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Plan Roekenbosch
gaat door
Een ruime meerderheid van de Venrayse gemeenteraad heeft dinsdag 12 februari ingestemd met de plannen rondom vakantiepark Het Roekenbosch in Blitterswijck.
Er blijft op het bungalowpark ruimte voor 250 arbeidsmigranten en 44 woonurgenten, de rest van de huisjes wordt gesloopt. In 2029 worden de resterende huisjes ook
gesloopt en is het de bedoeling dat het een natuurgebied wordt. Lees meer over dit onderwerp op pagina 05

Smakt

Besluit zonnepark van agenda gehaald
De gemeenteraad van Venray heeft tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 februari geen besluit
genomen over het zonnepark in Smakt. Dat hebben de fractieleiders van de coalitiepartijen, Tino Zandbergen
(VENRAY Lokaal), Toon Loonen (CDA) en Daan Janssen (D66) op maandag 11 februari middels een brief aan
de overige raadsleden laten weten.
In het presidium, het overleg van
de fractieleiders, op maandag 28
januari ondernam fractievoorzitter
van ProVenray Joep Gielens al een
poging om het besluit van de agenda
te halen. ‘’Er lopen nog gesprekken
met omwonenden en er zijn nog
geen antwoorden op veel vragen”,
zei hij destijds. De fractieleiders laten
in de brief weten het op dat moment
nog voorbarig te vinden om het
van de agenda te halen. “We waren

toen nog volop bezig met informatie
verzamelen. We hebben toen het
standpunt ingenomen dat het altijd
bij het vaststellen van de agenda in
de raadsvergadering, alsnog van de
agenda gehaald kon worden”, aldus de
fractieleiders van de coalitiepartijen
die samen een meerderheid vormen
in de raad.
Uit een dorpsenquete bleek
onlangs dat een meerderheid (ruim
70 procent) tegen de komst is van een

zonnepark in het dorp. De dorpsraad
vindt de locatie ongeschikt en heeft
een alternatieve plek voorgesteld.
De dorpsraad stelde dat er pas
een keuze gemaakt kan worden
wanneer er duidelijkheid is over alle
openstaande vragen. “Wij hebben
gehoor gegeven aan het bezoek van
de dorpsraad voor een toelichting op
hun bezwaren ten aanzien van het
plan. Alles overwegende vinden wij
het voorstel dan ook nog niet rijp

voor besluitvorming in de komende
raad”, aldus de fractieleiders. De
fractieleiders lieten in de brief wel
weten vast te willen houden aan
de afspraken die gemaakt zijn ten
aanzien van de energietransitie in het
coalitieakkoord.
De Duitse projectontwikkelaar
Kronos Solar wil op een agrarisch ter
rein van 25 hectare in Smakt 96.800
zonnepanelen aanleggen. Het bedrijf
heeft van de gemeente een vergun
ning nodig om in aanmerking te
komen voor de halfjaarlijkse rijks
subsidie SDE (Stimuleringsregeling
Duurzaam Energie). De subsidie voor
het aanleggen van zonneparken

wordt volgend jaar verminderd. Voor
Kronos is het daarom van belang dat
zij dit jaar een vergunning krijgen
en aanspraak kunnen maken op een
subsidieregeling.
Mogelijk komt in de volgende
raadsvergadering van dinsdag
12 maart het onderwerp weer op
de agenda. Wanneer de gemeente
raad dan instemt met een voorlopige
verklaring van geen bedenkingen,
krijgt iedereen zes weken de tijd
om bezwaarschriften in te dienen
waarna de gemeenteraad een defini
tieve verklaring van geen bedenkin
gen kan geven. Uiteindelijk kan het
college dan een vergunning afgeven.
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Ruime steun voor aanleg oostverbinding
Zeven van de acht partijen stemden dinsdag 12 februari in de raadsvergadering in met de aanleg van een
verbindingsweg tussen Henri Dunantstraat en Stationsweg. Alleen Samenwerking Venray stemde tegen deze
oostverbinding die nadelig uitpakt voor de bewoners van de Stationsweg.
Theo van der Heijden van
Actiegroep Stationsweg wilde als
inspreker de gemeenteraad ‘behoe
den voor een dwaling’. “We vragen
dringend hiervan af te zien. Het is
onbegrijpelijk dat de gemeente voor
een paar seconden tijdwinst 6,5 mil
joen euro investeert. Dat geld kan
veel beter besteed worden.” Ook
Martien Wismans, bewoner van de
Stationsweg, liet weten faliekant
tegen het plan te zijn. Marcel Borghs,

bestuurslid van wijkraad Antoniusveld,
liet een heel ander geluid horen. Door
de komst van de oostverbinding zal
de wijk nauwelijks nog hinder hebben
van sluipverkeer.
Theo Mulders (Samenwerking
Venray) meldde niet overtuigd te
zijn van een verbetering van de ver
keersstromen. “Het verkeer is via de
Henri Dunantstraat en de singels goed
te verwerken”, meende Mulders die
een toename van sluipverkeer voor

zag voor de Stationsweg en de wijk
Landweert. “De kosten zijn absurd
hoog om alleen sluipverkeer door
Antoniusveld te weren.”
Samenwerking Venray en PvdA
herinnerden eraan dat het plan ooit
was de Stationsweg verkeersluw
te maken. “Dan is het zuur voor de
bewoners dat het verkeer nu juist gaat
toenemen”, zei Henk Bisschops (PvdA).
D66 en SP vroegen zich af waarom
de bestaande route via Oostrumsveld

niet als oostverbinding wordt gebruikt,
in plaats van een nieuwe weg aan te
leggen. “Jammer dat dit niet meege
nomen is”, zei Theo Zegers (D66). Jan
Hendriks (SP) vond Oostrumsveld een
‘betere en meer praktische oplos
sing.’ Wethouder Jan Loonen (CDA)
reageerde dat deze optie wel is
onderzocht. “Maar dit is geen reëel
alternatief. Omdat we dan grond
moeten aankopen van twee bedrij
ven. Dat hakt er flink in.” Richard de la
Roy (Venray Lokaal) pleitte voor een
betere bewegwijzering van de wijken.
“Dit kan veel sluip- en zoekverkeer
voorkomen.” CDA en VVD erkenden de

nadelen voor de Stationsweg. “Maar
er komen aanpassingen en een paral
lelweg. De Stationsweg kan het extra
verkeer best wel hebben”, meende
Petra van Duijnhoven (CDA).
Dat vond ook Bas Künen (VVD).
“Verkeerstoename is niet erg voor
een doorgaande weg die een upgra
ding krijgt.” Het bestemmingsplan
gaat nu de procedure in. Wethouder
Jan Loonen zegde toe met de bewo
ners van de Stationsweg in overleg te
gaan. Zij kunnen nog formeel bezwaar
maken tegen de plannen. De aanleg
van de oostverbinding staat gepland
voor begin 2021.

Venrayse jongeren

Weinig animo voor klimaatprotesten
Colofon
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Naar schatting liepen meer dan 15.000 jongeren donderdag 7 februari een mars van het Malieveld in Den Haag naar het gebouw van de Tweede
Kamer. Zij vinden dat het kabinet meer moet doen om klimaatverandering tegen te gaan. In Venray was het animo voor de protesten onder de
jongeren niet groot.
Slechts één leerling van het
Raayland was aanwezig bij de staking.
De leerling was in Den Haag voor zijn
profielwerkstuk en kon daardoor een
stuk van de staking meepakken. LVO
Noord, waar het Dendron College in
Horst aan de Maas, het Bouwens in
Peel en Maas en het Raayland College
in Venray onder vallen, liet weten dat
er geen algemene afspraken gemaakt
zijn vanuit de stichting. “Het is aan
de scholen zelf om te bepalen hoe ze

omgaan met leerlingen die willen sta
ken. Er waren op alle drie de scholen
geen signalen dat leerlingen (massaal)
wilden staken”, aldus een woordvoer
der van LVO.
Op het Bouwens in Panningen zijn
er geen leerlingen geweest die zijn
gaan staken. Op het Dendron College
in Horst zijn er wel twee leerlingen
geweest die naar Den Haag zijn afge
reisd. Dit is gedaan op eigen initiatief
van de leerlingen, zij hebben met de

