzaak hierlende oorzaken. “Er kleeft wat betreft
van is dat er steeds minder vervangers salaris nog altijd een kloof tussen het

Salariskloof

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

www.hallo-venray.nl

voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Daarnaast ervaren leerkrachten nog steeds een grote werkdruk.
Ook zijn er relatief weinig doorgroeimogelijkheden en laat het imago voor
het basisonderwijs te wensen over”,
stelt Hebben. Dat maakt dat het vak
niet aantrekkelijk is en de inschrijvingen voor bijvoorbeeld de PABO nog
altijd tegenvallen.
Op de werkvloer wordt het tekort
aan den lijve ondervonden. “Door
het tekort durven leraren zich bijna
niet meer ziek te melden. Het komt
nu regelmatig voor dat wij leerkrachten vanwege ziekte naar huis moeten
sturen. Dat kan echt niet de bedoeling
zijn”, stelt Berhitu, directeur van BS de
Hommel in Venray en de Meulenbeek
in Oostrum. “Daarnaast zien we regelmatig dat er bijvoorbeeld vijf verschillende leraren per week voor een
groep staan. Het spreekt voor zich dat
dit, ondanks de betrokkenheid van de
leerkracht, ten koste gaat van de kwaliteit”, zegt Buskens.
Verder is er weinig ruimte voor
begeleiding van leerkrachten. Zo is
bijvoorbeeld het streven om kinderen
met een specifieke zorgvraag zolang
mogelijk op de reguliere basisschool
te houden. “Dat is iets dat wij zeker
ondersteunen, er is echter te weinig
geen ruimte voor extra middelen en
begeleiding voor docenten waardoor
de werkdruk nog verder verhoogd

wordt”, stelt Hebben.
De oplossing zit volgens
SPOVenray voor het belangrijkste
deel in de prioritering van het kabinet. “Zij zou aan de onderwijssector
moeten vragen wat er nodig is om
goed en passend onderwijs te geven.
Vervolgens zou daar een budget aan
gekoppeld moeten worden, net zoals
in bijvoorbeeld Finland gedaan wordt.
Het is gewoon heel raar dat dit in
Nederland, dat in de meeste lijstjes
in de top-10 van de wereld staat, niet
gebeurt”, aldus Berhitu. “Het toezeggen van maatregelen door het kabinet is daarom het belangrijkste dat er
moet gebeuren zodat wij de kwaliteit
van het onderwijs kunnen waarborgen”, vult Buskens aan.

Doorgroei
mogelijkheden
SPOVenray wacht echter niet
alleen op maatregelen van het kabinet, maar probeert zelf ook allerlei
maatregelen te nemen om de kwaliteit hoog te houden en de aantrekkelijkheid van het vak te verbeteren.
“We proberen onder andere doorgroeimogelijkheden voor leraren te creëren
en zorgen voor verbeterde arbeidsomstandigheden”, stelt Hebben.
De oplossingen vanuit Den Haag
moeten echter niet te lang op zich
laten wachten vindt SPOV. De gemiddelde leeftijd van de leerkrachten op
de basisscholen die onder de SPOV
vallen op dit moment 44 jaar. 40 van
de in totaal 312 medewerkers zijn 60
jaar of ouder en zullen de komende
jaren uitstromen. Doordat de inschrij-

vingen voor de PABO niet voldoende
toenemen wordt het tekort alleen
maar nijpender. Berhitu: “Als er dus
niets gebeurt vanuit het kabinet denken wij dat er afgestevend wordt op
een doemscenario. Dan worden de
problemen die we nu hebben alleen
maar erger en raakt het onderwijs
echt in de knel.”
De scholen zien wel een positieve
ontwikkeling bij ouders die zich steeds
bewuster zijn van de situatie en ook
regelmatig te hulp schieten. Ook zijn
ze lovend over de leerkrachten die
op dit moment werkzaam zijn op de
scholen. “Iedereen is zeer betrokken
en draagt echt zijn steentje bij om de
situatie te verbeteren. Door die betrokkenheid en gedrevenheid komen we
nog een heel eind, want uiteindelijk is
en blijft het een geweldig vak”, aldus
Buskens.
Montessorischool Venray heeft
ook laten weten niet mee te doen aan
de staking. Ook de twee basisscholen
in Blitterswijck en Wanssum, die
onder Dynamiek vallen, doen niet
mee. Zij hebben ook zorgen om het
lerarentekort, maar verwachten niet
dat een dergelijke actie bijdraagt aan
het oplossen van het probleem. “Het
niet bieden van invallers gedurende
een week brengt vooral last voor
teams, kinderen en ouders. De
problematiek rond het lerarentekort
is helder geformuleerd door de
sector. Wij geloven dat de sector en
de maatschappij het gesprek, dat nu
gaande is met de overheid, moeten
voortzetten, zodat er structureel naar
oplossingen wordt gewerkt”, aldus de
bestuurders van Dynamiek.

Oud-raadhuis Wanssum tegen
de vlakte
Den Schellaert, het oude raadhuis van Wanssum, wordt vanwege werkzaamheden in Gebieds
ontwikkeling Ooijen-Wanssum gesloopt. Een paar weken geleden redde Heemkundevereniging
Meerlo-Wanssum nog het monumentale torentje op het pand, maar nu gaat het toch echt tegen de
vlakte. In Wanssum wordt de Oude Maasarm weer in gebruik genomen. De doorstroomopening van
de Groote Molenbeek, die onder de brug in het centrum van Wanssum doorloopt, moet daarom
verbreed worden. Vanwege deze werkzaamheden moet Den Schellaert wijken.

06

nieuws

31
01

Vervolg voorpagina

Wantrouwen overheerst bij inwoners
Blitterswijck
Vooraf zei Jan Loonen tegen de
ingehuurde gespreksleider Paul ’t Lam
dat hij er zin in had. Op de vraag of
het niet zwaar zou worden, reageerde
Loonen ‘ik ben wel wat gewend.’

‘Wij moeten altijd
inschikken’
De wethouder zei het ook te
betreuren dat de coöperatie uit de
overlegtafel was gestapt. Dit was
weer een grote tegenvaller voor de
toekomst van Het Roekenbosch nadat

het COA voortijdig de stekker trok uit
het asielzoekerscentrum. Het dorp
Blitterswijck kan geen gebruik meer
maken van de voorzieningen op
het voormalige recreatiepark, zoals
zwembad, speeltuin en restaurant
en ervaart alleen nog maar de overlast, zo viel te beluisteren. De laatste
strohalm is de gemeenteraad die op
dinsdag 12 februari een besluit neemt
over het toekomstplan. “Hier is geen
draagvlak voor”, verwoordde voorzitter Ingrid Peeters van kerngroep
Blitterswijck. Een inwoonster meldde

dat aan het dorp is beloofd dat er een
mooi vakantiepark zou terugkomen
na het vertrek van het asielzoekers
centrum. “Daar komt niets van terecht.
Wij moeten altijd inschikken en mogen
niet eens meepraten.”

‘Wanklank in het dorp
wegnemen’
Loonen reageerde dat iedereen
moet inschikken, ook de eigenaren.
Hij meldde dat 90 procent van de
leden van de coöperatie op voorhand

heeft ingestemd. “Maar er zijn nog
geen handtekeningen gezet. Als de
eigenaren uiteindelijk niet akkoord
gaan, dan gaat dit plan niet door”, zei
Loonen die uitlegde dat hij met dit toekomstplan juist een einde wil maken
aan alle overlast. “Die overlast gaan we
oplossen door meer dan de helft van
de huisjes op te ruimen. En we zetten
met Wonen Limburg en Otto Work Force
twee professionele partijen in voor een
goed beheer. Dit zal de wanklank in het
dorp wegnemen”, hoopte hij. Een inwoner vroeg of het dorp een advocaat kan

inhuren op kosten van de gemeente.
Om zo beter juridisch onderlegd te kunnen optreden. Loonen wees het verzoek
af. “Want dit is niet de normale gang
van zaken. U moet vertrouwen hebben in de gemeente. Provincie Limburg
helpt ons om alle afspraken goed vast
te leggen in contracten. Daarin worden
de belangen van iedereen geborgd.
We kiezen niet voor het geld en laten
ook niet onze oren hangen naar de
eigenaren. We gaan voor een aanvaardbare oplossing die een einde maakt aan
de onbeheersbare situatie.”

Geen uitstel raadsbesluit plan
Roekenbosch
De meeste politieke partijen voelen niets voor uitstel van het besluit over het toekomstplan van Het
Roekenbosch in Blitterswijck. De fractievoorzitters besloten op maandag 28 januari dat het afbouwplan van de
gemeente op de raadsagenda van 12 februari blijft staan.

Oppositiepartij ProVenray pleitte
voor uitstel. Dit deden eerder kerngroep Blitterswijck, werkgroep Het
Nieuwe Roekenbosch en enkele huisjeseigenaren, die geen lid zijn van de
eigenarencoöperatie, in een brief aan
het College van B&W.
Fractieleider Joep Gielens van
ProVenray haalde maandagavond in
het presidium, de vergadering van de
fractievoorzitters, enkele argumenten
aan om het voorstel van de raadsagenda te halen. ProVenray kreeg
alleen steun van de oppositiepartijen
Samenwerking Venray en SP. VVD
wilde het plan gewoon behandelen op
12 februari. De PvdA was niet aanwezig. Een dag later meldde PvdAfractieleider Henk Bisschops nog te
twijfelen. De drie coalitiepartijen CDA,
D66 en Lokaal Venray voelden niets
voor uitstel.
Joep Gielens stelde dat het toekomstplan van de gemeente niet
goed is uitgewerkt en dat er weinig
draagvlak voor is in Blitterswijck. In
de komende tien jaar blijven nog 250

arbeidsmigranten wonen in vijftig tot
zestig huisjes terwijl 44 vakantiewoningen worden bezet door tijdelijke
woonurgenten. “Dit roept veel vraagtekens op”, zei Gielens. Hij wees op
een recent en alternatief plan van
een investeerder in zorgvastgoed.
“Dit alternatief is nog niet onderzocht.
Daarnaast is de handhavingstermijn
door de rechter uitgesteld tot 1 mei.”
De gemeente was van plan vanaf 1
februari op te treden tegen de illegale
bewoning van zowel arbeidsmigranten als permanente bewoners. “Uitstel
geeft ons de tijd en ruimte om goed
na te denken. En het college kan met
een beter en vollediger raadsvoorstel
komen”, aldus Gielens.
Dinsdag tijdens de informatieavond in hotel Asteria was er onduidelijkheid over de drie maanden uitstel
van handhaving. Een regionale krant
meldde dinsdag dat de gemeente
zelf zou hebben besloten de termijn
op te schuiven naar 1 mei. Dat leidde
al direct tot verontruste vragen van
ProVenray aan het college. “Ik reageer

jurist Ron Boreas die op woensdag 23
januari aanwezig was bij de zitting in
de rechtbank van Roermond. De coöperatie en enkele bewoners hadden
een kort geding aangespannen. “De
datum van 1 februari was en is voor
ons keihard. Met die insteek zijn we
ook naar de rechtbank gegaan”, vertelde Boreas. “Maar de zitting liep heel
anders dan gedacht. De rechter wilde
het anders aanpakken en hij vond dat
we eerst met elkaar in gesprek moesten gaan. Daarom heeft hij de zaak
aangehouden.” Er vond een overleg

plaats tussen alle partijen: coöperatie, bewoners, huurders en gemeente.
“We zijn met z’n allen tot de conclusie gekomen de termijn op te rekken
naar 1 mei. Ook de rechter vond dat
we meer tijd moesten nemen. We
hadden als gemeente liever 1 februari aangehouden, maar 1 mei was het
best haalbare resultaat”, aldus Boreas.
Het optreden tegen illegale bewoning
geldt niet voor de 250 arbeidsmigranten en 44 woonurgenten die tien jaar
lang gedoogd worden in het kader van
de afbouw van het park.

normaal niet op krantenartikelen maar
dit bericht is zeker niet waar”, liet wethouder Jan Loonen vooraf desgevraagd
weten. Hij verwees naar gemeentelijk

Alternatief plan voor Het Roekenbosch
Naar aanleiding van het nieuwe toekomstplan voor bungalowpark Het Roekenbosch in Blitterswijck kwam
één van de huiseigenaren op het park met een alternatief plan, dat zich vooral richt op zorgvastgoed.
Kerngroep Blitterswijck, Het Nieuwe Roekenbosch en oppositiepartijen ProVenray, Samenwerking Venray en
SP willen het besluit over het park uitstellen, om mogelijk ook dit alternatief beter te bekijken.
Eén van de huiseigenaren is ontwikkelaar in de zorg, die niet blij is met de ‘gedwongen’ verkoop van de bungalows. “Feit is dat we verlies moeten nemen op een onlangs gedane investering, terwijl er ons inziens alternatieven
zijn die wel voor alle eigenaren beter zou kunnen zijn”, stelt hij. De ontwikkelaar werkt samen met een investeerder
in zorggerelateerde projecten, die heeft aangegeven samen met de eigenaren en de gemeente een plan te willen
ontwikkelen. Dat plan zou een betere compensatie voor de huidige eigenaren bieden door het bestaande park niet te
ontmantelen, maar te herontwikkelen. Dat zou dan gebeuren op basis van een woon- en zorgcombinatie. Een groot
gedeelte van het park, zo’n 70 procent, kan dan teruggegeven worden aan de natuur. De ontwikkelaar zou in dit plan
een minimale huurovereenkomst aangaan met de huurders en exploitanten voor 20 jaar.
Wethouder Jan Loonen ziet er niets in, verklaarde hij dinsdag 29 januari tijdens de informatieavond in hotel
Asteria. “Zul je altijd zien dat er op de valreep nog ideeën binnenkomen. Maar dit is een plan zonder enige onderbouwing. Er is geen enkel investeringsplan financieel haalbaar, ook niet een seniorenpark. Het Roekenbosch is te ver heen
om nog op te waarderen. Laat u geen rad voor de ogen draaien. Deze investeerder heeft op een veiling een veel te
duur huisje gekocht. Er is niemand die met een min van 10 miljoen euro hieraan begint.”
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Dr. Poelsschool niet op monumentenlijst
De Dr. Poelsschool in Venray wordt geen gemeentelijk monument en mag dus eventueel gesloopt worden als
de locatie wordt gekozen voor de vestiging van een nieuwe Aldi. Gemeente Venray besloot het verzoek van
Stichting Venray Monumentaal om het gebouw aan te duiden als gemeentelijk monument af te wijzen.
Stichting Venray Monumentaal
diende in februari 2018 een verzoek in
voor het plaatsen van de voormalige
Dr. Poelsschool op de gemeentelijke
monumentenlijst. Dit verzoek kwam
vlak nadat die locatie werd ingesteld
als voorkeurslocatie voor de nieuw te
bouwen grote vestiging van Aldi in
Venray. De Dr. Poelsschool zou in dat
geval gesloopt worden. Behalve de
Dr. Poelsschool wordt nu ook de locatie Toverbal uitgewerkt.
Stichting Venray Monumentaal
vond dat er niet genoeg monumenten in Venray waren uit
de Wederopbouwperiode.