docenten afgesproken om er een ver
slag van te maken.
Het Raayland College laat weten
in de reguliere lessen veel aandacht te
besteden aan onderwerpen zoals het
klimaatbeleid. “Op het Raayland wordt
er breed ingezet op burgerschaps
vorming om ervoor te zorgen dat de
leerlingen wereldwijzer worden. Dit is
geïntegreerd in onze binnen- en bui
tenschoolse programma’s. Onze leer
lingen onderzoeken de wereld door

excursies en uitwisselingen. Ze vor
men en onderbouwen hun meningen
rond maatschappelijke dilemma’s door
debatten en dialogen in en rondom
de les,” aldus een woordvoerder van
het Raayland College. In België is de
afgelopen periode iedere donderdag
door jongeren geprotesteerd voor
sterkere maatregelen ten aanzien
van het klimaatbeleid. De organise
rende jongeren hebben aangekondigd
binnenkort weer met acties te komen.
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Uitbreiding De Rooyse Wissel
Tbs-kliniek De Rooyse Wissel in Oostrum gaat uitbreiden. Op het terrein komt een gebouw met daarin een afdeling voor patiënten met een andere
opnametitel dan tbs. Daarnaast komt er plek voor high intensive care.
“De afgelopen jaren hebben we
minder tbs-patiënten opgenomen dan
in het verleden. De lege plekken vul
len we al langere tijd met patiënten
met andere opnametitels dan tbs”,
licht een woordvoerder van de kli
niek toe. Vaak hebben deze patiën
ten een minder zware maatregel en
worden ze voor kortere tijd, gemid
deld een jaar, opgenomen. “Voor deze
patiëntengroep gelden andere regels,
ze hebben een lager beveiligingsni
veau nodig en ze doorlopen een ander
(korter) behandeltraject. We vinden
het daarom beter om deze patiënten

op één afdeling te plaatsen. Daar is
in de kliniek geen plek voor. Daarom
is de nieuwbouw nodig.” De afdeling
biedt plek aan maximaal 28 patiënten.
“Het merendeel van deze patiënten
verblijft nu al in onze kliniek.”
Daarnaast is De Rooyse Wissel
bezig met het opzetten van een FHIC.
Eerst werd een patiënt die inten
sieve zorg nodig heeft, afgezonderd
en in een separeerruimte geplaatst.
“Los van het feit dat onze separeer
ruimtes sowieso aan een update toe
zijn, zijn ook de inzichten veranderd.
Tegenwoordig is duidelijk dat juist als

het slecht gaat met iemand, contact
kan helpen. Om daarvoor te zorgen,
willen we op ons terrein een foren
sische high intensive care-unit (FHIC)
realiseren. Deze unit is geschikt voor
acht tot tien patiënten. Dit zijn pati
ënten die in onze kliniek verblijven of
soms ook patiënten in een crisissitua
tie die vanuit andere instellingen wor
den opgenomen, zoals we dat nu ook
al doen. Zij verblijven tijdelijk in de
FHIC, krijgen daar intensieve en spe
cialistische zorg en gaan weer terug
naar hun afdeling of instelling als de
crisis voorbij is.” Volgens de woord

voerder is De Rooyse Wissel hierin een
voorloper in Nederland. “De gedachte
is dat een FHIC zorgt voor minder inci
denten en een kortere behandelduur.
Omdat contact het uitgangspunt is,
houden we daar bij de bouw reke
ning mee. Er wordt veel gebruikge
maakt van licht, kleuren en domotica.
Sociotherapeuten hebben continu
zicht op de patiënten. Zodra de FHIC is
gerealiseerd, verdwijnen de huidige
separeerruimtes.” De planning is dat
in het najaar met de bouw gestart kan
worden. Naar verwachting duurt die
tien tot twaalf maanden.

‘Smakt niet volleggen met zonnepanelen’
“We moeten ervoor waken dat Smakt helemaal komt vol te liggen met zonnepanelen”, opperde Sjaak Koopmans, secretaris van Dorpsoverleg
Smakt, maandag 11 februari tijdens de dorpsraadvergadering van Smakt-Holthees. Naast de beoogde zonneweide van Kronos Solar is er nog een
initiatief om in Smakt een groot zonnepark aan te leggen.
Buurtbewoner Math van de Winkel
meldde in de dorpsraadvergadering
dat het bedrijf Tomorrow Energy uit
Eindhoven maandag een officiële
aanvraag bij de gemeente Venray zou
hebben ingediend. Tomorrow Energy
wil aan de overzijde van de A73 een
zonnepark realiseren van 20 hectare
groot. Dat is de locatie die de dorps
raad heeft voorgesteld als alternatief
voor het plan van Kronos Solar. Aan de
westelijke kant van A73 is er veel
minder overlast voor de bewoners van
Smakt, waardoor de grootste bezwa

ren tegen het zonnepark van 25 hec
tare kunnen worden weggenomen.
Het College van B&W wijst deze
alternatieve plek af ‘omdat andere
locaties op dit moment formeel niet
aan de orde zijn’. In een toelichting
meldt het college dat het onder meer
te maken heeft met de waterhuishou
ding in het gebied rond de Loobeek.
Het is een opvanggebied voor overtol
lig regenwater om te voorkomen dat
de kelders in Smakt en Holthees onder
water lopen. Bovendien komt een zon
nepark op deze plek naast het nieuw

te ontwikkelen bedrijventerrein aan
Spurkt. Daardoor zou de open ruimte
van het beekdal tussen Venray en
Overloonse Duinen grotendeels ver
dwijnen. In de dorpsraadvergadering
klonken maandag de geruchten dat
er nog meer initiatiefnemers zouden
zijn voor een zonnepark in Smakt. Dat
zou te maken hebben met de gunstige
ligging vlak bij het aansluitstation van
Enexis aan de Maasheseweg in Venray,
aan de rand van bedrijventerrein
Keizersveld. Volgens gemeente Venray
heeft het elektriciteitstation van

Enexis hier voldoende capaciteit voor
de aansluiting van meerdere zonne
parken. ‘Er is ook nog uitbreidingsca
paciteit op het aansluitstation’, meldt
het college in de beantwoording van
vragen van ProVenray en de dorps
raad. “Smakt is daardoor een zoeklo
catie. Het is uiterst lucratief”, zei Sjaak
Koopmans. “Een zonnepark draait
wel vijftien jaar op subsidie. Er zijn
vele miljoenen mee te verdienen.” De
dorpsraad vindt dat gemeente Venray
eerst beleid moet opstellen voordat
zonneparken worden toegelaten.
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Fietsactie vraagt aandacht
voor Maaslijn
Onder het mom van ‘We kunnen nog beter fietsen’, stappen leden van de Jonge Socialisten zondag
17 februari op de fiets. De jongerenvereniging van de PvdA wil hiermee aandacht vragen voor de problemen
op de Maaslijn. Ze fietsen van Venray naar Nijmegen.
“Mijn moeder reist elke dag
met de trein van Venray naar de
HAN in Nijmegen waar zij lesgeeft.
Zij komt vaak te laat”, zegt Lotte
Demarteau (20), voorzitter van de
Jonge Socialisten regio ArnhemNijmegen. “En mijn zusje stond
laatst twee dagen achter elkaar drie
uur stil in de trein. Zelf studeer ik in
Tilburg en reis ik via Eindhoven. Ik
zie in mijn omgeving dat er gewoon
veel problemen zijn met de Maaslijn.
” Reden voor de partij om in actie
te komen. Op zondag 17 februari
fietsten ze daarom het traject van de
Maaslijn, van Venray naar Nijmegen.
“We proberen zoveel mogelijk,
waar het gaat, langs de spoorlijn te

fietsen. Het is een route van ongeveer
50 kilometer. Iedereen die wil, mag
aansluiten en meefietsen. Er gaat ook
een groep met de trein. We maken
er een soort wedstrijdje van: wie zal
er sneller zijn.” Op de tussenliggende
stations worden wachtspelletjes
gehouden voor de treinreizigers die
moeten wachten op de fietsers. “Dan
weet je ook wat je kunt doen als je
een keer op de trein moet wachten”,
grapt Lotte. Een groep studenten van
het ROC in Nijmegen heeft daarnaast
een petitie gestart om aandacht te
vragen voor de slechte verbinding.
De petitie onder de naam #FixhetOV is
momenteel 4.500 keer ondertekend.
Demarteau: “We hopen dat er

door de actie meer aandacht is
voor dit probleem en dat er een
oplossing komt. We denken dan
aan elektrificatie van de lijn, zodat
er andere treinen kunnen rijden.
De huidige treinen rijden op diesel,
dus dat is ook nog eens slecht voor
het milieu. Ook zou het goed zijn
wanneer Arriva op bepaalde drukke
momenten meer treinen inzet, als
dat mogelijk is.” Wie mee wil fietsen,
kan om 11.00 uur aansluiten bij het
station in Venray. Fractievoorzitter
Lodewijk Asscher fietst het laatste
stuk mee naar Nijmegen.
Kijk voor meer informatie op
Facebook, bij het evenement
‘We kunnen nog beter fietsen’.