De Dr. Poelsschool is een voorbeeld
van zo’n wederopbouwarchitectuur.
Gemeente Venray besloot een onderzoek in te stellen naar de architectuur
in Venray uit de Wederopbouwperiode
om zo te beslissen of de Dr.
Poelsschool belangrijk genoeg is om
op de gemeentelijke monumentenlijst
te staan.
Nu alle schoolgebouwen uit de
Wederopbouwperiode in Venray
geïnventariseerd en beoordeeld zijn,
blijkt dat de Dr. Poelsschool in vergelijking met de andere scholen uit
die periode in Venray niet meer dan
gemiddeld scoort. Dit geeft volgens

de gemeente onvoldoende aanleiding
om in te stemmen met het verzoek tot
plaatsing van de school op de monumentenlijst. Het onderzoek heeft bij
de schoolgebouwen gekeken naar vijf
criteria: cultuurhistorie, architectuur
historie, stedenbouw, gaafheid en
zeldzaamheid. In totaal zijn er veertien (oud-)-schoolgebouwen uit
Venray, Ysselsteyn, Leunen, Castenray,
Blitterswijck, Vredepeel, Heide en
Merselo opgenomen in het onderzoek.
De voormalige Dr. Poelsschool scoort
vooral slecht op zeldzaamheid en stedenbouwkundige waarde.
Stichting Venray Monumentaal

vind het jammer dat het gebouw niet
op de gemeentelijke monumentenlijst komt te staan. Voorzitter Frans
van der Kruijf: “Het is een onafhankelijk onderzoek, dus daar moeten we
ons bij neerleggen. We zijn wel blij
dat twee andere halscholen, hetzelfde
type school als de Dr. Poelsschool,
wél hoog zijn beoordeeld.” Van
der Kruijf doelt op de voormalige
Petrus’ Bandenschool aan de Dr.
Poelsstraat en De Kemphaan aan het
Kennedyplein. “Die scholen hadden
voor het eerst een grote hal, in plaats
van alleen maar gangen”, legt hij uit.
“We vonden de Dr. Poelsschool daar
een mooi voorbeeld van, maar als één
van de andere twee halscholen wel
een gemeentelijk monument wordt,
wat we inmiddels aan gemeente

Venray verzocht hebben, dan zijn we
ook heel blij,”

Locatie Aldi
Dit besluit betekent niet zonder
meer dat de nieuw Aldi gevestigd
gaat worden op de locatie bij de Dr.
Poelsschool. Voor zowel de Toverbal
als de Dr. Poelsschool wordt op dit
moment nog onderzocht of de locatie
verkeerskundig, stedenbouwkundig
en financieel geschikt is. “Dat onderzoek bevindt zich in een afrondende
fase”, aldus een woordvoerder van
gemeente Venray. Naar verwachting gaat het College van B&W binnen enkele weken een besluit nemen,
dat vervolgens aan de gemeenteraad
wordt voorgelegd. Dat zal waarschijnlijk in maart op april gebeuren.

Tbs voor mishandeling en brandstichting
De man die in het najaar van 2017 zijn begeleider in De Rooyse Wissel mishandelde en zijn matras in brand
stak, is door rechtbank Limburg veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Dat maakte de rechtbank op woensdag 23 januari bekend.
De man mishandelde zijn persoonlijke begeleider in september
2017 door hem te schoppen met
schoenen met stalen neuzen en
hem te slaan. Een maand later stak

hij in een afzonderingsruimte zijn
bed in brand, omdat hij overgeplaatst
wilde worden naar een instelling
dichter bij zijn familie in het noorden van het land. Omdat hij zelf ook

bekende, was er over de schuldvraag
weinig discussie in de uitspraak. Zijn
advocaat pleitte ervoor om de man
naar een psychiatrisch ziekenhuis te
sturenin het noorden. De man werd

in het onderzoek door een psychiater
en psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar genoemd. Het OM eiste
daarom tbs met dwangverpleging.
De rechtbank besliste dat de kans op
een gewelddadige terugval erg hoog
is en dat de man een hoog beveiligingsniveau nodig heeft. De rechter
stelt dat de man nu een onmisken-

baar gevaar voor de veiligheid van
anderen vormt en legt hem daarom
inderdaad tbs op. Hoewel de rechtbank niet kan beslissen waar de man
behandeld wordt, stelt zij wel voor
om de man dichter bij zijn familie te
laten behandelen. Waarom de man
oorspronkelijk in de tbs-kliniek was
opgenomen, is niet duidelijk.

Eigenaar camping De Kooy

‘Het is nog geen
gelopen race’
Gemeente Venray wil het bestemmingsplan bij Camping De Kooy in
Wanssum wijzigen. Als de gemeenteraad hier op 12 februari mee instemt,
houdt dat in dat eigenaar Peter Klomp niet verder mag gaan het realiseren
van een park met stacaravans en recreatiewoningen. Klomp is het oneens
met de gemeente en stelt ‘dat het nog geen gelopen race is’.
In 2013 is de oorspronkelijke
bedoeling van 70 recreatiewoningen
op palen omgezet naar een plan voor
78 stacaravans en twee recreatie
woningen. Inmiddels zijn er twaalf
locaties gerealiseerd, tien stacaravans en twee vakantiewoningen. Het
college heeft op 29 november 2018
besloten een voorlopig voorkeursrecht
te vestigen op het terrein van de camping. Dit is op 1 december in werking
getreden en heeft voorkomen dat er
geen verdere bouw van huisjes plaats
kan vinden. Om te voorkomen dat het
voorkeursrecht vervalt is het noodzakelijk dat de gemeenteraad binnen 3
maanden na 1 december 2018 besluit
het voorkeursrecht te verlengen. De
gemeenteraad stemt hier op 12 februari over. Als dit verlengd wordt dan
kan de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Klomp stelt geen enkel
probleem te hebben met het feit dat
de gemeente de Wet voorkeursrecht
gemeenten op het terrein wil leggen.
“We hebben wel grote bezwaren dat
het bestemmingsplan dan wordt aangepast. Ik vind dat de gemeente geen
goede rede heeft om dit te doen.” De
belangrijkste reden die de gemeente
aangeeft, is het gevaar voor hoogwater. Klomp verbaast zich hierover. “In

2010 is al vastgelegd dat hier gebouwd
mag worden, daarbij zijn zaken als
hoogwater ook meegenomen. Het kan
niet zo zijn dat dit nu ineens veranderd
wordt.” Klomp heeft de stacaravans
en recreatiewoningen die er nu staan
al met 66 cm laten verhogen. “Dat
heeft een heleboel geld gekost. Dat de
gemeente dan nu ineens zegt dat we
niet verder mogen gaan met het park
is vreemd.” Het meest frustrerende
is volgens de eigenaar van de camping dat er nog altijd geen contact is
geweest met de gemeente. “Er is voor
dat dit besluit kenbaar werd gemaakt
geen contact geweest met ons, dat is
gewoon heel vervelend”, aldus Klomp.
De gemeente wil wel toestaan dat er
op het terrein gekampeerd kan worden. Er kan dan worden gecampeerd
met uitzondering van stacaravans. Dit
zou uitsluitend mogen van 15 maart
tot en met 31 oktober. Klomp laat
weten nog altijd voornemens te zijn
door te gaan met het realiseren van
het park met stacaravans. “Omdat we
enkele zaken hebben moeten verbeteren ten aanzien van de toegang naar
het park, wilden we pas in 2020 met
de realisatie van de huisjes beginnen.” De raad buigt zich op dinsdag
12 december over de kwestie.
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1x gratis gevulde boodschappenkrat
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winkel&bedrijf

OTTO schuldig
aan breken staking
Jumbo
Uitzendbureau OTTO Workforce uit Venray is door de rechtbank
Oost-Brabant schuldig bevonden aan het inzetten van uitzendkrachten
tijdens een staking. Toen medewerkers van het distributiecentrum van
supermarktketen Jumbo vorig jaar het werk neerlegden, hebben
werknemers van OTTO hun taken overgenomen, oordeelde de rechter
op donderdag 24 januari.
Vakbonden CNV en FNV eisten
een half miljoen euro schadevergoeding van Jumbo en OTTO voor
het breken van de staking door het
inzetten van de uitzendkrachten.
In het distributiecentrum van de
supermarktketen zouden uitzendkrachten die eerst op de afdeling
kruidenierswaren stonden ingepland,
ingezet zijn op de afdeling vers. Dat
was de afdeling waar werknemers
juist staakten om hun standpunt in
de cao-onderhandelingen kracht
bij te zetten. Het breken van een
staking door het inzetten van uitzendkrachten is volgens de wet niet
toegestaan.
De Inspectie SZW bevond dat
inderdaad acht medewerkers
van OTTO op een andere afdeling

zijn ingezet. Er is niet bewezen
dat er meer uitzendkrachten dan
normaal zijn ingezet of dat er meer
medewerkers ander werk hebben
gedaan tijdens de staking, vindt
de rechtbank. Toch zijn deze acht
gevallen genoeg om te stellen
dat er werk is overgenomen van
stakend personeel. Omdat OTTO de
medewerkers ter beschikking stelde,
wordt zij nu door de rechtbank op de
vingers getikt. Ze moet daarom de
schade die de vakbonden hierdoor
geleden hebben, vergoeden.
De vakbonden claimden
500.000 euro aan schade, onder
andere in de vorm van imagoschade,
maar de rechtbank vond dat de
hoogte van de schade nader moet
worden bekeken.

Acu-Balance

Acupunctuur, Homeopathie, APS-pijntherapie
Vermoeidheid, PMS, Overgang
Pijn / Ontsteking / Blessures aan:
Rug / Nek / Schouder / Ledematen

Schoolstraat 59, Horst
Tel: 077- 374 4305 • www.acu-balance.nl
Lid NVA. Consulten worden vergoed door nagenoeg alle verzekeraars!

BEZORGERS
GEZOCHT!
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Expert Venray neemt
filiaal Coenders Horst over
Geert Linders, directeur en eigenaar van Expert Deurne en Expert Venray uit Ysselsteyn neemt per 1 maart
Expert Coenders aan de Kerkstraat in Horst over. Geert: “Hiermee verstevigen wij onze sterke positie in de
gemeenten Deurne, Venray en Horst aan de Maas.”

Emiel Coenders (links) draagt zijn winkel over
aan Geert Linders (foto: Paul Poels Fotografie)
Geert Linders vertelt dat zijn
Horsterse collega vanwege gezondheidsredenen moest kiezen tussen
stoppen of een koper vinden. “Na de
zomervakantie benaderde hij mij met
de vraag of ik zijn winkel wilde overnemen. Daar heb ik goed over nagedacht en de kogel was snel door de
kerk. Ik zie namelijk veel kansen in de
winkel in Horst zoals een fijne samen-

werking tussen de winkels in Venray
en Deurne.”
Emiel Coenders, directeur en eigenaar van de Expert Coenders in Horst.
“De winkel gaat verder onder de naam
Expert Horst, maar ik draag alle verkoopactiviteiten en het gehele team
over aan Geert. Ik ken Geert inmiddels
al acht jaar en hij heeft mij overgehaald om naar

franchiseorganisatie Expert te
gaan en daar zit ik prima op mijn plek.
Daar ben ik Geert tot op de dag van
vandaag zeer dankbaar voor. Na de
overname blijf ik werkzaam in de
Expert-winkels in Horst, Deurne en
Venray.”
Met de overname komt er een
einde aan een familiebedrijf van meer
dan 65 jaar Coenders in Horst.

Verkoeijen regio
kampioen worstmakerij
Partyservice & Slagerij Verkoeijen uit Leunen is gekroond tot regiokampioen Worstmakerij van het Jaar 2019.
De titel wordt uitgeschreven door De Gildeslagerij, een collectief van ambachtelijke slagers.

VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray verschillende routes in Landweert

€ 7,50 - € 12,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Regelmatig komen de slagers
van De Gildeslager samen om
inspiratie op te doen en specifieke
vakkennis te delen. Jaarlijks reikt
De Gildeslager prijzen uit aan de
best presterende leden. Tijdens de
jaarbijeenkomst werd Partyservice
& Slagerij Verkoeijen bekroond tot

‘Regiokampioen Worstmakerij van het
jaar 2019’.
Gedurende 2018 hebben bij
alle leden van De Gildeslager
onverwachte keuringen
plaatsgevonden, waarbij de vakjury
diverse producten beoordeelde op
onder meer vakmanschap, geur,

smaak en versheid. Ook werden de
producten microbiologisch gekeurd.
Begin december heeft de jury
de veertien genomineerden voor
2019 bekendgemaakt. Tijdens de
jaarbijeenkomst op 21 januari sleepte
Partyservice & Slagerij Verkoeijen de
titel binnen.
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GEPLUKT Math Cuppen
coaching. “Daarmee ben ik gestart
in het tweede jaar van mijn hboopleiding Voeding en Diëtiek”, vertelt
hij. “Ik coach jongens en combineer
daarbij voeding, sport en beweging,
maar vooral mindset.” Van dat laatste ervoer Math zelf het belang. Vorig
jaar belandde hij namelijk opnieuw
in een depressie. “Maar nu gaat het
weer beter. Ik ben veel gaan lezen
over mindset en dat heeft me geholpen. Ik wou dat ik er eerder over had
geleerd, maar helaas is het niet iets
waar je op school over leert. Dat zou
het eigenlijk wel moeten zijn.”
Doordat hij zijn bedrijf combineert
met zijn studie, heeft Math het ontzettend druk. “Maar dat vind ik eigenlijk
alleen maar leuk”, zegt hij. “Ik wil het
liefst steeds nieuwe dingen blijven
proberen. Momenteel experimenteer
ik onder andere met mediteren, om te
kijken wat daar de effecten van zijn.
Ook ben ik bezig met een opleiding
Klinische Psycho-Neuro-Immunologie,
samen met mijn vriendin.” Met zijn
vriendin Dominique, met wie hij
samenwoont in Oostrum, deelt hij de
interesse in sport, beweging, voeding
en gezondheid. “Dat is heel fijn. We
vullen elkaar, maar dagen elkaar ook
steeds weer uit om nieuwe dingen te
doen.”

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Mega dromer
Met sporten was Math in die tijd
nog helemaal niet bezig. “Ik heb tot
mijn zestiende nooit iets met sport
gedaan. Dat had ook met die concentratieproblemen te maken. Ik was een
mega dromer, dus balsporten lukten
niet. Dat vertekende mijn hele beeld
van sporten.” Hij ging International
Business Studies studeren, maar
tijdens zijn stage kwam hij erachter
dat dat het toch niet was. “In die tijd
kwam ik voor het eerst in aanraking
met fitness. Dat vond ik in het begin
ook verschrikkelijk, tot ik uitvond dat
ik zelf mijn tegenstander was.” Fitness
werd steeds belangrijker en hielp
Math af van de gameverslaving waar
hij in die tijd mee kampte. “Ik heb
een tijd gehad waarin ik meer dan
twaalf uur per dag gamede, maar toen
ik ging fitnessen had ik opeens geen
games meer nodig.”
Hij besloot een tweejarige
opleiding Sport en Beweging te
gaan volgen in Tilburg. “Voor die
opleiding ging ik stage lopen bij
een sportschool. Dat vond ik in
het begin heel moeilijk, al die
verantwoordelijkheden. Ik kwam
in een flinke depressie terecht en
was een periode behoorlijk van het
juiste pad af, maar uiteindelijk vond
ik toch mijn plekje en heeft het me
volwassen gemaakt.” Eén van Math’s

grote voorbeelden, Elliott Hulse, was
een belangrijke hulp in die tijd. “Ik
keek veel filmpjes van hem, waarin
hij mensen probeert te motiveren. Die
hebben me er wel echt uitgesleept.
Vanaf toen ging het beter met mijn
stage en met Elliott Hulse begon ook
mijn droom om zelf een coach te
worden.”
Math groeide in de tussentijd ook
in zijn sportcarrière. Hij won verschillende prijzen met powerliften en nog
steeds is dit een grote passie van hem,
die hij inmiddels gecombineerd heeft
met zijn eigen coachingsbedrijf, MASA

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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vmbo-t naar vmbo-b, maar gelukkig
had ik een heel goede mentor die me
wist te motiveren om toch mijn vmbot-diploma te halen.”

LE

op elk moment van de dag energie
van krijg.” Math ging naar de basisschool en vervolgde zijn weg op het
Citaverde College in Horst. “Als kind
had ik veel concentratieproblemen en
dat zag je terug in mijn schoolprestaties. De school wilden me op een
gegeven moment terugzetten van

Math groeide samen met zijn
broertje op in Horst, waar hij een
fijne jeugd had. Zijn ouders hadden
een groepsaccommodatie voor buitenlandse werknemers. “Dat heeft
me wel gevormd. Ik merk nu dat
ik niet voor een baas wil werken
en dat ik echt iets wil doen waar ik

Hoewel hij van ver heeft moeten komen, heeft Math voor de toekomst weer grote dromen. “Met mijn
coachingspraktijk wil ik bijvoorbeeld
depressies bespreekbaarder maken
en mensen handvaten geven om er
tegen te vechten”, zegt hij. “Ook wil ik
samen met mijn vriendin een alternatief gezondheidscentrum beginnen,
waarin we ons richten op mindfulness,
meditatie en sporten op een andere
manier dan zoals in de sportschool. ”
Als Math achterom kijkt, vind hij dat
hij in de afgelopen jaren, na alles wat
hij heeft meegemaakt, een ander
mens geworden is. “Het is raar om nu
terug te kijken en te zien van hoe ver
ik gekomen ben”, zegt Math.

VER
S

Hij is een geboren Horstenaar, maar woont inmiddels al weer een tijdje samen met zijn vriendin in Oostrum. Met powerliften won hij al verschillende prijzen en nog steeds is hij dagelijks in de sportschool te vinden. Zijn grote passie is echter coaching, waar hij sinds een jaar een eigen bedrijfje
in heeft. Deze week wordt Math Cuppen (25) geplukt.

Depressies bespreken
en handvaten geven

KER

V

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

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

Zonneparken
De aanvraag voor een zonnepark in Smakt houdt de gemoederen al
zeker een jaar bezig. Dinsdag 22 januari stond de aanvraag op de agenda
van de commissie Wonen. Aan de gemeenteraad de vraag om in een van
de komende raadsvergaderingen, al dan niet, een verklaring van geen
bedenkingen af te geven.
Duurzaamheid is een van de
speerpunten uit het coalitieakkoord,
waar VENRAY Lokaal van harte ja
tegen heeft gezegd. Een ambitie
trouwens die door alle partijen in
de raad wordt ondersteund. Naast

energiebesparing en co2-reductie is
opwekking van duurzame energie een
van de doelstellingen. Zonnepanelen
op daken van bedrijven en woningen,
maar ook zonneparken passen in dat
plaatje. Maar dan wordt het concreet

en moeten keuzes worden gemaakt.
In het geval van de aanvraag van
Kronos voor een zonnepark in Smakt
moet de gemeenteraad een afweging
maken tussen het algemeen belang
van duurzame energie, het bedrijfsbelang van Kronos en grondeigenaar,
en de belangen van omwonenden. De
bewoners maken zich vooral zorgen
om geluidsoverlast, de brandveiligheid, en in een enkel geval (recreatie) ook de eigen bedrijfsvoering,

die in het geding zou kunnen komen.
Tijdens de commissie Wonen hebben
vier personen daartoe hun standpunten en bezwaren toegelicht. En tot slot
hebben we vorige week kunnen lezen
in de pers dat ook in onze regio het
elektriciteitsnet nog onvoldoende alle
extra opgewekte energie kan opnemen. Aan de gemeenteraad de uitdaging om een goede keuze te maken.
Toon Kerkhoff,
raadslid VENRAY Lokaal

Consuminderen

“Mag ik een pak suiker, een pak
koffie, een fles sinas?” Alle boodschappen pasten in één tas, wat
deels te wijten was aan het feit dat
er thuis op de boerderij al veel zelf
werd geteeld en deels omdat er

gewoon niet méér was.
Toen vond ik boodschappen doen
nog leuk; als ik nu de supermarkt
binnenloop, heb ik last van keuze
stress en soms ook een gevoel van
schaamte; hebben we dit allemaal

nodig? Volgens mij niet. Alles is er in
dertig soorten in alle maten, smaken
en varianten… en waarom? ik kan het
niet uitleggen.
De energietransitie staat momenteel op veel agenda’s met stip bovenaan; ook bij het CDA. Maar milieu,
duurzaamheid en rentmeesterschap
is meer dan alleen energietransitie.
Het is ook kritisch zijn op wat je koopt,
waar het in verpakt is en of je het

straks kunt recyclen. En ook óf je iets
weg moet gooien. Geef spullen een
tweede leven of wellicht gaan ze toch
nog een tijdje mee. Afval scheiden,
wat vaker op de fiets, hoe klein ook,
het helpt! Daarom roep ik, namens
het CDA, iedereen op om ons te helpen. Voor het land dat we door willen
geven… consuminderen!
Emma Palmen,
bestuur CDA Venray
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ZÒNDÁG 17
FIBBREWARIE 2019
VANÁF 13.00 TOT 17.00 UUR • WITTE HOEVE VENROJ
MIT ÒNDER ÂNDERE: KNALLERMAN [LIVE MEZIEK]

INTRODUKSIE

TOP BUUT EN GASTOPTREEJES VAN LOKALE ARTIESTEN KÉLSMIDDEG PILSKE
VENLOOSCH ALT
& CANCAN/MOULIN ROUGE [DÂNSENDE VROLLIE]

ÉCHTE KÉLS AETE SPINAZIE! STUDIOSPINAZIE.NL

Als kind deed ik thuis op zaterdag de boodschappen; daarvoor ging ik
in het dorp naar de Vivo, al een beetje een supermarkt, of naar de VéGé.
Deze laatste winkel was feitelijk gewoon een kleine kamer met een
balie en een juffrouw erachter aan wie je alles moest vragen.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 04

Er moet een fastfood-verbod rond scholen komen
Een kleine meerderheid van de stemmers op de poll van vorige week
(53 procent) wil een fastfood-verbod rond scholen. Aanleiding was een
discussie rondom het Blariacumcollege uit Blerick, waar een fastfood-truck
vlak naast school ongezonde snacks verkocht.
Sinds de discussie is aangezwengeld, gaan veel stemmen op in de
politiek en jongerenorganisaties om fastfood-wagens een gebiedsverbod
te geven rondom scholen. Daarvoor vindt 53 procent van onze stemmers
wel wat te zeggen. 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. De drempel om aan fastfood te
komen, mag gerust hoger gemaakt worden. Toch vindt 47 procent het
ook verantwoordelijkheid van de jongeren zelf. Zij weten heus wel wat
gezond is en wat niet. En is het wel zo erg om af en toe wat lekkers te
halen? Als ze één keer in de week naar de snackkar gaan, is dat helemaal
niet erg.
Organisaties als Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), het Voedingscentrum
en Foodwatch hebben zich inmiddels aangesloten bij de roep om een verbod.
Gemeenten zijn zelf bevoegd om een dergelijk verbod in te stellen.

Ik overweeg ook mijn Facebook-account te
verwijderen eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Vorig jaar stopten 640.000 Nederlanders met Facebook. Dat is een daling
van zes procent ten opzichte van het jaar ervoor. Door socialmediadeskundigen wordt dit getypeerd als een forse daling. Deskundigen verwachten dat de
daling volgend jaar verder oploopt naar negen procent. De stelling van deze
week luidt daarom: Ik overweeg ook mijn Facebook-account te verwijderen.
Tegenstanders van de stelling betogen Facebook vooral zeer praktisch is om
met mensen in contact te komen. Het biedt mogelijkheden om mensen aan de
andere kant van de wereld op te sporen en er contact mee te leggen. Zonder
een medium als Facebook is dit veel lastiger. Daarnaast is het voor veel mensen
een vorm van nieuwsvoorziening. Door even te scrollen door te tijdlijn kan men
op de hoogte zijn van het belangrijkste nieuws, iets dat makkelijker en sneller
gaat dan het lezen van de krant. Een andere factor is het feit dat personen
en bedrijven het gebruiken om aandacht te generen. Door het enorme bereik

Theunissen Dakbedekkingen is
op zoek naar nieuwe collega’s

dat Facebook heeft kan met weinig moeite een boodschap onder de aandacht
gebracht wordt. De zorgen over privacy en nepnieuws wordt dan als minder
belangrijk gezien.
Volgens het Nationale Social Media Onderzoek is de meest gehoorde
reden waarom mensen hun account verwijderen een gebrek aan vertrouwen
in het medium. Veel mensen zien nog weinig veranderingen na de reeks van
schandalen die de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen. Verder is een
toename van het nepnieuws en het privacybeleid een belangrijke reden om
Facebook van de hand te doen. Ook zijn mensen zich steeds meer bewust van
het verslavende karakter dat een social medium platform als Facebook kan
zijn. Het kan dus ook een vorm van zelfbescherming zijn om het account te
verwijderen zodat men voorkomt om te veel tijd aan Facebook te besteden.
‘Ik overweeg ook om mijn Facebook account te verwijderen’. Wat vindt u?

Voor onze 5-sterrencamping
zoeken wij Kanjers.
Op zoek naar een leuke (bij)baan? In de vakantiesfeer?
Met leuke en gezellige mensen om je heen? Hou je van afwisseling
en vind je het niet erg om in weekenden en vakanties te werken?

Dan hebben wij de (bij)baan voor jou!

Theunissen Dakbedekkingen is een bedrijf dat met name gespecialiseerd is in renovaties
maar ook in nieuwbouw en duurzame systemen. Wij zijn sinds 1927 gespecialiseerd in het bedekken van platte en hellende daken. Wij zijn werkzaam in de gemeente Horst aan de Maas en
omgeving. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar gemotiveerde collega’s.

DAKDEKKER/TIMMERMAN
Heb jij ervaring in de dakdekkersbranche of als timmerman? Weet jij van aanpakken, hou je van
afwisselend werk en heb je een geldig rijbewijs B (+E)? Dan zoeken wij jou!

LEERLING DAKDEKKER
Zou jij het leuk vinden om aan de slag te gaan als dakdekker en weet jij van aanpakken? Dan
bieden wij de mogelijkheid om onder begeleiding van een leermeester een opleiding als dakdekker te volgen en bij ons het vak te leren.