Burgemeester Van Soest

Strijdbijl begraven
in Smakt
Burgemeester Karel van Soest van Boxmeer was maandag 11 februari te gast bij de dorpsraadvergadering
van Smakt-Holthees in ’t Pelgrimshuis in Smakt. Na drie jaar steggelen wilde Van Soest de strijdbijl begraven.
“We moeten een streep eronder zetten. En niet meer achterom kijken maar vooruit”, zei hij.

‘t Zandakker Gilde Sint Jan

Schutterij houdt
cultuurhistorische
koopzondag
Schutterij ´t Zandakker Gilde Sint Jan organiseert op 30 juni een
cultuurhistorische koopzondag in Venray. De schutterij gaat zich
presenteren in de nieuwe uniformen en wil het schutterij- en gildewezen
onder de aandacht brengen van een breed publiek.
De cultuurhistorische dag van de
Venrayse schutterij valt een week
voordat in Sevenum op 7 juli het OLS
(Oud Limburgs Schuttersfeest) plaats
vindt. “Dat is eigenlijk toeval, maar
het komt ons wel goed uit”, zegt
voorzitter Bernie van Lierop van de
schutterij. “We hebben deze datum al
twee jaar geleden gepland. We zullen
grotendeels hetzelfde publiek trekken.
Sevenum ligt maar twintig kilometer
van Venray. We kunnen elkaar zo ver
sterken.”
In het centrum van Venray
zijn op 30 juni veel activiteiten en
demonstraties zoals vendelzwaaien,
muziekwedstrijden, schuttersop
tocht, koningsvogelschieten en als
afsluiting een grote taptoe op het
Schouwburgplein, waar een tribune
wordt gebouwd, met prominente
schutterijen en Venrayse muziekkorp
sen. Als slotact fungeert het vaandel
korps van de Nationale Reserve.
Het College van B&W heeft
ingestemd met een subsidie van
10.000 euro. De schutterij werkt met
een begroting van 30.000 euro. De
vereniging brengt zelf 10.000 euro in
en aan provincie Limburg wordt een
bijdrage gevraagd van 3.000 euro.
De andere inkomsten komen uit

sponsoring en kaartverkoop van
de taptoe. “Na carnaval starten
we met de sponsoring. We hebben
enkele toonaangevende korpsen
aangetrokken en die kosten wat. Met
de eigen inbreng van leden krijgen we
het financieel wel rond”, verwacht Van
Lierop.
Schutterij ´t Zandakker Gilde Sint
Jan hoopt te profiteren van de regi
onale uitstraling die het OLS dit jaar
heeft. De cultuurhistorische dag is
een laagdrempelig evenement dat in
samenwerking met centrumonderne
mers, Venrayse verenigingen en het
project winkelleegstand wordt georga
niseerd. Etalages worden gebruikt voor
het tentoonstellen van schuttersat
tributen zoals uniformen, oude foto’s,
trommels, vlaggen en koninginjurken.
Van Lierop: “In Noord-Limburg is het
schutterijwezen minder bekend dan in
de rest van de provincie. Op deze dag
willen we het publiek laten zien wat
het allemaal inhoudt.”
Er komen schuttersgilden uit
Limburg, Gelderland en Noord-Brabant
naar Venray en mogelijk ook uit België
en Duitsland. Als de cultuurhistori
sche dag een succes wordt, dan wil
de Venrayse schutterij er een jaarlijks
terugkerend evenement van maken.

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR VERSCHILLENDE ROUTES IN:

Oostrum
Dorpsraad Smakt-Holthees leeft
al lange tijd in onmin met gemeente
Boxmeer. De zaak escaleerde in juni
2016 toen de gemeente de oude
peuterspeelzaal in Holthees wilde
slopen. Dat was zeer tegen de zin van
de dorpsbewoners. Om te voorkomen
dat het sloopbedrijf aan de slag kon
gaan, barricadeerden bewoners het
gebouw met hun eigen auto’s. Het
conflict liep hoog op. Uiteindelijk
werden na een paar dagen de auto’s
weggehaald en kon het gebouw toch
worden gesloopt.
Er werd een mediationtraject
gestart om het conflict tussen
dorpsraad en gemeente op te lossen.
Na vele gesprekken, waarbij ook

burgemeester Van Soest aanschoof,
leken beide partijen tot elkaar te
komen. Maar het liep uiteindelijk stuk
op de tekst van de slotverklaring.
Beide partijen wilden geen water
bij de wijn doen, waardoor er geen
handtekeningen konden worden
gezet.
“Het proces om er samen uit te
komen was heel lastig”, zei Van Soest.
“Het opstellen van de tekst was een
moeilijke kwestie. Met de woordkeuze
kwamen we er niet uit. We moeten
dit als volwassen mensen oplossen.
Het conflict is ook tot de politiek
doorgedrongen. Dit mag niet blijven
doorzieken. Daarom ben ik hier om de
strijdbijl te begraven. Ik heb liever een

handdruk dan een handtekening.”
De burgemeester meldde dat
de gemeente in de fout is gegaan.
“We hadden er veel dichter op moeten
zitten. Dat is helaas niet gebeurd. Het
is gewoon niet goed gegaan. Daarvoor
hebben we ook excuses aangeboden.”
Die excuses herhaalde Van Soest
maandagavond ook ten opzichte van
alle verenigingen uit Smakt-Holthees
die een overleg hadden met de
dorpsraad.
Dorpsraadvoorzitter Peter Coppus
sprak van een vervelende periode.
“Het heeft ons de laatste drie jaar veel
negatieve energie gekost. Er is heel
wat gebeurd, maar wat mij betreft
aanvaarden we de excuses.”

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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Zorgen inwoners Oostrum

‘Minder druk op Venrayse samenleving’
Directeur Harm Wijgergangs van zorgorganisatie Stevig toonde begrip voor de onrust en zorgen bij de
inwoners van Oostrum. “Op een klein gebied zitten hier drie grote instellingen. Dit legt druk op de
gemeenschap. Wij willen daarom patiënten uit Zuid-Limburg gaan behandelen in Brunssum en Maastricht.
Om hier de druk van de ketel te halen”, zei hij dinsdag 12 februari tijdens de thema-avond van de dorpsraad in
gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum.