Bij Camping De Heldense Bossen, Restaurant Op d’n Berg en
onze supermarkt zoeken wij voor het komende kampeerseizoen
nieuwe collega’s op diverse afdelingen: receptie, zwembad,
huishoudelijke dienst, bediening, keuken en supermarkt.
Op zaterdag 9 februari van 10.00 tot 13.00 uur organiseren wij een
banenmarkt. Je kunt dan een kijkje nemen op ons bedrijf en meer
informatie krijgen over onze vacatures.
Meld je voor donderdag 7 februari a.s. aan via
lindapeeters@deheldensebossen.nl of bel 077-3072966.
Op onze website www.deheldensebossen.nl/het-park/vacatures
staat meer informatie over de vacatures.

VOORWAARDEN
Wij bieden een vaste baan met toekomst en daarbij een goed salaris met pensioenvoorziening
conform CAO voor Hellende Daken.

Reageren op de vacatures
kan tot en met vrijdag 15 februari a.s.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar:
lindapeeters@deheldensebossen.nl
of per post naar

INTERESSE?
Stuur dan je CV t.a.v. Ruud Theunissen naar sollicitatie@thdak.nl
of per post naar Noordsingel 11, 5961 KE Horst

De Heldense Bossen B.V.
t.a.v. Linda Peeters, De Heldense Bossen 6,
5988 NH Helden.
Zet er a.u.b. duidelijk bij voor welke
vacature je solliciteert.

sinds 1927
sind

WWW.DEHELDENSEBOSSEN.NL

Van Persie De Jong: 6-2
Ik volg het voetbal lang
niet meer zo fanatiek als vroeger. Voor mij is de lol er wel
een beetje af. Toch beleefde
ik zondag een heerlijk
moment toen ik weer eens
naar Studio Sport keek.
De schuldige: Robin van
Persie.
Het is een cliché, maar ook
ik zat vroeger op zondag met
een bord friet op schoot voor de
buis. Alle wedstrijden van het
weekend kwamen voorbij en
door de afwezigheid van internet was het mogelijk dat je
geen enkele uitslag wist.
Zelfs de verslaggevers wisten
daardoor een vrijdagavondpot
op zondag nog spannend in
beeld te brengen. Dat ligt al
lang achter ons.
Er is ook te veel aandacht
voor voetbal. Elke zender wil
een voetbalshow hebben
waarin oeverloos gezwetst
wordt. Het vreselijkst vind ik dat
achterlijk gezever van Gijp en
Derksen. Was ik de baas van die
etters dan had ik ze al lang
verbannen naar het vegen van
het parkeerdek.
Zondag hield de griep me in
bed, de telefoon had ik al even
niet meer gezien. De eerste
wedstrijd bij Studio Sport was
Ajax – Feyenoord. Een geweldige match en wat een uitslag.
Van Persie werd geïnterviewd.
Zagen jullie die ogen?
Dat enthousiasme? Hoe hij,
de routinier, die nu bijna gaat
afzwaaien, sprak over de sfeer
in het stadion en die zijn waardering uitsprak over de fans?
Dat zijn mooie sportmomenten.
Ik zag ook Frenkie de Jong
(te) druk doen tegen de scheids.
Ik hoop dat Barcelona niet te
snel naar zijn hoofd stijgt maar
dat ie over veertien jaar over
dezelfde gratie als Van Persie
beschikt
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Mark van Kessel winnaar Vlakwatercross
Mark van Kessel was de snelste bij de 43e editie van de Vlakwatercross op zondag 27 januari in Venray.
De 29-jarige atleet uit Deurne nam snel na de start van de lange cross de koppositie, om die niet meer af te
staan. De winnaar legde het parcours van 8.040 meter door de Vlakwaterbossen af in 26,28 minuten.
Kijk voor meer foto’s op
facebook.com/nieuwsbladhallovenray

“In de eerste ronde wil ik altijd
snel weg zijn om het verschil te
maken”, vertelde Mark van Kessel vlak

als tweede over de finish. De nummer
drie, Stef Simons uit het Belgische
Bree, had meer dan een minuut
achterstand.

‘Goed georganiseerd
en mooie cross’

na de finish. “In de volgende drie
ronden probeer ik mijn voorsprong uit
te bouwen, maar dat was vandaag

niet zo makkelijk. Die nummer twee
bleef me goed volgen.” Jeroen Kramer
(Zaanland) kwam zes seconden later

De winnende leraar uit Deurne
komt graag naar de Vlakwatercross
in Venray. “Dit is het vijfde jaar op rij.
Hoe vaak ik heb gewonnen? Ik denk
drie of vier keer. Het is hier goed
georganiseerd en het is een mooie
cross.” De lange cross ging zondag
om 10.30 uur van start. Een uur later
klonk het startschot van de korte cross
van 4.020 meter. Daar had Van Kessel
ook nog graag aan meegedaan. Vorig
jaar liep hij ze allebei en beide keren
kwam hij als winnaar over de streep.
“Ik me alleen ingeschreven voor de
lange cross, want ik verwachtte dat
het parcours heel erg modderig zou
zijn. Maar dat viel reuze mee. De
paden waren heel goed te belopen,
zonder grote plassen water.”
Mark van Kessel is in
voorbereiding voor de marathon
van Rotterdam die op zondag 7 april
wordt gehouden. Een ander doel is
de tien kilometer tijdens de Venloop
op 31 maart. Van origine is hij een

vijf kilometerloper. Hij werd op
die afstand zelfs Zuid-Nederlands
kampioen. Tegenwoordig loopt hij
allerlei afstanden. In de winter is het
crossen favoriet. “Ik vind het leuk om
aan allerlei wedstrijden mee te doen.
Alleen heb ik de laatste zeven, acht
weken minder kunnen lopen. Ik ben
net vader geworden en dit is pas mijn
tweede cross. Ik ga zo meteen hier in
de omgeving nog zo’n tien kilometer
lopen. Om nog wat extra kilometers te
maken.”
Vrijwilligers van ATV Venray waren
al enkele maanden in de weer om het
parcours op orde te krijgen. Vanaf half
oktober toen de bomen hun eerste
bladeren lieten vallen, zijn de paden
regelmatig schoongeveegd en gaten
opgevuld met zand. Vorige week lag
er nog een pak sneeuw. Nadat vrijdag de dooi inviel, ontstonden grote
plassen water. Door het graven van
sleufjes kon het water weglopen en
liepen de 588 atleten zondag over een
vrijwel droog parcours. De scholierenloop op zaterdag trok 278 basisschoolleerlingen plus 14 estafetteteams
van vier personen. Basisschool
Petrus Bandenschool uit Venray won
opnieuw de Jo van Oers-trofee, voor
De Hommel (tweede) en De Kruudwis
(derde) uit Venray.

Certificaat Gezonde
kantine voor SV United
De kantine van SV United uit Wanssum en Meerlo heeft donderdagavond 24 januari als tweede vereniging
van Limburg het bronzen certificaat Gezonde kantine ontvangen. Met dit certificaat erkent het Voedingscentrum
dat de kantine van Sportpark de Meulebèèk voldoet aan de strikte richtlijnen voor een gezonde kantine.

Berkers Techniek B.V. is een modern bedrijf dat zich bezig houdt
met het bouwen en ontwikkelen van machines voor landbouw en
industrie. Constructiewerkzaamheden en het opbouwen van
elektrisch-hydraulische installaties behoren tot onze
werkzaamheden. Vrachtwagens worden aangepast en omgebouwd
naar specifieke wensen van de klant, ook worden vrachtwagens
omgebouwd naar landbouwvoertuigen.
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar een kandidaat voor
de functie van:

Servicemonteur –
Montagemedewerker

Heb je interesse in deze afwisselende functie, neem dan schriftelijk
contact met ons op voor 12 februari aanstaande. Het betreft een
fulltime baan met prima arbeidsvoorwaarden. Ook kunnen we als
leerbedrijf optreden.

Berkers Techniek BV

t.a.v. Dhr. Frank Berkers
Indumastraat 9
5753 RJ Deurne
Tel. 0493 310305
e-mail: administratie@berkerstechniek.nl

In 2016 ging SV United samen
met een aantal andere clubs in op
de uitnodiging van de Gezondste
Sportkantine Horst aan de Maas
om samen te gaan werken aan
gezondere sportkantines in het
kader van de Gezondste Regio 2025.
Tijdens bijeenkomsten kregen de
verenigingen voorlichting, tips en
inspiratie. In januari 2017 begon
Marieta Coenders als nieuwe
beheerder van de kantine in Wanssum.
Samen met haar team ging ze direct
aan de slag met de uitbreiding van
het assortiment en de wens van de

leden voor gezonder eten. Bij de
start van het nieuwe seizoen zijn ze
begonnen met het aanbieden van
veel meer gezonde producten als
aanvulling op de traditionele vette
hap. Sindsdien kunnen bezoekers ook
kiezen voor broodjes gezond, wraps en
vers fruit. “Zowel de eigen sporters als
bezoekende clubs zijn heel enthousiast
over ons uitgebreide assortiment.
Als je mensen de keuze laat, zie je
dat ze vanzelf ook voor deze gezonde
producten kiezen”, aldus Marieta.
SV United heeft leden uit zowel
Meerlo, Wanssum en omliggende

dorpen. De wethouders Han Geurts
van Horst aan de Maas en Anne
Thielen van Venray waren dan ook
allebei aanwezig bij de uitreiking.
Ze zijn trots op de kantine van SV
United en moedigen andere clubs
uit hun gemeenten aan om ook aan
de slag te gaan met een gezonde
kantine. Anne Thielen: “Vanuit
Venray Beweegt streven we ernaar
dat zoveel mogelijk kinderen gezond
leren opgroeien. We hopen dat veel
kantines volgen.”
Meer informatie hierover is te
vinden op www.teamfit.nl.
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Tegen TFC uit Odiliapeel

Dames ActiveRooy
nestelen zich
in middenmoot
Door: volleybalvereniging ActiveRooy
De dames van het eerste team van ActiveRooy uit Venray speelden
zaterdag 26 januari een thuiswedstrijd tegen mede-middenmoter TFC
uit Odiliapeel. Van de vier sets sleepten ze er drie binnen en verdienden daarmee nuttige punten.
In de 2e klasse I wonnen de volleybalsters van ActiveRooy de thuiswedstrijd van mede-middenmoter
TFC met 3-1. Door deze winst haken
de dames weer steviger aan bij de
sub-top in de poule.
De eerste set begon erg matig en
TFC stond geruime tijd ver voor, maar
onder andere door een goede en
lange servicereeks konden de dames
van ActiveRooy de setwinst toch nog
naar zich toe trekken. De tweede

set was weer erg wisselvallig en de
dames verloren uiteindelijk deze set.
In de derde set herpakte de
thuisploeg zich en bood prima weerstand aan TFC. Dit resulteerde in een
mooie setwinst met 7 punten verschil. De vierde set ging gelijk op en
werd uiteindelijk na een spannende
finale met 27-25 gewonnen.
De volgende wedstrijd is zaterdag 2 februari om 16.30 uur tegen
koploper Havoc, in Haps.

Oranje Wit houdt punten
in eigen huis
Door: korfbalvereniging Oranje Wit
Voor de dames van Oranje Wit uit Leunen stond zondag 27 januari de wedstrijd tegen Altior uit HeeswijkDinther op het programma. De punten bleven met een uitslag van 19-11 in Leunen.
Beide ploegen begonnen wat
slordig aan de wedstrijd en Oranje Wit
moest even zoeken de eerste minuten.
Nadat Oranje Wit op gang kwam en
veel feller speelde dan Altior, vielen
snel genoeg de eerste doelpunten.
Altior kon het hoge tempo niet bijhouden en Oranje Wit wist, door mooi
uitgespeelde aanvallen, uit te lopen
naar een 10-0 voorsprong. Pas toen
wist Altior de korf te vinden (10-1).
Altior had gedurende de eerste helft
geen antwoord op het goed aanvallend en verdedigend spel van Oranje
Wit. Hierdoor werd de grote voor-

sprong verder uitgebouwd en ging
beide teams rusten met een 15-3
ruststand.
Het was zaak om de tweede helft
het goede spel voort te zetten. Toch
was het Altior dat fel de kleedkamer
uit kwam en tweemaal wist te scoren
(15-5). Oranje Wit had het aanvallend
lastiger en de kansen vielen niet meer
zo gemakkelijk. Bij Altior vielen de
kansen wel en dit resulteerde in een
16-8 stand. Ondanks dat Oranje Wit de
tweede helft niet meer haar niveau
wist te halen, kwam de winst niet
meer in gevaar. Met een eindstand

van 19-11 wist Oranje Wit de punten in eigen huis te houden. Hierdoor
behoudt Oranje Wit de tweede plek
en blijft zo in het spoor van koploper
Stormvogels.
Aniek en Steffie Drabbels scoorden vier keer, Maureen Drabbels drie
keer, Dionne Drabbels, Janne Gellings
en Anne Weijs twee keer en ook Kim
Hendrix en Mandy maakten één punt.
Zondag 3 februari staat een thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Bladella
op het programma. Deze wedstrijd
wordt gespeeld om 12.50 uur in sporthal De Wetteling in Venray.

Tegen Ona/Astrantia

Nederlaag
voor dames SVOC’01
Door: korfbalvereniging SVOC’01
De dames van het eerste team van SVOC’01 uit Oirlo en Castenray
mochten zondag 27 januari aantreden thuis tegen Ona/Astrantia. In het
verleden hebben deze ploegen elkaar vaker getroffen waarbij het vaak
gelijk op ging en de teams om en om met de winst er vandoor gingen.
Dit keer trok SVOC’01 aan het kortste eind.
Onder toeziend oog van veel
publiek wist Ona/Astrantia de opening te vinden. En al snel keken de
dames van SVOC’01 tegen een achterstand aan. Ona/Astrantia had een
hoog baltempo waarbij ze de kansen
ook wisten af te ronden. Hier had
SVOC’01 niet direct een antwoord op.
Toch werd er een tandje bij geschakeld en gingen de dames met een
achterstand van 6-7 de rust in.
SVOC’01 wist dat de wedstrijd
nog niet gespeeld was en dat er voor
elkaar gewerkt moest worden om
toch de winst de eigen kant op te
trekken. Helaas bleek in de tweede

helft het tegendeel. Er werd hard
gewerkt, maar helaas viel het voordeel niet in SVOC-handen en wist
Ona/Astrantia met 11-14 de wedstrijd binnen te slepen. Tijdens deze
wedstrijd scoorde Rian drie keer,
Kelly, Marloes en Sofie twee keer
en ook Linda en Maartje pakten een
punt mee. Jammer van de punten,
maar de dames kijken positief vooruit en gaan zich klaarmaken voor
volgende week, de topper tegen de
nummer 1 van de competitie: VVO/
Klimroos. De wedstrijd begint zondag om 13.15 uur in sporthal De
Wetteling in Venray.

Nieuwe hoofd jeugdopleiding

SV Venray
organiseert opnieuw
Youth Cup
SV Venray organiseert op zaterdag 15 en zondag 16 juni voor de
13e keer de SV Venray Youth Cup. Dat is een tweedaags internationaal
jeugdvoetbaltoernooi voor C, D junioren en E pupillen. Daarnaast vindt
er een eendaags toernooi plaats voor de F-pupillen op zaterdag 15 juni.
Het toernooi wordt net als in voorgaande jaren gespeeld op de velden
van SV Venray. Daar wordt gebruik
gemaakt van tien grasvelden. Bij de
vorige editie van SV Venray Youth Cup
hebben er zeventig teams deelgenomen, onder andere uit Duitsland en
Engeland. Ruud Jenneskens (37) wordt
met ingang van het komend seizoen
hoofd jeugdopleiding bij SV Venray.

Jenneskens heeft zijn eerste stappen als trainer gezet SV Venray.
Daarna heeft hij zeven jaar gewerkt
als hoofdtrainer van SV Ysselsteyn
en is hij onder andere bij NWC Asten
drie jaar actief geweest als Hoofd
Opleidingen. “Het bestuur, de TC en de
TJC zijn erg blij met de terugkeer van
Ruud en wensen hem veel succes”,
aldus SV Venray.

Hoe kan ik mijn leven zo inrichten dat ik
comfortabel en betaalbaar kan wonen, niet
bang hoef te zijn om te vereenzamen en ook
nog eens iets voor de mensen om me heen
kan betekenen? Heb jij jezelf deze vraag ook
al eens gesteld? Dan is deze woonvorm echt
iets voor jou!

• Als je al eerder hebt gehuurd, dan heb je een
positieve verhuurdersverklaring.

Fijn sámen wonen aan de Kruitweg
Op de plek waar basisschool ‘De Kemp’ heeft
gestaan, komen 15 hofjeswoningen onder de
huurtoeslaggrens geschikt voor alle doelgroepen.
De toekomstige bewoners van de Kruitweg vinden
het gewoon om elkaar te helpen en de deur voor
elkaar open te stellen als dat nodig is. Dat vormt
een mooie basis om fijn samen te kunnen wonen.
Het gezamenlijke hof gaan ze dan ook samen met
hun toekomstige buren inrichten en onderhouden.

Toewijzing
De deelnemers aan de informatiemomenten krijgen
voorrang bij het toewijzen van de hofjeswoningen
aan de Kruitweg. Hierbij houden wij rekening
met de inschrijfduur bij Thuis in Limburg.
Bij onvoldoende deelnemers adverteren wij
de woningen op thuisinlimburg.nl.

Prijzen
De huurprijs van een hofjeswoning is € 720,42
per maand. Huurtoeslag is mogelijk.
Wanneer krijg je de sleutel?
Dat is nog niet bekend en kan ook nog even duren.
Dat komt omdat de nieuwe bewoners samen aan
de slag gaan en actief meedoen aan het maken van
de plannen. We gaan er nu van uit dat rond de zomer
van 2020 de bewoners hun sleutels krijgen van
hun hofjeswoning.
Enkele spelregels
Om in aanmerking te komen voor een
hofjeswoning aan de Kruitweg hebben we
enkele spelregels opgesteld:
• Je wilt iets betekenen voor je buurtbewoners.
• Je kunt motiveren waarom juist jij in één van de
hofjeswoningen aan de Kruitweg wilt wonen,
meedenken en -doen.

Informatiemoment
In 1½ uur krijg je meer informatie over dit project en
hoe je in aanmerking kunt komen voor een woning.
Uiteraard is er dan volop ruimte om vragen te stellen.

Vragen?
Heb je vragen? Manon Keulen, medewerker
woonservice beantwoordt deze graag. Stel jouw
vraag bij voorkeur via mail. Je kunt ook bellen of bij
ons binnenlopen, maar Manon is niet altijd aanwezig.
Mail naar kruitweg@wonenlimburg.nl of bel
088 - 385 0281 en vraag naar Manon Keulen.
Je bent van harte welkom aan het Gouden
Leeuwplein 2 in Venray. Wij zijn open van maandag
tot en met vrijdag van 10.00 – 13.00 uur en op
maandag van 17.00 – 18.30 uur.

voor één
Enthousiast? Meld je aan
enten.
van onze informatiemom
aanmelden
Ga voor de data en het
ruitweg.
naar wonenlimburg.nl/k
ximaal
Je bent welkom met ma
= vol!
2 personen. Let op: vol
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15 VRAGEN

aan
Lotte van Sinten

Nieuwe
liefde
Een tijdje geleden was ik
aan het genieten van een
avondje op de bank. Met wat
te drinken en te eten bekeek
ik een film op de televisie.
Natuurlijk komt er net op het
spannendste moment
reclame.

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

Lotte van Sinten
17 jaar
Venray
Roc Ter Aa Helmond

Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Ik zou zo geen leeftijd kunnen bedenken die ik voor altijd wil hebben. Elke
leeftijd heeft voordelen en nadelen en
ik zou niet één leeftijd willen hebben.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Ik volg de opleiding tot
onderwijsassistente in Helmond en
zit nu in het eerste leerjaar. Ik vind
het vak pedagogiek heel interessant.
Dit vak gaat over het opvoeden van
kinderen en hoe kinderen denken. Het
minst leuke vak vind ik Nederlands,
omdat ik het best een moeilijk vak
vind en je bent steeds alleen maar
bezig met regeltjes leren en die
toepassen.
Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste echte foto die ik gemaakt
heb, was een foto met Kerstmis.
Dit was een foto onder de kerstboom
met mijn neef Bram, zijn vriendin
Veerle en met mijn vriend Jasper.

Wie is je grote voorbeeld?
Ik heb mijn vmbo-t opleiding gevolg
op Metameer Stevensbeek. Hier ben
ik door omstandigheden in een klas
gekomen met extra begeleiding en
als onderwijsassistente in deze klas
was Linda. Linda was wel echt een
voorbeeld voor mij, omdat ik vind
dat zij haar werk supergoed deed.
Zij stond altijd voor iedereen klaar en
wist je te helpen op de juiste manier.
Wat is je droombaan?
Ik werk nu bij Steaks and More in
Venray in de bediening. Dit vind ik
superleuk om te doen, maar later zou
ik graag in het speciaal onderwijs
willen gaan werken.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Het belangrijkste in een vriendschap
vind ik vertrouwen. Je moet ervan
uit kunnen gaan dat je iemand kunt
vertrouwen. Als je iemand niet kunt
vertrouwen, kun je niet volledig jezelf
zijn bij hen en dan vind ik dat geen
vriendschap.
Wie kent jou het beste?
Ik denk dat mijn vader en moeder mij
het beste kennen. In ons gezin is echt
alles bespreekbaar en ik kan tegen
hen dus ook alles zeggen. Wij bespreken alles bij ons thuis en mijn ouders
staan altijd voor mij klaar.

Digitaliseren

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

van beeld en geluid

Voor al uw dakwerkzaamheden

MAN
KKINGEN

erkzaamheden

www.ikzoektuingrind.nl

• film en video
• foto en dia’s
• muziek

tel. (077) 320 97 00

info@studioadato.nl
077 351 48 44

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

533702 • M 06 54366249

Wat zou je later willen gaan doen?
Ik wil later gaan werken in het speciaal onderwijs en ik wil ook nog een
keer meer zien van de wereld. Ik ga
nu altijd op vakantie naar Spanje, wat
ik superleuk vind. Het voelt voor mij
echt als thuiskomen als we daar weer
zijn, maar ik zou het leuk vinden om
meer landen te gaan zien.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Ik heb in het derde en vierde leerjaar
van het vmbo een depressie gehad en
dit kwam vooral omdat ik vond dat het
welzijn van anderen boven mijn eigen
welzijn ging. Als ik daar nu naar terug
zou gaan, dan zou ik mezelf zeker als
advies meegeven dat je altijd aan
jezelf moet blijven denken en op tijd
je rust moet pakken om te voorkomen
dat het uit de hand loopt.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik ben niet supersnel zenuwachtig en
ik kan zo dus ook niet echt een situatie
bedenken waarin ik heel zenuwachtig was. Als ik iets moet doen wat ik
spannend vind, dan bedenk ik mezelf
altijd wat het ergste is dat kan gebeuren en dan valt het altijd wel mee.
Wat zou je nooit weggooien?
Ik heb van mijn overgrootopa een
beeldje gekregen. Mijn overgrootopa

www.studioadato.nl

Studio ADATO

was altijd superlief en gezellig en hij
betekende veel voor mij. Dat beeldje
is het enige dat ik nog van hem heb. Ik
zou dit dus nooit weggooien.
Welk verhaal vertelt je familie altijd
over jou?
Wat mijn vader altijd over mij vertelt,
is iets dat gebeurd is in de eerste van
Metameer. Er was een open dag en ik
moest samen met een meisje uit mijn
klas wat koken. Dat ging toen fout en
mijn docent op dat moment zei tegen
ons dat we de pan waar het inzat
op de gang moesten zetten, dus dat
deden wij. Alleen zonder dat we goed
keken en toen stond die pan waar
rook uit kwam onder een rookmelder. Tijdens deze open dag ging dus
het brandalarm af terwijl er superveel
mensen waren.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Het lijkt mij superleuk om een instrument te kunnen bespelen, omdat
ik van muziek hou. Ik luister echt
altijd muziek. Maar ik heb heel weinig geduld en zou dus nooit geduldig
genoeg zijn om dit te kunnen leren.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik ben een echte carnavalsvierder en
ik heb een jaar in de garde gezeten
van Venray. Dit was een superleuk carnavalsjaar en als ik dat nog een keer
zou kunnen doen, dan zou ik dat zeker
nog eens willen beleven.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Als ik echt iets zou moeten kiezen, wat
ik niet over zou willen doen, zou dat
de tijd op de basisschool zijn. Ik heb
geen hele slechte tijd gehad op de
basisschool, maar ik was toen heel erg
onzeker en had niet heel veel contact
met klasgenoten. En sinds dat ik op
Metameer ben begonnen, is dat totaal
veranderd. Daarom zou ik nu niet
meer terug willen gaan naar die tijd.

Reclame is vervelend, maar
normaal gesproken erger ik me
er niet zo aan. Tot op die avond,
toen er een reclame voorbij
kwam van Second Love. Dit is
een website voor mensen die
een tweede liefde willen
vinden, zonder dat hun partner
het hoeft te weten. Hoe ik dat
zou noemen? Vreemdgaan.
Het feit dat de reclame op
televisie wordt vertoond, kan
betekenen dat het werkt. En
nog belangrijker, dat de website
goed bezocht wordt. Anders
hadden ze het geld niet voor
een dure reclame. Deze
gedachte deed me pijn.
Vreemdgaan is natuurlijk je
eigen keuze, maar persoonlijk
vind ik het dom. Maar om nu
een website te beginnen met
het idee om vreemd gaan
makkelijker te maken, wat
vraag je dan van mensen? Je
stimuleert vreemdgaan, je
maakt het makkelijker. Het
enige dat in me opkomt, is dat
het vast goed geld verdienen is.
Ik hoop dat de persoon die
met dit idee kwam, zich
schaamt. Geld verdienen aan
een vluggertje of affaire.
Iemand zijn leven kapot maken.
Natuurlijk doe je vreemdgaan
zelf en zal het nooit helemaal
uitsterven als dit soort website
niet bestaan. Maar toch.
Anne
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De bibliotheek en ik Jan-Hein de Wit
1

‘Meer dan het uitlenen van boeken’

Nu de toekomst van de Venrayse bibliotheek weer hoog op de politieke agenda staat, duikt HALLO Venray
de bieb in en spreekt de komende weken in de serie ‘De bieb en ik’ met diverse mensen die om uiteenlopende redenen betrokken zijn bij de bibliotheek. Deze week: voorzitter van de Raad van Toezicht van
BiblioNu, Jan-Hein de Wit.