De grote zaal van het gemeen
schapshuis was met 75 bezoekers
goed gevuld. Stevig, onderdeel van
Dichterbij, biedt specialistische en
forensische zorg aan mensen met een
licht verstandelijke beperking die een
psychische stoornis of gedragspro
blemen hebben. “In de reguliere ggz
worden deze patiënten vaak niet goed
geholpen. Dat ze een verstandelijke
beperking hebben wordt vaak te laat

opgemerkt”, vertelde Wijgergangs.
Naast de hoofdlocatie aan de
Wanssumseweg is er een behandel
locatie aan de Mgr. Hanssenstraat in
Oostrum. Er verblijven op het terrein
aan de Wanssumseweg 110 patiënten,
onder wie 28 met een justitiële titel
achter de hoge hekken van de foren
sisch psychiatrische afdeling. Deze
afdeling valt onder het Ministerie van
Justitie, net als buurman De Rooyse

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTES:

Venray verschillende routes in Landweert

€ 7,50 - € 12,00

Wissel. De grootste groep patiënten
is tussen 18 en 35 jaar. Bij de foren

sisch psychiatrische afdeling zijn het
vooral mannen, die na de behandeling
vaak in de buurt blijven wonen om
van ambulante zorg gebruik te maken.
Op een vraag van een bezoeker
erkende de Stevig-directeur dat Venray
inmiddels een grote populatie van
oud-tbs’ers en andere patiënten met
een justitieel verleden kent. “Ik heb
hier ook contact over met de burge
meester. We zijn ons continu bewust
van de risico’s”, zei Wijgergangs die in
2013 aantrad als directeur. “Wij kun
nen geen mensen weigeren. Het is de
gevangenis in of hier voor een behan
deling. Na ons is er niets meer. Veel
mensen vinden het in de gevangenis
leuker dan bij ons. We hebben ook een
crisisunit. Soms ontsnapt er iemand,
in paniek of in een psychotische toe
stand. Maar in de zes jaar dat ik hier
ben is er geen enkel groot incident
voorgevallen.”
De moord op Anne Faber in sep
tember 2017, door een cliënt van een
psychiatrische kliniek in Den Dolder,
had ook impact op de regels bij Stevig.
“Dat is een verschrikkelijk verhaal. Ook
voor de buurtbewoners van de kli
niek”, zei Wijgergangs. “Met een extra
check hebben we sindsdien de veilig
heid vergroot. Er is een verlofcommis
sie opgezet die nog zorgvuldiger naar
het verlof kijkt. Wie er allemaal bij ons

zitten? Van alles, zegt u het maar. Ja,
ook mensen die een moord hebben
gepleegd.”
Naast de directeur waren ook
groepsbegeleider Martijn en patiënt
Nordin aanwezig. Nordin kreeg uit de
zaal de vraag of mensen in Oostrum
ongerust moeten zijn. “U hoeft zich
geen zorgen te maken. Waarom zou
je bang zijn? Als het fout gaat, kan ik
direct een begeleider bellen”, ver
telde hij. Wijgergangs meldde dat de
populatie van Stevig vergelijkbaar is
met die van De Rooyse Wissel. “Het
verschil is dat Stevig alleen patiën
ten heeft met een verstandelijke
beperking. De Rooyse Wissel is vooral
gericht op controle en beheersing.
Wij zijn meer bezig met het creë
ren van kansen. Van Stevig is ook de
minste overlast.” Beide instellingen
werken samen zoals met forensisch
begeleid wonen. Een buurtbewoner
wilde weten waarom ontsnappingen
niet worden gemeld op Burgernet. “Als
er een helikopter vlak boven mijn huis
vliegt, wil ik wel weten wat er aan
de hand is.” De Stevig-directeur rea
geerde dat bewust niets op Burgernet
wordt vermeld. “Dat zou alleen maar
veel onrust veroorzaken. Mensen die
ontsnappen zijn op zoek naar alcohol,
drugs of gewoon een praatje. Meestal
zijn ze snel weer terug.”

Venrayse kappers veroordeeld
Twee broers uit Venray, samen eigenaar van een kapperszaak, zijn veroordeeld voor ontucht met een
minderjarige stagiaire. De rechtbank van Roermond veroordeelde hen tot een taakstraf van 80 uur en een
voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken.
Het meisje, destijds 16 jaar
oud, liep in 2015 stage bij de
kapperszaak. Zij werd daar door
de twee onder andere meermaals
op haar billen getikt en haar
bovenbeen werd gestreeld. Ook
andere stagiaires hebben melding
gemaakt van een onaangename

omgang met de broers. “Het was
een combinatie van seksueel getinte
opmerkingen en ongewenste
lichamelijke intimiteiten”, aldus de
rechtbank. Zij verwijt de kappers dat
zij misbruik hebben gemaakt van
hun machtspositie. Ook rekent de
rechtbank hen aan dat het slachtoffer

ten tijde van de ontucht minderjarig
was. Zij heeft de twee broers
veroordeeld tot een taakstraf van
80 uur en een voorwaardelijke
gevangenisstraf van twee weken.
Daarnaast wees de rechtbank het
slachtoffer een schadevergoeding
van ruim 1.000 euro toe.

Beroving blijkt
poging tot diefstal
De politie Venray gaat geen verder onderzoek doen naar een mogelijke poging tot diefstal, donderdag
7 februari in Landweert in Venray. Dat heeft de politie desgevraagd laten weten.
Een Burgernet-bericht riep
inwoners donderdag 7 februari
uit te kijken naar een 38-jarige
vrouw. In eerste instantie werd
gemeld dat de gezochte vrouw
een persoon zou hebben beroofd

in Landweert. De zaak blijk echter
iets anders te liggen, aldus een
politiewoordvoerder. “Uit onderzoek
blijkt dat het om een mogelijke
diefstal van een klein geldbedrag
gaat.” De twee betrokkenen kennen

elkaar, maar spreken elkaar tegen.
Verder zijn er geen getuigen van
het voorval. “Er zijn te weinig
aanknopingspunten om hier verder
onderzoek naar te doen”, aldus de
woordvoerder.

D66 start verkiezingscampagne
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

D66 beleefde op zaterdag 9 februari de aftrap van de verkiezingscampagne voor Provinciale Staten.
Lijsttrekker Hans Teunissen uit Venray verscheen zaterdagochtend al vroeg met zijn racefiets in Gennep.
“We maken drie zaterdagen
op rij een fietstour door Limburg”,
vertelde hij. De fietsende
verkiezingskraam van D66 telt zo’n
twintig man. Tussendoor worden er
tussenstops gemaakt in de grotere
plaatsen, zoals Venray, waarbij

lokale leden aanhaken.
Afgelopen zaterdag in de eerste
rit werd 66 kilometer afgelegd,
van Gennep via Bergen, Venray en
Horst naar Venlo. Het zat de D66’ers
niet mee. Ze moesten tegen de
stormachtige wind in tornen en

er vielen enkele stevige buien.
“Komende zaterdag toeren we door
Midden-Limburg en een week later
fietsen we door het zuiden van de
provincie. In die drie weken doen we
alle gemeenten van Limburg aan”,
meldde Teunissen.
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Gemeenteraad stemt in met afbouw
vakantiepark Het Roekenbosch
Middels een hoofdelijke stemming stemde de Venrayse gemeenteraad tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 februari in met het plan bungalowpark Het Roekenbosch in tien jaar tijd af te bouwen. In 2029 zouden de laatste huisjes gesloopt moeten worden. Voor nu houdt het in dat het aantal
arbeidsmigranten gaat afnemen van 450 naar 250 en dat er ruimte blijft voor 44 woonurgenten.

Oppositiepartijen ProVenray,
Samenwerking Venray en SP stemden
tegen. De overige 21 van 27 raadsle
den stemden voor het voorstel. Op het
vakantiepark is op dit moment sprake
van onder meer illegale bewoning en

veroudering. De gemeente verwacht
dat wanneer er niets gebeurt de kwa
liteit van het park verder achteruit zal
gaan. Middels de huuropbrengsten van
de maximaal 250 arbeidsmigranten
en de 44 woningen voor woonurgen

Honderdjarige
Mevrouw Veldpaus-Thijssen vierde vrijdag 8 februari haar
honderdste verjaardag. Locoburgemeester Carla Brugman feliciteerde haar deze dag met deze bijzondere verjaardag. Mevrouw
Veldpaus werd geboren op 8 februari 1919 in Boxmeer, als vierde
kind uit een rij van vijf. In haar geboortejaar werd de Eerste
Wereldoorlog afgesloten door het tekenen van de vrede van
Versailles en telde Nederland nog geen 7 miljoen inwoners.
Mevrouw Veldpaus woont sinds 1960 in Venray. Met haar echtgenoot kreeg zij vijf kinderen. Later werd dit uitgebreid met twaalf
kleinkinderen en inmiddels negentien achterkleinkinderen.
Mevrouw Veldpaus woont sinds december 2012 in Zorgresidentie
de Smakt. In het voorjaar plant mevrouw Veldpaus samen met
burgemeester Gilissen een beuk in het ‘Honderdjarigenbos’,
dat sinds 2011 bestaat, gelegen in het stuifzandgebied aan de
Parkweg. Bij de boom wordt een bordje geplaatst met daarop de
naam en geboortedatum van mevrouw Veldpaus-Thijssen.