Jan-Hein de Wit heeft niet het
gemakkelijkste baantje, nu beide
bibliotheken van BiblioNu in Horst
en Venray in zwaar weer vertoeven. Sinds kort is het er zeker niet

eenvoudiger op geworden. Vorige
week is Jimmy Hendriks opgestapt, de
directeur-bestuurder van BiblioNu.
“Nee,” zegt Jan Hein de Wit,
“er was géén conflict.” Op de vraag

waarom Hendriks dan vertrokken is,
legt hij uit dat er vanuit gemeente
Venray een deadline was. “Vóór 1
februari moest er een herstelplan zijn
voor de bibliotheek, een plan waarin

duidelijk staat welke diensten de
bibliotheek gaat leveren en hoe ze dat
precies zal aanpakken en met welk
soort personeel. En het moet allemaal
binnen de begroting passen.” De plannen van Hendriks waren in de loop
van januari nog steeds niet concreet
genoeg, vond de RvT, die uiteindelijk niet meer geloofde dat de deadline van de gemeente zo gehaald zou
worden. De RvT besloot toen zelf de
verantwoordelijkheid te nemen voor
het herstelplan en dat was voor Jimmy
Hendriks de reden om op te stappen.
Voor de bibliotheek ontstond het
probleem eigenlijk toen een aantal
jaren geleden onder de voor-vorige
wethouder bezuinigd moest worden, stelt De Wit. De bibliotheek had
destijds nog een behoorlijke reserve
en in eerste instantie leek het allemaal geen ramp. De situatie veranderde dramatisch toen er mensen ziek
werden. De verzuimverzekering was
namelijk wegbezuinigd. Toen moest
de bibliotheek haar hand gaan ophouden bij de gemeente die nu dus een
herstelplan wil zien.
Wat volgens De Wit ook duidelijk moet worden, is hoe de bibliotheek straks gaat passen in de nieuwe
huisvesting. Het oude AH-pand is
aangekocht met het doel daar onder
andere de bieb in onder te brengen.
De RvT wil een goede samenwerking
tussen de bibliotheek met haar verschillende functies en de andere toekomstige bewoners van het gebouw.
“De bibliotheek doet meer dan het
uitlenen van boeken. De bibliotheek
houdt zich ook bezig met het bestrijden van laaggeletterdheid en ze helpt

mensen hun weg te vinden in de
digitale wereld, met online contact
tussen burger en overheid en met
andere zaken”, aldus De Wit. Een
beetje scrollen door de Facebookpagina van de bibliotheek toont
bijvoorbeeld alfabetiseringsactiviteiten, leesbevorderingsprojecten, gesprekken over dementie en
‘Walk en talk’ voor werklozen die
willen leren solliciteren.
Met al die verschillende aspecten sluit de bibliotheek aan bij het
streven naar een maatschappij
waarin iedereen mee kan doen.
“Gemeente Venray wil niets liever dan de bibliotheek behouden”, zegt Jan-Hein de Wit. “Dat
heb ik opgetekend uit de mond
van de wethouder. Maar ja, dan
moet dat herstelplan er natuurlijk wel komen.” De RvT wil nu zo
snel mogelijk iemand aanstellen
die de tijd moet overbruggen tot er
een nieuwe directeur-bestuurder
is gevonden en die in de allereerste plaats het herstelplan gaat
schrijven. Met de gemeente is een
nieuwe deadline afgesproken: 1
maart.
En wat Jan-Hein zelf eigenlijk
van de bibliotheek vindt? Hij vindt
de bibliotheek een relevante plek,
een plek die er echt toe doet. “Aan
de ene kant kun je er leren en
informatie opdoen, aan de andere
kant is het een ontmoetingsplek
voor het vertellen van verhalen,
voor creativiteit, voor fantasie en
dromen. Een mens kan niet zonder
informatie én een mens kan niet
zonder dromen.”

Drie Venrayse kampioenen solistenconcours
Tijdens de solistenkampioenschappen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen op zondag 27 januari
scoorden de leden van de schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray met hun optredens.

Silke Krijnen behaalde 85 punten in
de jeugddivisie en Bas Andriessen
behaalde in de vijfde divisie
82 punten. Door deze prestaties
kwalificeren Teun Bom, Rutgher
Spanjaard, Xander Bakx en Silke
Krijnen zich voor de Limburgse
Kampioenschappen op zondag
17 maart in Melick. Schutterij
’t Zandakker Gilde Sint Jan Venray

maakt al jaren gebruik van een
eigen interne opleiding. Instructeur
Jan Voermans brengt nieuwe
leerlingen de techniek van het
trommelen bij. Na een opleiding
van circa 1,5 jaar zijn de leerlingen
klaar om concoursen en wedstrijden
te bezoeken. Neem voor meer
informatie over de drumband contact
op via info@zandakker.nl

Nieuwste apps

Tabletcafé in de
bibliotheek
Voor wie alles wil weten over de nieuwste apps en handige functies
op de tablet is er op maandag 4 februari in de bibliotheek Venray weer
een tabletcafé van 15.00 tot 17.30 uur.

Het concours werd georganiseerd
door de schutterij Sint Sebastianus
Ell. In een sterk deelnemersveld van
98 solisten, gingen in drie divisies

de eerste prijzen mee naar Venray.
Xander Bakx won in de jeugddivisie
met 86 punten, Rutgher Spanjaard
won in de vierde divisie met

87 punten en Teun Bom sloeg toe
in de derde divisie met 91 punten.
Door zijn optreden werd hij gedeeld
eerste in het totaalkampioenschap.

Ook vragen over de smartphone
of e-reader kunnen gesteld worden. Het is geen cursus of workshop,
maar een samenzijn van enthousiaste gebruikers die graag van
elkaar willen leren. Vrijwilligers van

Seniorservice Venray staan klaar voor
hulp. De organisatie raadt aan de
tablet, smartphone of e-reader op te
laden en gebruikersnaam en wachtwoord mee te nemen. Dit is handig
bij het installeren van nieuwe apps.
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11 vragen aan prins John I

‘Met de integratie zit het wel goed’

CV De Schânseknuppels Castenray

‘Zoas’k ut hier zie,
wor ut un fijn
fisje nie’

Wie ben je?
Ik ben John Geerts. Ik ben gehuwd en heb twee kinderen: Bart (9) en Wout (6). Sinds 2006 woon ik in
Castenray, met veel plezier, maar in mijn hart ben
ik ook nog altijd een beetje van de stad Eindhoven.
Gek genoeg had ik daar de bijnaam Klompenboer,
omdat ik me bij de eerste kennismaking met mijn
Eindhovense vrienden als kleine jongen vertoonde
op klompen. Die naam ben ik daar niet meer kwijtgeraakt, maar hij is niet meegegaan naar ‘Casele’.
Bart en Wout, en ook mijn prinses Ellen, vinden het
fantastisch dat ik prins ben geworden. De jongste wilde ook meteen geen verkleedpartij als ninja
meer, maar wordt nu ook prins met de carnaval. De
oudste is ook vol van trots. Prachtig hoe carnaval al
door onze jongens beleefd word. Ik ben zelf natuurlijk ook blij met de uitverkiezing: het is toch een
mooi signaal dat het met de integratie wel goed
gezeten heeft de afgelopen jaren.
Waar werk je?
Ik werk als sociotherapeut bij De Rooyse Wissel.
Al weer twaalf jaar, sinds ik in Castenray ben
komen wonen. Hiervoor heb ik de SPH-opleiding,
het huidige Social Works, gedaan en ook een
middenkaderopleiding. De Rooyse Wissel kan
het goed waarderen dat ik prins ben geworden.
Twee dagen later had ik van hen al een van de
eerste felicitatiekaarten ontvangen. En ook in het
werkrooster krijg ik alle ruimte.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik heb nooit gedacht dat ik ooit prins zou worden.
Dat leek me toch meer voor anderen weggelegd.
Ik zag mezelf ook niet zo nadrukkelijk in de spotlights staan. Maar als dan toch die grote vraag
gesteld wordt, gebeurt er iets met je en ga je toch

de voor- en nadelen afwegen. En die weegschaal
slaat snel door in het positieve. Dat heb ik al zo
mogen ervaren. Dat heeft mijn schoonvader, prins
Jan II, overigens 30 jaar geleden ook al ervaren.
Die praat daar ook nog steeds met plezier over. En
mijn schoonbroer, mijn huidige adjudant, zal het de
komende jaren ook wel een keer worden. Het carnavalsbloed is dus totaal niet vreemd in de familie. In
Eindhoven lachen we er om, maar zelfs daar heeft
mijn vader ooit in de raad van elf gezeten.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
IK heb even getwijfeld om prins te worden, maar
die twijfel was snel weg toen ik besefte met wie
je zo’n carnaval extra intensief mag beleven.
Natuurlijk met je eigen prinses en kinderen, maar
ook met je zelfgekozen adjudanten, Ed Classens en
Bas Geerets en de vorst, Roel Wismans. Stuk voor
stuk mensen met wie ik heerlijke avonden kan
beleven.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is voor mij een mooi en onbezwaard feest.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Natuurlijk heb ik een mooie speech voor het
prinsenbal voorbereid. Honderden repetities onder
de douche. Verder alvast de benodigde kleding
aangeschaft en een mooie foto laten maken.
Verder wordt van me verwacht dat ik voorop ga in
het feestgedruis en mede zorg dat we ook dit jaar
een mooie carnaval vieren in Castenray. Carnaval
is niet alleen het feestvieren zelf, maar ook het
betrekken van enkele zieken en de oudste inwoner
van het dorp. Zo delen zij ook mee in het feest,
dus ik ga daar graag naar toe.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Even de zorgen aan de kant en iedereen op zijn

eigen manier plezier maken met de mensen om je
heen. Carnaval draait vooral om het contact maken
met degenen die je lief hebt.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het Prinsenbal en de receptie zie ik als twee
hoogtepunten om naar uit te kijken. Het Prinsenbal
is inmiddels achter de rug en ook een erg mooi
feest geweest. Daar zal ik nog lang met plezier op
terugkijken. Ook de feesten met de jeugd kan ik
enorm van genieten. En natuurlijk ons Aldwieverbal.
Mooi is dat daar ook wat Eindhovense vrienden bij
aanwezig zullen zijn.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval is het gewoon tijd om weer te gaan
werken. In de zorg werk je met onregelmatige
diensten en het feit dat ik tweeënhalve maand alle
weekenden vrij heb gehad, zie ik als een enorme
gunst van mijn collega’s aan mij. Na Aswoensdag is
het dan ook tijd om me weer te laten zien. Dat dan
mogelijk nog met kleine wallen onder de ogen is,
zullen ze me wel vergeven.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
De aanstelling geheim houden was geen grote
opgave. Ik was immers één van de laatsten die
mensen in gedachten hadden. Niet in de laatste
plaats omdat ik zelf altijd het idee had dat het
niet mijn ‘cup of tea’ zou zijn. Achteraf gezien
kunnen we stellen dat iedereen, ikzelf ook, het
mis had.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Denk niet te lang na. Zeg ja en maak het mee. Het is
van begin tot eind een feestje!
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PRINS JOHN I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Veul schik mit ow prinses en adjudanten!

www.kwekerij-vieverde.nl

Carnavalsvereniging De Piëlhaan

Prins Jeroen I voorop
Jeroen van den Berg is vrijdagavond 25 januari in wijkcentrum ‘t Stekske in Venray uitgeroepen tot prins
Jeroen d’n Urste. Hij is hiermee de tiende prins van carnavalsvereniging De Piëlhaan in de Venrayse wijk
Landweert.
Prins Jeroen I is 34 jaar. Hij woont
samen met zijn vrouw Susanne van
den Berg in Landweert. Zij hebben twee dochters, Liz en Tess.
Prins Jeroen I werkt als filiaalmanager
bij Telecombinatie Novocom Venray. In
zijn vrije tijd gaat hij er graag met zijn
vrouw en kinderen op uit. Ook vindt

hij het leuk om met zijn vrienden
regelmatig een biertje te drinken en
bij te kletsen.
Als zijn adjudanten koos prins
Jeroen I, Maikel Schmitz en Bart
Emonts, beiden al jaren actief in
het carnavalsleven. Op zaterdag
16 februari wordt er een receptie

Carnavalsvereniging De Ruuk
Gefelicitee
rd
prins John
I,
mak d’r un
moj fisje v
an!
www.geeretsvleesvee.nl

Wij wensen
prins John I,
prinses Ellen
en adjudanten Ed en Bas
een geweldige carnaval!
FPC de Rooyse Wissel | Wanssumseweg 12a | 5807 EA Oostrum
0478 635 200 | info@derooysewissel.nl | www.derooysewissel.nl

www.demulderenstrijbos.nl
Wej wense
Prins John en prinses Ellen
enne geweldig schônne carnaval !!!

gehouden ter ere van prins Jeroen I
in wijkcentrum ‘t Stekske in Venray.
De receptie duurt van 14.11 tot
15.41 uur. Het motto voor 2019 is:
‘Weej kraeje ‘t van de dake, dit jaor
gón weej d’r ien ‘t Piëlhanenlând enne
fantastiese vasteloavend van make!’
(Foto: Fotohuis Venray)

Jeugdboerenbruidspaar
Blitterswijck bekend
Het jeugdboerenbruidspaar van
carnavalsvereniging De Ruuk in
Blitterswijck is bekend: Lindy
Wijnhoven en Giel Clabbers trouwen
deze carnaval in de onecht. Dat
werd bekend tijdens het jeugdprinsenbal op zondag 20 januari.
Lindy Wijnhoven wordt door de
organisatie “van modebewuste spring
ien ut veld tot zingende, swingende
dancing queen” genoemd, en Giel
Clabbers, “van kletsende gamer tot
klaroenbloasende fanatieke voetballer”.

Gemeenschapshuis
Het Honk

Wej wense Prins John en prinses Ellen
www.demulderenstrijbos.nl
enne geweldig
schônne carnaval!!!
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Hun getuigen zijn Suus Theeuwen,
“van Heel Holland Bakt-fan tot voetballende Dizzy Dance-meid” en Gijs
Clabbers, “van speulende middenvelder tot schaterende trompetter”. Lindy
en Giel worden in de onecht verbonden door jeugdprins Daan d’n Urste
en jeugdprinses Kim op de jeugd
boerenbrulloft op zondag 17 februari
om 14.30 uur in gemeenschapshuis
Het Honk in Blitterswijck.
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11 vragen aan prins Peter II

‘Ik heb het wel af en toe
gruwelijk warm gehad’

PRINS PETER II GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Piëlreuzen Ysselsteyn

’Mit dees daag gut de
hamermeule uut.
k
Blieve de doeve in ut ho
En goan wej same mit
ollie veurop!’