ten worden eigenaren met bezit op
het park gedeeltelijk gecompenseerd
voor het opgeven van hun eigendom.
Zij krijgen nu de mogelijkheid om hun
huisjes voor een bedrag dat tussen de
50 en 60 procent van de WOZ-waarde
ligt te verkopen.
Joep Gielens, fractievoorzitter van
ProVenray, stelde aan het begin van
de vergadering voor het onderwerp
van de agenda te halen. Een ruime
meerderheid van negentien stemmen
was het niet eens met zijn voorstel.
Dat het onderwerp nog altijd veel
emotie opriep, bleek uit de betogen
van enkele inwoners uit Blitterswijck
die gebruik maakten van hun spreek
recht. Zij maakten kenbaar dat ze
vonden dat er onvoldoende naar hen
geluisterd is. “Wij willen een plan dat
niet door de gemeente is opgelegd”,
aldus Ingrid Peeters van de kerngroep
Blitterswijck. Inwoners van Blitterswijk
vrezen verder voor de overlast van
de arbeidsmigranten en balen dat ze
geen gebruik meer kunnen maken
van de voorzieningen van het vakan

tiepark.
De heer Aan de Wiel, voorzit
ter van Coöperatie Vakantiepark
Het Roekenbosch waarin een groot
deel van de huisjeseigenaren ver
tegenwoordigd is, liet weten dat de
bereidheid van de eigenaren om
te investeren in het park er niet is.
“Daarnaast is deze situatie exem
plarisch voor ouder wordende bun
galowparken. De noodzakelijke
investeringen om onder meer de ver
loedering tegen te gaan, zijn te groot”,
aldus Aan De Wiel. Hij wil daarom
meewerken aan het plan van het col
lege.
Gielens (ProVenray) betoogde
onder meer dat de gemeente met de
coöperatie Het Roekenbosch zaken
heeft bekokstoofd. “Wiens problemen
lossen we nu eigenlijk op?”, vroeg hij
zich af. “We lossen hier de proble
men op van huisjeseigenaren die de
waarde van hun huisjes zien dalen. We
moeten als gemeente gaan staan voor
onze burgers”, stelde hij. Verder zei
hij dat alternatieve plannen, zoals een

park voor senioren, niet zijn doorge
rekend en laakte hij de volgens hem
weinig constructieve houding van de
coöperatie. Jan Hendriks, fractievoor
zitter SP, stelde ook dat het senio
renpark, een initiatief waar inwoners
van Blitterswijck positiever tegenover
staan, niet voldoende onderzocht
is. “Daarnaast vind ik het een slecht
plan om de arbeidsmigranten op een
bepaalde plaats te vestigen, het zou
beter zijn om ze te verdelen over de
gemeente”, zo stelde hij.
Toon Loonen, fractievoorzitter van
de grootste coalitiepartij CDA, stelde
dat ‘het afbouwplan’ op dit moment
het best denkbare plan is. “Ik heb nog
geen betere oplossing gehoord dan
het plan dat nu voorligt. Hij vindt dan
ook dat er snel iets moet gebeuren.
“Het park heeft in de huidige func
tie geen toekomst. Om onder meer
de veroudering en illegale bewoning
tegen te gaan, is dit de beste optie”,
aldus Loonen.
Wethouder Jan Loonen liet de
raad weten niet onder een hoedje
te hebben gespeeld met de huisjes
eigenaren. “Nadat het overleg met
verschillende betrokken partijen mis
lukt was, hebben we als gemeente
een principiële keuze gemaakt om
zelf een oplossing te formuleren.
Het is dan onze taak, als bestuur van
de gemeente, de verantwoordelijk
heid te nemen”, aldus de wethouder.
Verder benadrukte hij het belangrijk
te vinden om nu ‘het momentum te
pakken’. “We hebben op dit moment
betrokken en partijen weer bij elkaar
gekregen, als we dit laten lopen zijn
we weer terug bij af”, aldus Loonen.
Wethouder Brugman (Venray
Lokaal) stelde dat de handhaving van
de arbeidsmigranten en woonurgen
ten strikt gaat zijn. “Dit gaat nu ook
makkelijker worden, omdat we te
maken hebben met minder huisjesei
genaren. Daarnaast worden er huisjes
gesloopt, waardoor we meer overzicht
hebben”, aldus Brugman. Wethouder
Loonen liet weten dat de sloop van de
vakantiehuisjes op het bungalowpark
zo snel mogelijk gaat beginnen.
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C’est la vie…….
Nooit meer je stem.
Nooit meer je lach.
Nooit meer samen genieten
van een mooie dag.
Het verlangen om nog een tijdje samen te mogen leven,
bleek te groot.
Na een dappere strijd is van ons heengegaan
onze lieve opa, pa en echtgenoot

Frans Jansen
echtgenoot van

Anny Jansen-Donders
Hij overleed in de leeftijd van 78 jaar.
Anny
Guido en Dianne
Esmée, Nouel, Camiel
Stefan en Marjolijne
Bas en Tom
11 februari 2019
Steijvershorst 12, 5976 PT Kronenberg
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Frans in het
uitvaartcentrum van coöperatie DELA Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray, op vrijdag 15 februari tussen
19.00 en 19.30 uur.
De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 16 februari
om 12.00 uur in de aula van crematorium Boschhuizen op
bovenstaand adres.
Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium,
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.

Na 4 jaar liefdevolle verzorging op de
Broekstraat 65-A1 in Maasbree, is overleden

Mia Kluskens – Linders
* Horst, 13 april 1922

† Maasbree, 10 februari 2019

Op donderdag 14 februari heeft u tussen 18.00 en 18.45 uur
de gelegenheid om persoonlijk afscheid van Mia te nemen,
bij uitvaatcentrum Theo Arts, Nijverheidsstraat 4 te Horst.
De afscheidsdienst zal gehouden worden
op vrijdag 15 februari om 10.30 uur in de Sint Lambertuskerk,
Sint Lambertusplein 16 te Horst.
Aansluitend is om 12.00 uur de crematie bij crematorium Boschhuizen,
Spurkterdijk 40 te Venray.

“Het verleden blijft wat het was,
een bron om kracht uit te putten,
een geschenk vol liefde om te koesteren.”
Clara

Leen en Ton
Sill en Gosse
Clint
Babs
Suus
Harry †
Netje Aerts
Correspondentieadres:
Lisdodde 13
5966 TG America
De uitvaartdienst is in besloten kring.
Ôzze Pap en Opa is op zijn kamer in Hof te Berkel 25,
5961 KX te Horst, waar u zaterdag 16 februari
tussen 14.30 en 16.30 uur persoonlijk afscheid
van hem kunt nemen.

Heeft u lichamelijke en of
geestelijke klachten dan kan ik
u dmv Reiki te geven uw klacht
ondersteunen en verlichting geven.
Ook geef ik Reiki aan dieren.
Angélique Hanssen. Voor meer info
bel/app 06 25 39 05 70
angelique.vd.berk@ziggo.nl

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje voor 4 pers. aan
de Costa Blanca, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl
Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Mia en Toos
80 jaar

Tot het einde toe was ze zelfstandig en wist ze de regie in
eigen hand te houden. Na een leven vol hartelijkheid, zorg
en liefde is rustig ingeslapen mijn lieve vrouw en onze
lieve moeder

Clara Schaper-van Lieshout
Clara Johanna Henrica Gerarda

Tim Schaper
† Horst, 11 februari 2019
Horst: Tim
Paul
Evelyn en Damian
Leertouwerstraat 26, 5961 KG Horst
Clara is thuis in de kring van haar dierbaren.
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag
16 februari om 10.30 uur in de parochiekerk H. Lambertus,
Lambertusplein 16 te Horst, gevolgd door de begrafenis op
de parochiebegraafplaats, Deken Creemersstraat te Horst.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk
condoleren.
TUHMAN
Clara hield van bloemen.