Wie ben je?
Ik ben prins Peter Potten. Ik woon samen met
prinses Fiona en wij hebben twee kinderen.
Ze heten Ries en Jurre en zijn 12 en 9 jaar. De
kinderen vonden het helemaal geweldig toen ze
het hoorden. Ze sprongen bijna een gat in het

plafond. Het was super om te zien hoe ze reageerden. De buurt vindt het wel leuk maar ik kan
me voorstellen dat mensen die niet zoveel met
carnaval hebben, denken; toch niet weer de prins
in de straat. We kunnen de straatnaam denk ik
ook beter veranderen in Prinsenstraat. Mensen

kennen me als voorzitter van de duivenclub hier
in Ysselsteyn en hierdoor ook bestuurslid van De
Smelehof. Ook zit ik in het bestuur van de CC Peel
en Maas.
Waar werk je?
Ik werk al 14 jaar bij Vitelia Voeders, locatie Yssel
steyn als operator. Ik heb op de lts in Deurne gezeten, daarna op de vervoer-opleiding in Eindhoven.
Mijn collega’s en de directie vonden het allemaal
leuk dat ik prins werd. Na het uitkomen waren er al
veel directe collega’s in de zaal en toen ik maandag
op mijn werk kwam, was het al versierd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Omdat het ons wel leuk leek om prins te zijn en
dat ik het ook kan ik nu vertellen. Ik had nooit
gedacht dat ze bij ons uit zouden komen. Ons pap
is in 1977 prins geweest, maar toen was ik nog
lucht.
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik had de benoeming niet verwacht. In de vriendengroep zeiden ze wel, nadat we prins Ruud
hadden gehad, dat ik de volgende zou zijn. Mijn
eerste reactie was: ‘Voor mijn hoofd hebben ze
geen muts.’
Wat betekent carnaval voor je?
Het carnavalsgevoel betekent voor mij gezellig
met vrienden en bekenden een praatje maken en
een feestje bouwen.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Ik moet bij alle carnavalsactiviteiten aanwezig
zijn. We hebben dit jaar ook het jubileumweekend, de Piëlreuzen bestaan 6x11 jaar, dus dat zijn
weer vier dagen extra carnaval.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een hele mooie carnaval met mooi weer tijdens
de optochten.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik kan niet echt een hoogtepunt opnoemen waar
ik naar uitkijk, maar het uitkomen als prins was al
supermooi om mee te mogen maken.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Als we de carnaval overleefd hebben, wil ik vrijdags weer gaan werken. Ik denk dat we zo gaar
zijn als iets, maar er een geweldig gevoel aan
overhouden.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik had er geen trucje voor maar ik heb het wel af
en toe gruwelijk warm gehad. Zeker toen de oudvoorzitter mij een knipoog gaf en een ssst-gebaar
maakte naar mij. Alleen ons mam heb ik het moeten vertellen, want zij zou eigenlijk 28 februari
geopereerd moeten worden. Dus dat moest even
verzet worden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Als ze je komen vragen: niet te lang nadenken en
gewoon doen. (Foto: Fotohuis Venray)

Weej felicitiere

Prins Peter en prinses F iona!
Mak dur same mit de Piëlreuzen
unne schône vastelaovend van!

cultuur 19

31
01

Rob I nieuwe prins De Piëlhaas
Tijdens de Prinsenproklematie 2019 van vasteloavesvereniging De Piëlhaas uit Venray op zaterdag 26 januari, kwam Rob Arts uit als prins Rob I. Samen met zijn adjudanten Berry Fransen en Twan Peeters gaat hij in de
Roojse vastelaovend voorop met hun motto: ‘Dizze Vastelaovend is ‘t um ‘t aeve, ziet gröts en vier mit òs
‘t laeve!’
Prins Rob I is getrouwd met Tanja
en samen hebben ze een dochter
Saar (5). In het dagelijks leven zijn z’n
vrouw en hij beiden in de zorg werkzaam. Rob start eerdaags als begeleider bij een stichting, die werkt met
jongeren die gedragsproblemen hebben. Daarnaast is Rob al ruim zeven
jaar lid van de raad van elf en heeft hij
dit jaar meegedaan aan het liedjesfestival waarbij hij met zijn liedje Gröts

zelfs een plek op de allerlaatste cd
van vasteloavesvereniging De Piëlhaas
wist te bemachtigen.
Rob zijn eerste echte vuurdoop
in de Roojse vastelaovend kreeg hij
als nar van oud prins Paul V. Adjudant
Berry Fransen is getrouwd met Mandy.
Berry is werkzaam bij Martin Cuypers.
Rob I en Berry zijn echte jeugdvrienden. Adjudant Twan Peeters woont
samen met Inge en haar kinderen

Pim en Saar. Twan is werkzaam in de
horeca en kent prins Rob al bijna zijn
hele leven. Ze zijn namelijk vrienden
vanaf de lagere school. Wat hun als
trio echt verbindt, is de gezamenlijke
passie voor voetbal. Hun club is PSV
en zodoende hebben ze ook al veel
wedstrijden in het stadion bezocht,
maar ook wanneer PSV Europa in trok,
volgden het trio hun club regelmatig.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Daan I en Kim voorop
bij jeugd Blitterswijck
Jeugdprins Daan d’n Urste en jeugdprinses Kim zijn zondag
20 januari uitgekomen en zullen deze carnaval de jeugd in het
Roekenland voorgaan. Daan Pijpers en Kim Roosengarten houden
receptie op zondag 3 maart om 15.00 uur in het gemeenschapshuis in Blitterswijck.

BEZORGERS
GEZOCHT!
Boerenbruidspaar
cv De Schânseknuppels Castenray
Carnavalsvereniging de Schânseknuppels uit Castenray heeft een nieuw boerenbruidspaar gepresenteerd. Truuj van ut Lùnseveld en Hendrik van ut Meuleveld ofwel Maria en Henk Classens worden
op carnavalsdinsdag 5 maart in de Schânseschop in de onecht verbonden. (Foto: Fotohuis Venray)

Kruisen en Kapellen

Excursie naar werkplaats
Veldeke Venroj organiseert op dinsdag 12 februari een excursie naar de werkplaats van stichting Kruisen en
Kapellen. De werkplaats in de kelder van de Pastoor van der Gaetstraat in Venray is vanaf 19.30 uur open.
Stichting Kruisen en Kapellen zet
zich al jarenlang in voor het behoud
van dit religieuze erfgoed, in de vorm
van kruisen en kapellen. Vrijwilligers
van de stichting leggen uit en laten

zien wat zij doen en wat er allemaal
bij komt kijken.
Omdat er maar beperkt plaats is
in de werkplaats is aanmelding verplicht. Dat kan tot maandag 4 februari

via veldeke.venroj@gmail.com met
vermelding van telefoonnummer. Er is
beperkt plek en leden gaan voor. Bij
veel interesse wordt twee weken later
een tweede avond gepland.

VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Oostrum
Castenray
Leunen
Oirlo
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
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11 vragen aan prins Rick I

‘Met de integratie zit het wel goed’

CV De Wiendbuul Wanssum

’Het moiste fieest
van het joar is
wer en feit en weej
goan vur enne bak
gezelligheid!’

Wie ben je?
Mijn naam is Rick Rutten, een geboren en getogen
Wiendbuul. Ik ben getrouwd met Marijke en samen
hebben we twee fantastische kinderen. Jesse is 10
jaar en Luca 8 jaar. Ze vinden het ontzettend leuk
dat ik prins ben geworden. Supertrots zijn ze, maar
ik natuurlijk ook.
Waar werk je?
In het dagelijkse leven heb ik een eigen installatiebedrijf Rintech. Het zal dus planningtechnisch even
zweten worden het eerste kwartaal, maar goed: dat
zal wel loslopen.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik zie het als een eer. Zo’n ‘één keer in je leven-ding’
dat je met beide handen aan moet grijpen.
Voor ons was het antwoord dus niet moeilijk.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het is een apart gevoel, het moment dat er een
brief voor gehouden wordt met prins 2019 erop.
We waren helemaal verbaasd. Op dat moment
gaat er zoveel door je hoofd. Maar ik vond het fantastisch. Mijn adjudanten zijn Mike Poels en Marc

Beterams. Samen spelen ‘Weej dreej’ in een band,
overigens geen carnavalsmuziek. Mijn nar is Emiel
Jans, mijn zwager, ervaringsdeskundige en altijd in
voor een feestje.
Wat betekent carnaval voor je?
Ik ben 19 jaar betrokken geweest bij de jeugdcarnaval in Wanssum. En elk jaar vertelde de laatste
dag van carnaval hetzelfde: carnaval is zoveel meer
dan bier drinken in een zeemeerminnenpak. Het is
een gevoel dat denk ik lastig te beschrijven is en dat
moet je meemaken.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Een echte voorbereiding heb ik niet gehad, dus heb
ik mijn taken nog niet allemaal op een rijtje. Maar ik
ben ervan overtuigd dat dat goed gaat komen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Een zorgeloze trein van lol, plezier, een traan als het
moet, muziek, maar vooral samen genieten. En een
drankje hier en daar kan geen kwaad.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Dat is een lastige vraag, er zijn er wel al wat voorbij

gekomen. En er zullen er naar verwachting ook nog
genoeg komen. Maar als het alleen maar mooier
wordt, zoals men zegt, dan wordt de vraag alleen
nog maar moeilijker. Ik ga in ieder geval genieten
van de carnaval ‘ien os moie Wanssum!’.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Na carnaval denk ik dat ik eerst de week even vol
ga slapen. Het zal, denk ik, niet meevallen om na
een achtbaan van een paar dagen de draad weer op
te pakken. Maar goed, maandag ga ik weer lekker
aan het werk.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat viel niet altijd mee. Ik heb een keer gefaald
geloof ik. Maar al met al was het een verrassing dus
ik moet wel iets goed hebben gedaan.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Ik geloof niet dat ik al in de positie ben om een
advies te kunnen geven. Maar tot nu toe kan ik
alleen maar zeggen: geniet van alles wat er gebeurt
en laat het gaan!

31
01

cultuur 21
Bisschop Blasius

Inzegening
Blasius
beeld
Een houten beeld van
bisschop Blasius, uitgebeeld
met staf en mijter en een boek
in zijn rechterhand met daarop
twee brandende kaarsen in de
vorm van een Andreaskruis,
wordt op zondag 3 februari in
de kerk van Blitterswijck door
pastoor Huub van Horne
ingezegend.

PRINS RICK I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

ATAG, Remeha, Bosch,Daalderop, Nefit e.a.
24 -uurs service

Na afloop van de mis van
11.00 uur wordt de Blasius-zegen
gegeven en daarna wordt het beeld
tot en met zondag 3 maart in de
vitrine van de kerk tentoongesteld.
Al op zaterdag 2 februari wordt het
beeld tentoongesteld in de kerken
van Oirlo en Castenray tijdens de
daar opgedragen missen.

Aarts Installaties
Erik Aarts
06-19162156

Kerk
van Oirlo

Installatie, vervanging, onderhoud van
CV-ketels en overige loodgieterswerkzaamheden

arts
inst llaties

Meerloseweg 18, Wanssum, info@aartsinstallaties.nl

Feliciteert

Prins Rick, en zijn gevolg

Maak dr unnesupertiedvan!

GEELEN BETON
FELICITEERT PRINS RICK

Jeugdprinses Bibi
in Heide
Als jeugdprinses 2019 van carnavalsvereniging De Hedsbuülen uit
Heide is Bibi I (Kusters) gekozen. Op zondag 27 januari kwam de jeugdraad onder grote belangstelling uit als tot leven gewekte dansende poppen van een draaiorgel.
Jeugdprinses Bibi wordt bijgestaan
door vorstin Sanne (Reijnen), dansmarietjes Kim, Ilse en Rian en jeugdraad Eef, Teun en Fedde. Jeugdprinses
Bibi I gaat dit jaar de jeugd van

De Hedsbuülen voor met de leus:
‘Carnaval met prinses Bibi is hossen en
zingen, dit jaar zal niemand die dans
ontspringen’.

In de kerk van Oirlo wordt
aan het begin van de mis een
lichtprocessie gehouden worden
vanwege het feest van Maria
Lichtmis op 2 februari. Op zondag
3 februari, de feestdag van de
H. Blasius, gaat de tournee van het
beeld verder van Wanssum naar
Blitterswijck. In de vier kerkdorpen
bestaat na afloop van de
eucharistieviering de gelegenheid
om ieder afzonderlijk de Blasiuszegen te ontvangen.

(Foto: Foto Hoedemaekers)

Beste carnavalsnummers

Umroep Rooj trapt af met
Venrodse Vierenvertig
Traditiegetrouw verandert Omroep Venray met vastelaovend in Umroep Rooj. Om de overgang dit jaar extra
aandacht te geven, start Umroep Rooj met de 44 beste carnavalsnummers uit Venray. Deze lijst wordt samengesteld door het Venrayse publiek.

SO EXPO FELICITEERT
DE PAPA VAN JESSE & LUCA

Op carnavalszaterdag tussen
08.00 en 12.00 uur draait de omroep
de beste vastelaovesnummers uit
Venray, gepresenteerd door Rob
Claessens en Maik van den Broek.
De lijst komt tot stand doordat het
Venrayse publiek kan stemmen via

www.vierenvertig.nl Op deze site
staan 150 Venrayse liedjes, waar
het publiek er 11 mag uitkiezen.
Stemmen kan tot 23 februari
11.00 uur. Na de bekendmaking van
de nummer één is de installatie van
de nieuwe Venrayse prins te horen

op de radio, waarna vervolgens nonstop vastelaovesmuziek te horen is.
Op zondag is Umroep Rooj aanwezig
bij de Vastelaovesmis vanuit de Grote
Kerk in Venray en op maandag en
dinsdag zijn in de ochtenduren buuts
te horen uit het archief.

Tips voor je zoektocht naar werk

Walk&Talk bij BiblioNu Venray
Verdeuzeldonk
De Echte Bakker
tel (0478) 53 12 06
Wij wensen •
prins
Rick en
gevolg
Bakkerij
Lunch
• zijn
IJssalon
een mooie carnaval!