Proficiat!
Kinderen en kleinkinderen

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.
Zwarte markt Venray.
Zondag 17 februari Evenementenhal.
600 kramen met van alles en nog wat.
vanaerlebv.nl 0492 52 54 83.

echtgenote van

Jan Houben
Ans

3 februari 2019
Dochter van
Hugo Janssen en
Nelly Köhler
Venloseweg 38
5961 JD Horst

Familie Linders
Familie Kluskens

“Hald ow good en maak d’r waat vaan.”

Horst, 12 februari 2019


Isolde

weduwe van Ben Kluskens

 Horst, 6 oktober 1955

Meterik, 9 december 1934

Zielsgelukkig zijn wij
met de geboorte
van onze dochter

Te huur gemeubileerde
vrijstaande woning (3 slpkmr)
in Peel en Maas. Huurprijs per maand
eur 1.250 excl. Interesse mail naar
info@housingservicesholland.com
Loodsruimte te huur.
Minimum maat 42 m2 voor € 84,-/
maand. Totaal nog 168 m2 te huur.
Openbaar cameratoezicht.
Spurkterdijk 18 Oostrum
06 54 31 21 44 info@VenrayGroen.nl
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.

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.N

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

Haar boek is dicht...

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL
Verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze lieve collega

Claar van Lieshout
Wij wensen Tim, Paul en Evelyn veel sterkte de komende tijd.
Vera, Yvon, Sjra, Susan, Linda en Anke Bruna Horst

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

en zo 07

14
02

GEPLUKT Brenda Verheijen-Lickfeld

Het is een vrouw met een verhaal. In december 2017 trouwde ze met haar man Trevor, na een heftige zwangerschap werd hun eerste kindje Jools
op 22 mei 2018 geboren. Eindelijk dacht ze van haar kindje te kunnen gaan genieten, maar het noodlot sloeg toe: ze viel van een paard met als gevolg
verschillende breuken en een lang revalidatietraject. Deze week wordt ‘Venloos meadje’ Brenda Verheijen-Lickfeld (26) uit Venray geplukt.
Op de trouwerij in december 2017
maakten Brenda en haar man Trevor
bekend in verwachting te zijn van hun
eerste kindje. “De bruiloft was fantas
tisch, je wordt enigszins geleefd, maar
het was geweldig. Het was ook heel
speciaal om op dat moment kenbaar
te maken dat we een kindje verwach

ten”, vertelt Brenda. Met trots laat ze
ook de foto’s zien die gemaakt zijn tij
dens de bruiloft.
De roze wolk waar het kersverse
koppel op leefde op en rondom de
bruiloft, is snel verdwenen wanneer
blijkt dat de zwangerschap veel moei
lijkheden met zich mee brengt. “Na

PUZZEL

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en
kolommen en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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25 weken moest ik al stoppen met
werken. Ik kon niks binnen houden,
ook niet op het werk. Dus er zat niks
anders op dan eerder te stoppen met
werken, normaal is het gebruike
lijk vier weken voor de uitgerekende
datum te stoppen met werken. Maar
het bleef maar doorgaan, tot aan de
bevalling aan toe”, vertelt Brenda.
Op 22 mei 2018 was het dan zover.
Dochtertje Jools kwam, twee maanden
te vroeg, ter wereld. Vier weken ble
ven ze samen in het ziekenhuis. “Dat
was op dat moment niet zo erg. De
verzorging was super goed en uitein
delijk ging het ook een beetje als ons
thuis voelen”, aldus Brenda. “Maar uit
eindelijk wilde ik natuurlijk heel graag
thuis zijn samen met Trevor en Jools.”
In juli, op de uitgerekende datum
was het toch nog even schrikken.
“Jools was ziek, had koorts en wilde
niet drinken. We werden daarom
opgenomen in het ziekenhuis”, ver
telt Brenda. Het was voor haar een
vreemde gewaarwording om juist op
de uitgerekende datum terug te keren
naar het ziekenhuis. “Dat was gek, ik
had een half jaar lang in mijn hoofd
dat dat de datum zou zijn dat we naar
huis zouden gaan met ons kindje.
Gelukkig konden we, na een week in
het ziekenhuis gelegen te hebben,
weer terug naar huis”, vertelt Brenda
met enige opluchting in haar stem.
Na de turbulente periode vond
haar beste vriendin dat het tijd was
om er even tussenuit te gaan. Samen
met hun partners en Jools gingen ze
in augustus 2018 naar Hellevoetsluits.

Een paar dagen ontspannen was het
idee, maar het eindigde heel anders.
Samen gingen ze op het strand in
Rockanje een tochtje maken op het
paard. Het jonge paard waar Brenda
op zat, schrok van een paar wegvlie
gende meeuwen waarna Brenda van
haar paard gegooid werd. “Mijn vrien

din vroeg of ik op kon staan, maar dat
lukte niet. In eerste instantie voelde
ik niks, maar na vijf minuten kreeg
ik scherpe pijn. De paniek sloeg toe”,
vertelt Brenda. Omdat ze op het strand
waren en de ambulance er moeilijk
bij kon, duurde het meer dan een uur
voordat ze in de ziekenwagen lag.
De gevolgen waren groot, Brenda
lag een week in het ziekenhuis
van Dirksland en werd daarna
overgeplaatst naar Nijmegen.
“Mijn rug en bekken was los van
elkaar geraakt en ik had verschillende
breuken”, vertelt ze. Brenda moest
opnieuw leren lopen en bewegen. Met
name de aansturing in het linkerbeen
vormt problemen. Lange tijd lag ze
thuis in bed, maar inmiddels is ze
begonnen met de revalidatie en kijkt
ze weer positief naar de toekomst.
“Een volledig herstel ga ik niet meer
halen, de doktoren hopen dat het
85 procent wordt, maar ik ga voor
minimaal 90 procent”, zegt Brenda.
Werken kan ze nog niet, ook
huishoudelijk taken is moeilijk
aangezien ze nog niet lang kan staan.
“Daarom ben ik heel dankbaar voor
de hulp die we thuis krijgen van onder
meer mijn ouders, schoonouders,
zusje, schoonbroertje en vrienden”,
aldus Brenda. Wielrennen, spinnen
en met name paardrijden, activiteiten
die ze voorheen graag deed, zitten
er voorlopig niet meer in. Om alles
te verwerken is ze bezig met
paardentherapie onder leiding van
Fabienne. “Ze helpt me daar enorm
mee, het helpt me te accepteren wat
er allemaal is gebeurd. Uiteindelijk
was het zeker een zware tijd, maar
het allermooiste is dat Trevor en ik
samen een gezond en vrolijk kind
hebben. Dat geeft me weer de energie
en motivatie om door te gaan, want
uiteindelijk wil ik weer gewoon fit
zijn”, aldus Brenda.

06 - 24 17 25 15 • info@lefcoachingmetpaarden.nl
www.lefcoachingmetpaarden.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.

Ook de kleintjes
Ik hoor u denken. Gaan we weer. Ja u weet het, we hebben een
enorme opgave. En ja, u weet ook dat het geen fabeltje is dat ons klimaat
verandert. En ja, u weet ook dat de ambitie groot is om het tij te keren.
U hoort berichten over gasloze
wijken, velden vol zonnepanelen,
windturbines aan de horizon en zelfs
kerncentrales worden genoemd.
We ervaren hittestress, de plekken
op terrassen in de schaduw zijn
eerder bezet dan in de zon en er

staan bij een fikse regenbui straten
vol met water. Er zijn veel stappen te
zetten. Ook de kleine stapjes helpen.
Minder stenen in onze tuinen en
planten erin. Meer openbaar groen.
Zo min mogelijk bomen kappen,
want de bomen neutraliseren de

CO2 uitstoot. Zo min mogelijk nieuw
asfalt en nieuwe parkeerplekken,
maar ook aanpassingen aan de
riolering en het afkoppelen van het
regenwater op het riool. Delen van
de auto, elektrisch rijden, vaker op
de fiets, beter scheiden van het afval,
minder verspillen van voedsel, de
verwarming een graadje lager, korter
douchen, geen apparatuur op standby
en ga zo maar door. U weet zelf het

beste waar en wat u kunt doen. Een
gemeente kan van alles bedenken en
dat in dikke beleidsnota’s opschrijven.
Dat noemen we dan faciliteren,
stimuleren of verleiden. Maar de tijd
dringt en de gemeente kan het niet
alleen. We zullen het echt samen
moeten doen. En elk stapje helpt.
Ook de kleintjes.
Carla Brugman,
wethouder VENRAY Lokaal

Zin in Limburg!
Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van het CDA voor de
provinciale verkiezingen. In aanloop naar deze verkiezingen werd van
ons kandidaten gevraagd om deze “zin” mee te nemen in onze campagne. Jeej, dacht ik toen, hoe ga ik dat nou doen? Maar nu zijn we een
paar weken verder en is die zorg inmiddels helemaal verdwenen.
Een rondje Limburg leert immers
dat er zoveel moois gebeurt in onze
provincie. Burgerinitiatieven, men
sen die meedenken en de schouders
eronder zetten. Innovatieve projec
ten die de economie laten draaien

en tegelijkertijd oog hebben voor de
duurzaamheidsagenda. Maar ook de
mooie natuur, het landschap en de
tradities. Sommige mensen zullen
nu denken ‘wat unne zeever’ en dat
begrijp ik want ja, er zijn ook tegen

slagen, teleurstellingen en protesten.
Het leven is niet altijd aardig voor
iedereen en ook ik heb die keerzijde
van het leven ontmoet. Echter, ook dat
is ‘Zin in Limburg’, want de Limburger
zegt ‘hand aan de ploog’ en maakt
er wat van. Tegenslag maakt sterk,
tegengas houdt je scherp en door pro
testen leren we respect voor andere
zienswijzen. Zo maakt de Limburger
tot wat Limburg is. Wij als CDA staan
voor een samenleving waar we omkij

ken naar elkaar, waar iedereen mee
telt en meedoet in een omgeving die
voelt als thuis. We staan voor samen
in Europa en een ambitieuze duur
zaamheidsagenda. We staan voor u!
Daar mag u op vertrouwen en ons op
aanspreken. Dat is CDA. Dat is Zin in
Limburg!
Emma Palmen,
Commissielid Leven CDA
Kandidaat-statenlid
provincie Limburg
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Geef ook uw mening

facebook.com/
nieuwsbladhallovenray

Bespreking poll week 05

Ik overweeg ook mijn Facebook account te verwijderen
Een grote meerderheid (86 procent) is het oneens met de stelling.
Aanleiding voor de stelling was dat onlangs bekend werd dat 640.000
Nederlanders vorig jaar zijn gestopt met Facebook. Dat is een daling van zes
procent ten opzichte van het jaar daarvoor en deskundigen verwachten een
verdere daling naar negen procent.
Tegenstanders van de stelling zijn waarschijnlijk van mening dat Facebook
zorgt voor onder andere nieuwsvoorziening. Door even vluchtig te scrollen
kan men in korte tijd op de hoogte zijn van het nieuws zonder dat daar een
duur abonnement van de krant aan te pas hoeft te komen. Daarnaast gaat
het volgens deze mensen makkelijker en sneller dan het lezen van teksten in
de krant. Een andere reden kan zijn dat personen en bedrijven het gebruiken
om aandacht te genereren, voor sociale ofwel commerciële zaken. Door het
enorme bereik dat Facebook heeft, kunnen mensen met relatief weinig geld
en moeite een boodschap onder veel mensen verspreiden. Een laatste moge
lijk punt waarom mensen het in grote getale oneens waren met de stemming,
is dat het zeer praktisch is om met mensen in contact te komen. Het biedt

namelijk kansen om sociale contacten met mensen te onderhouden die aan
de andere kant van de wereld wonen. Dit is natuurlijk een groot verschil met
jaren geleden toen dit nog veel moeilijker was. Al deze punten worden dan
belangrijker geacht dan de zorgen die men eventueel heeft over privacy.
Voorstanders van de stelling hebben waarschijnlijk weinig vertrouwen
meer in Facebook. Volgens het Nationale Social Media Onderzoek is de meest
gehoorde reden waarom mensen een account verwijderen, een gebrek aan
vertrouwen in het medium. Waarschijnlijk komt dit vanwege de diverse
schandalen die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen. Verder blijkt
de toename van het nepnieuws en het privacybeleid een belangrijke reden
om Facebook van de hand te doen. Een ander punt dat mensen doet naden
ken over het verwijderen van een account, is het verslavende karakter ervan.
Er komt steeds meer bewustzijn over hoeveel tijd men per dag doorbrengt op
Facebook. Dit wordt steeds hoger, waardoor mensen kunnen besluiten om het
te verwijderen om zich op die manier te beschermen en te voorkomen dat er
te veel tijd op wordt doorgebracht.

De leerlingenstaking voor een strenger
milieubeleid was terecht
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray
Naar schatting reisden zo’n vijftienduizend jongeren op donderdag 7 febru
ari af naar Den Haag. Ze deden daar mee aan een protestmars voor een stren
ger milieubeleid van de Nederlandse regering. De scholieren ‘spijbelden’ van
school om mee te doen aan de protestmanifestatie. Vanuit het Raayland was er
een leerling aanwezig in Den Haag, zo liet de school weten.
Veel leerlingen die afreisden naar Den Haag deden dat om zo onder een
dag school uit te komen. Ze hadden afspraken met hun school gemaakt om iets
van bewijs te sturen, bijvoorbeeld een selfie, en hadden zo een mooi dagje uit.

De echte motivatie ontbrak bij velen. Een duidelijk doel hadden veel van de
jongeren niet. Van de andere kant is het zo dat ook jongeren een eigen mening
mogen hebben. Als zij vinden dat de overheid een strenger milieubeleid moet
voeren, dan hebben ze alle recht om daar voor te protesteren. De jeugd moet
straks nog leven in deze wereld. De jongeren willen gewoon hun toekomst
veilig stellen en hebben daar het volste recht toe.
De leerlingenstaking voor een strenger milieubeleid was terecht.
Wat vindt u?

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
d

perceel cultuurgron
5.03.30 ha

www.ikzoekeencontainer.nl
tel. (077) 320 97 00

Gelegen op de hoek
Rosakker/Roﬀert Oirlo

Digitaliseren

Inclusief beregeningsput
en betalingsrechten.

van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek

Interesse? Bel 0478-578257
of mail naar: info@arvalis.nl

info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.arvalismakelaars.nl

www.studioadato.nl

Studio ADATO
Ingezonden brief

Als de bieb gaat…
Toen ik las dat de bibliotheek in Venray mogelijk zou verdwijnen,
stond mijn hart even stil. Ik zag mezelf terug in de tijd, huppelend aan
de hand van mijn moeder op weg naar de jeugdbibliotheek. Een houten
keet, een klein plaatsje in Brabant, ik was vier jaar.
Ik zag mezelf zitten tussen
andere kinderen, ademloos luiste
rend tijdens het voorleesuurtje op
woensdagmiddag. Ik zag mezelf in
discussie met de juffrouw van de
jeugdbibliotheek. Nee, ik kon de
boeken niet terugbrengen en nieuwe
meenemen die ik eerder die middag

had geleend. Ik zag mezelf met mijn
leesdiploma, trots, ik heb het nóg.
Ik zag mezelf in discussie met de
juffrouw van de ‘grote’ bibliotheek.
Ja, ik was lid geworden omdat ik alle
boeken van de jeugdbibliotheek al had
gelezen, en ja, ook die van de grote
bieb. Ja, ik ben twaalf, maar ik wil

boeken lenen en lezen van de afdeling
volwassenen. Ruim dertig jaar gele
den verhuisde ik naar Venray en deed
meteen één ding, lid worden van de
bibliotheek. Ik leen er niet alleen boe
ken, maar ga er ook lekker een tijd
schrift lezen, iets opzoeken, een lezing
bijwonen of een tentoonstelling bekij
ken. Snuffelen tussen de te verkopen
boeken en tijdschriften die zijn afge
schreven, een dvd lenen of naar het
tabletcafé met mijn iPad. Thuis kan ik
niet alleen mijn boeken lezen maar ze

ook verlengen, een paar keer zelfs.
Ik kan zo boeken reserveren, een
verlanglijst bijhouden, boeken tegen
een kleine vergoeding uit het hele
land naar de bieb in Venray laten
komen, wel tien materialen tegelijk
lenen en dat voor maar 42 euro per
jaar. Dat is de gemiddelde prijs van
twee boeken, twéé. Ik zie mezelf
niet wonen op een plek zonder
bibliotheek, als de bibliotheek gaat,
vertrek ik ook.
Maud de Beer