In de bibliotheek in Venray is op dinsdag 5 februari weer een Walk&Talk-bijeenkomst. Het thema is Tips voor
je zoektocht naar werk.
De Walk&Talk start meteen met
‘walken’ en ‘talken’ over de zoektocht naar werk. Tijdens het ‘walken’
worden de deelnemers uitgenodigd
om in kleine groepjes via een korte
pitch zichzelf voor te stellen: een korte
presentatie van 60 seconden waarin
je jezelf of je idee verkoopt. Ieders
pitch geeft in ieder geval antwoord op
de vragen: wie ben je, welke oplossing bied je, wat voeg je toe (wat zijn

de voordelen voor de ander) en wat
zoek je. Daarna gaat men aan de slag
met het geven van de gouden tip aan
elkaar: wat heeft jou geholpen in de
zoektocht naar werk en wil je graag
aan anderen vertellen? Tot slot is er de
mogelijkheid om ieders eigen hulpvraag aan een ander te stellen: waar
wil je meer over weten en wie kan je
hierbij helpen?
Een Walk&Talk is dé koffiepauze

voor werkzoekenden. Deelnemers
kunnen hun sollicitatie-ervaringen
delen met elkaar, contacten leggen en suggesties krijgen en geven
die helpen in de zoektocht naar
een geschikte baan. Inloop is vanaf
09.00 uur. De start is om 09.30 uur en
de bijeenkomst duurt tot 11.30 uur.
Deelname aan de Walk&Talk is gratis. Graag vooraf aanmelden via
mpeeters@biblionu.nl
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Agenda t/m 7 februari 2019
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Taalcafé

Voorstelling De Waarheid

Tijd: 13.00-14.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Voorstelling ‘Ik zie de bui al
hangen’

Liedjesavond en verlovingsbal

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Honk Blitterswijck

Theatervoorstelling 155 - Motors

Let’s dance & play bingo

Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Van Wanssum café Wanssum

Open bijeenkomst computerclub

Danscafé

Tijd: 18.00-22.00 uur
Organisatie: Computer Club Venray
Locatie: wijkcentrum ‘t Schopke Venray

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: Janssen Dansen en Sporten Venray
Locatie: Anno ‘54 Venray

Bonte Aovend

Alt Wieverbal

Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 21.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging Ut Dartele Veule
Locatie: café-zaal ‘t Veule Veulen

Jeugd van Vroeger-bal
Tijd: 13.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

zo
03
02

Klingelbal met Pruuf Mar
en Rokkers
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: CV De Karklingels
Locatie: gemeenschapshuis D’n Oesterham Oostrum

Bonte Aovend

Tijd: 19.00 uur
Organisatie: PvdA Venray
Locatie: Wijkcentrum ’t Stekske Venray

Walk&Talk: Tips voor je zoektocht
naar werk
Tijd: 09.30-11.30 uur
Organisatie: BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Jeu de Boules Eurotoernooi
Tijd: 12.45 uur
Organisatie: JBC Venray80
Locatie: Bouledrome Venray

Theaterconcert The Simon &
Garfunkel Story
Tijd: 20.15 uur
Locatie: Schouwburg Venray

Drumsensation

Dorpsraadsvergadering

Tijd: 10.30 uur
Organisatie: Fanfare St. oda Merselo
Locatie: zaal ‘t Anker Merselo

Tijd: 20.15 uur
Organisatie: Dorpsraad Heide
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Rondleiding beeldenbos

do
07
02

Tijd: 14.00 uur
Locatie: Odapark Venray

Jeugdzitting 2019
Tijd: 14.11 uur
Organisatie: jeugdvasteloavesvereniging
D’n Hazekeutel
Locatie: Schouwburg Venray

Ierse avond met optreden Tinkers,
Drinkers, Dreamers

Voorlezen tijdens expositie
Raadselige Roos

Tijd: 20.00 uur
Locatie: wijkontmoetingscentrum ‘t Schopke Venray

Tijd: 14.30-16.00 uur
Organisatie: Literair Café Venray
Locatie: Venrays Museum Venray

Receptie prins John I

Leunse Vasteloavend Parade met
oa optredens van Pruuf Mar,
Nevvenén en Kieës mit Kruut
Tijd: 16.00 uur
Locatie: café 1878 Leunen

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Tabletcafé
Locatie: bibliotheek Venray

Informatiebijeenkomst Aan Tafel:
Over armoede en ouderen

di
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Tijd: 20.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging
De Schanseknuppels
Locatie: gemeenschapshuis De Wis Castenray

Tabletcafé

Dansmatinee
Tijd: 13.30-17.00 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

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

Heide bij laatste twaalf Appeltjes van Oranje
Dorpscoöperatie Heide uit Heide heeft zich geplaatst bij de laatste twaalf genomineerden die kans maken op
een Appeltje van Oranje 2019. De dorpscoöperatie mag op 23 mei naar Paleis Noordeinde om de bekendmaking
van de drie winnaars en de prijsuitreiking door koningin Máxima bij te wonen.
De veertig genomineerden die de
eerste ronde doorgekomen waren,
moesten zich donderdag 24 januari
presenteren aan de jury van het
Oranje Fonds en aan negen andere
genomineerden. Na deze presentatie

kregen de jury en de anderen
genomineerden de mogelijkheid
om vragen te stellen over het
gepresenteerde project. Daarna
konden de genomineerden punten
toekennen aan de in ogen beste drie

projecten. Deze punten, opgeteld
bij de punten die verkregen waren
met de digitale stemronde, werden
meegenomen in het juryberaad. Na
een intensieve, maar leerzame dag
werd rond 16.00 uur de uitslag bekend

gemaakt welke twaalf projecten op
23 mei uitgenodigd worden op Paleis
Noordeinde om de bekendmaking
door koningin Máxima van de drie
winnaars en de prijsuitreiking van het
Appeltje van Oranje 2019 bij te wonen.
Dorpscoöperatie Heide uit Heide is
bij deze laatste 12 genomineerden
en maakt dus nog kans op een
Appeltje van Oranje 2019. Deze prijs

bestaat uit een bronzen beeldje
gemaakt door prinses Beatrix, en een
geldprijs ter waarde van 15.000 euro.
De coöperatie is gehuisvest in
het voormalig schoolgebouw van
Heide. Van daaruit worden allerlei
activiteiten georganiseerd om de
leefbaarheid in het dorp te verbeteren.
Het schoolgebouw dient nu als
ontmoetingsplek.

Venraynaren lezen, zijn er web-exposities, kunnen de edities van weekblad
Peel en Maas van 1880 tot 2011 doorzocht worden, zijn dorpsbladen in te
zien en kan men allerlei genealogische
gegevens vinden. De geschiedenissite
is een initiatief van Historisch Platform

Venray. De geschiedenissite kan met de
winst van de publieksprijs een prestigieuze (geld)prijs binnenhalen. Veel
inwoners hebben al gestemd. Dat kan
nog tot en met donderdag 31 januari
via www.rooynet.nl of www.geschiedenisonlineprijs.nl

Geschiedenis Online Prijs

RooyNet bij laatste tien
Geschiedenisstichting RooyNet behoort tot de tien genomineerden die kans maken op de Geschiedenis
Online Publieksprijs. Dat liet de organisatie, Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, onlangs weten. De uitslag
wordt op donderdag 7 februari bekendgemaakt.
De Geschiedenis Online Prijs is
ingesteld om de geschiedbeoefening
via internet te stimuleren. RooyNet is

de gemeentelijke geschiedenissite,
waar diverse cultuurhistorische organisaties sinds 2007 hun oude foto’s, films,

documenten en geluidsbestanden
wereldwijd toegankelijk maken. Ook
kan men er biografieën van bekende
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Rick Vermeulen
61e heerser Keieriek

Raadselige Roos

Voorlezen
tijdens
expositie

Rick Vermeulen is de 61e heerser van Geijsteren. Dat werd zaterdagavond 26 januari bekend in zaal De Kei. YouTuber Rick Vermeulen kreeg op
het podium, dat voor de gelegenheid was omgebouwd tot operatiekamer,
het in 1888 gevonden Keieschieters-gen middels een infuus toegediend,
waarna hij om 00.25 uur onder de operatielakens uit kwam en heerser
werd van het Keieriek.

In het Venrays Museum in
Venray lezen dichters en schrijvers voor uit eigen werk tijdens
expositie ‘De Raadselige Roos:
Speelruimte’. Het vervolg van de
de schrijfwedstrijd voor amateurs die georganiseerd wordt
door Literair Café Venray vindt
plaats op zondag 3 februari.
In het Venrays Museum is tot
en met 24 februari de expositie
‘De Raadselige Roos: Speelruimte’,
te zien. Hier wordt beeldend werk
van cursisten van Marlies van
Zeben getoond, dat hoort bij de
literaire werken, gedichten en verhalen die aan de schrijfwedstrijd
de Raadselige Roos deelnamen.
Het Venrays Museum vond het een
mooi idee om schrijvers en dichters, die aan de Raadselige Roos
deelgenomen hadden, te vragen om hun ingestuurde werk op
3 februari zelf tijdens de expositie
in het museum te komen voorlezen. Aan dit verzoek gaf een aantal
dichters en schrijvers, winnaars en
ook genomineerden, gehoor. In de
grote zaal van het museum kunnen
bezoekers in een informele setting
tussen en bij het beeldend werk
komen luisteren naar de gedichten en verhalen. Het museum
is geopend vanaf 13.30 uur.
Vanaf 14.30 tot 16.00 uur dragen
de dichters en schrijvers hun werk
voor. De expositie is verder tot en
met 24 februari dagelijks tussen
13.30 en 17.00 uur te bezoeken.

Prins Marco d’n Urste
Blitterswijck
Prins Marco (Wijnands) d’n Urste is tijdens het prinsenbal van
carnavalsvereniging De Ruuk uitgekomen. Hij is deze carnaval de heerser
van het Roekenland, Blitterswijck.
Marco is 41 jaar en woont samen
met Joyce en hun zoons Guus en Rick.
In het dagelijks leven werkt hij als
internationaal chauffeur. Hij groeide
op aan de Jan Franssenstraat als jongste zoon van Herman en Thea en is al
sinds 2004 lid van De Ruuk. Daarnaast
is hij schutter bij het St. Antonius Abt
Gilde, waar hij al twee keer schut-

terskoning mocht worden. Hij zal de
Ruuk en Ruukinne dit jaar voorgaan
met zijn motto: ‘Van narrekwaod ien
de raod, gaoj ik nôw mit de scepter
ien de hand, veurop dûr ut Roekeland!’
De receptie van prins Marco d’n
Urste wordt gehouden op zaterdag 2
maart van 20.11 uur tot 21.11 uur in
De Roekenburcht in Blitterswijck.

Rick is geboren op 26 februari
1995 en woont samen met zijn
vriendin Jaelle Kuijpers. In het
dagelijkse leven is Rick YouTubeanimator bij het team van Dylan
Haegens in Venray. Zijn leus voor
deze carnaval is: “Ruggegraot haaj

ik toch al gènne, dus we zoepe
d’r nog mar enne”. Dit is dan ook
meteen zijn grootste hobby. Zijn vier
adjudanten zijn Bas van Bergen, Peter
Janssen, Teun Kunen en Mick Poels.
Mick is ook Minister van Financiën.
(Foto: Foto Hoedemaekers)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team
komt versterken. Wij zoeken een:

Allround Medewerker/
Tractorchauffeur (m/v)

De werkzaamheden bestaan uit alle voorkomende
werkzaamheden van zaaien tot oogsten, in de akkerbouw
en teelt van vollegrondsgroenten. Het is een afwisselende
en uitdagende functie, binnen een zeer gemotiveerd team.

Ties Broeren zestigste jeugdprins
Oostrum
Jeugdprins Ties I werd op zondag 20 januari benoemd tot zestigste jeugdprins van Aostrum, Lull en de
Boshuuze. Samen met jeugdvorst Tijn (Sanders) en jeugdnar Joeri (Pelzer) gaan zij dit jaar voorop tijdens het
Oostrumse jeugdcarnaval.
De drie vieren dit jaar carnaval
met hun spreuk ‘Mit de Karklingels
um ós hin hebbe weej ut nor ózze

zin!’ Jeugdprins Ties, jeugdvorst Tijn
en jeugdnar Joeri houden op vrijdag
22 februari van 18.49 tot 20.33 uur

receptie in café-zaal Back in Time in
Oostrum. Na deze receptie houden zij
een afterparty. (Foto: Ben Kamphuis)

Ben jij:
• zelfstandig en in teamverband inzetbaar;
• flexibel en collegiaal;
• in het bezit van minimaal rijbewijs B?
Heb jij:
• al relevante werkervaring opgedaan;
• de juiste motivatie en inzet?
Dan ben jij degene die wij zoeken!
Spreekt deze baan je aan, aarzel dan niet en mail naar
info@tacobedrijven.nl of bel naar 077-3976666.

Taco Agro B.V. Donkstraat 6a 5964 AJ Meterik
www.tacobedrijven.nl

ROERMOND

Burghoffweg 13

(Gevestigd tegenover Retailpark)

T. 0475-691548

HORST

Witveldweg 100

(Gevestigd binnen Interchalet)

T. 077-3982234

T. 045-5751230

(Gevestigd op de Woonboulevard)

In de Cramer 148

WWW.SUPERKEUKENS.NL

SUPERKEUKENS IS
SUPERKEUKENS
IS
ELKE ZONDAG GEOPEND!
ELKE ZONDAG GEOPEND!

compleet met combimagnetron, afzuigkap, vaatwasser, koel/vriescombinatie, inductiekookplaat, werkblad en 5 jaar apparatuurgarantie

HEERLEN

306 cm + 244 x 120 cm

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

Tartini/Migot

€7.499,-

255 x 230 cm

Roma

€2.597,-

SHOWROOMMODEL: EXTRA LAAG GEPRIJSD!