Ideale
kinderen
Als je, volkomen illegaal,
een snelweg blokkeert om
andere mensen hun
demonstratierecht te
ontnemen dan word je als
Friesche heldin onthaald. Ben
je als jongere bezorgd over de
toekomst en ga je de straat op
dan word je betiteld als
klimaatspijbelaar en krijg je
veel kritiek omdat je een
chipszakje in de tram
achterlaat. Wat een geweldig
signaal naar uw kinderen.
Veel zure mensen, die vaak
hard roepen over hun grootste
recht, de vrijheid van
meningsuiting, plaatsen op
social media over hoe hypocriet
de jeugd zich gedraagt. Ze
strijden voor een beter milieu
maar laten wel troep achter in
de tram. En, och arm, ze gaan
snacken bij de Mac. “Nou, en
dat is toch echt slecht voor het
milieu”, krakelen Henk en
Ingrid.
Er worden foto’s en
berichten gebruikt die compleet
uit het verband gerukt zijn. Het
fake news gaat verder. Er is al
een complottheorie dat de EU
de demonstraties financiert.
Uitspraken hierover heeft een
Belgische minister al haar baan
gekost (terecht overigens).
U mag van mij vinden van
het klimaat wat u wilt. Maar sla
niet het enthousiasme en het
idealisme van uw kinderen
neer. Al staat u misschien niet
achter hun ideeën, negeer ze
niet, val ze niet af.
Ik noem het ook heel
bewust uw kinderen, ik heb er
geen. Nog een jaar of dertig en
dan is het voor mij klaar.
De jeugd van nu moet nog een
heel end. Doe daarom niet alsof
er niets aan de hand is met
onze wereld. Want die is wel
degelijk ziek en dan heb ik het
niet alleen over het milieu.
Willy
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Bronzen Piëlhaas
voor Mark
Schapendonk
Het bestuur van vastelaovesvereniging de Piëlhaas uit Venray kent
‘de Bronze Piëlhaas’ dit jaar toe aan Mark Schapendonck. “Mark is sinds hij
in Venray kwam wonen continu actief geweest om zaken voor de gemeenschap en anderen te verbeteren. Hij heeft zich ruimschoots verdienstelijk
gemaakt op sociaal en cultureel gebied”, aldus de vereniging. De prijs
wordt op zaterdag 16 februari uitgereikt tijdens Circus Mok.

(A d ve r to r i a l )

Nieuwe naam voor
uitvaartonderneming Duijf
Uitvaartonderneming Duijf bestaat alweer 10 jaar. Met dit jubileum is het een mooie gelegenheid voor een naamsverandering en wel: Duijf & van Kreij Uitvaarten. Glenn van Kreij zal over een
aantal jaren de onderneming voortzetten. Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan houden wij op
zondag 5 mei 2019 een uitvaartbeurs in Hotel Asteria in Venray. U bent die dag van harte welkom
van 11.00 tot 17.00 uur. (gratis entree)

Oh, zit dat zo!
De aangifte
Inkomstenbelasting
Door: Mathieu Hooijmaijers RB Belastingadviseur
De tijd voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting komt er
weer aan. Dit jaar moet de aangifte Inkomstenbelasting 2018 uiterlijk voor
1 mei 2019 bij de Belastingdienst binnen zijn. Aangifte kun je doen vanaf
1 maart 2019.

Als je aangifte moet doen, krijg
je hiervoor een digitale uitnodiging
via MijnOverheid.nl of, als je niet
op de Berichtenbox geabonneerd
bent, nog gewoon via de post.
Aangifte doen, kun je alleen nog
digitaal (behoudens uitzonderingen).
Daarvoor kun je gebruik maken van
het belastingaangifte programma van
de Belastingdienst op de site van de
Belastingdienst. Inloggen doe je met
de DigiD.
De Belastingdienst vult de
aangifte zoveel mogelijk voor je
in met gegevens die ze al weten,

zoals inkomen, eigen woning,
bankrekeningen en bankschulden.
Controleer deze gegevens goed, ze
zijn niet altijd juist of staan soms op
de verkeerde plek in de aangifte.
Gegevens die er niet in staan moet je
uiteraard zelf in te vullen.
Als je getrouwd bent, maar vaak
ook bij samenwonen, kun je als fiscaal
partner gezamenlijke aangifte doen.
Het blijven dan twee aangiften, maar
voor sommige posten in de aangifte
mag je kiezen bij wie je ze aangeeft.
Kijk goed naar de verdeling van die
posten want dat kan een behoorlijk
voordeel opleveren.
Krijg je geen uitnodiging voor het
doen van aangifte dan kun je toch
aangifte doen als je denkt geld terug
te krijgen, bijvoorbeeld als je maar een
gedeelte van het jaar hebt gewerkt of
aftrekposten hebt, zoals ziektekosten.
Je moet aangifte doen als je belasting

moet betalen. Dat kan bijvoorbeeld
het geval zijn als je meer dan 30.000
euro aan spaartegoeden hebt.
Kijk ook altijd even naar de
Voorlopige Aanslag 2019. Zijn er
veranderingen waardoor je in 2019
veel meer of juist minder belasting
betaald, dien dan een verzoek in bij
de Belastingdienst om de aanslag
2019 bij te stellen.

Mark heeft zich vanaf het moment
dat hij zich in de nieuwe wijk Veltum
gevestigd heeft, ingezet voor de
wijk. Hij heeft zich aangesloten bij
de Wijkraad. Eerst als lid en later
als voorzitter. Het hoogtepunt was
voor Mark de festiviteiten rondom
Veltum 750. Mark was voorzitter
van het organiserende comité.
Als voorzitter van de ouderraad is
Mark nauw betrokken geweest bij de
ontwikkeling van de jonge school.
Na een aantal jaren heeft hij hier het
stokje overgedragen aan anderen.
Op basis van zijn werkervaring in
de zorg wordt Mark als voorzitter
betrokken bij de oprichting van het
gehandicaptenplatform Venray. Hij
zette het mee op poten en stortte
zich daarna op een nieuw avontuur.
Als voorzitter van de nieuwe fractie
van D66 in Venray verbindt hij de
jonge fractie. “Samen zoeken ze de
samenwerking met elkaar en met
anderen. Na een aantal jaren stond
het fundament en was hij klaar voor

opnieuw een nieuwe uitdaging”, aldus
de vereniging. Vanuit zijn werk in de
zorg is hij nauw betrokken geweest
bij de dementiezorg. “Dementie is zo
ingrijpend, daarom moet je mensen
leren hoe je met met mensen die
hier aan lijden om kunt gaan”, vertelt
Mark. Voor hem is dit de drijfveer om
voorzitter te worden bij Alzheimer
Noord-Limburg. Daarnaast is Mark
ook betrokken geweest bij Logeerhuis
Kapstop. “Met hart en ziel heeft hij
zich ingezet voor de totstandkoming
van het Logeerhuis”, stelt de
vereniging. Verder is hij betrokken
geweest bij de oprichting van Venray
Dementievriendelijk en is hij mede
organisator geweest van de symposia
van Hulp bij Dementie. “Bij alle
organisaties en initiatieven waar Mark
bij betrokken is geweest, heeft hij
altijd samen gewerkt met een hechte
club mensen”, aldus de vereniging.
De Piëlhaas feliciteert Mark
Schapendonck zaterdag 16 februari
tijdens Circus Mök.

Den Hoender

Kienmiddag
Het Kien-team van Wijcentrum Den Hoender in Venray organiseert op
vrijdag 15 februari een kienmiddag. De kienmiddag vindt plaats om
14.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Vestiging Horst
Spoorweg 10, 5963 NJ Hegelsom
T 077 – 398 46 00
Vestiging Roggel
Groenstraat 2, 6088 CW Roggel
T 0475 – 49 46 28
www.innovista.nu

Iedere derde vrijdag van de maand
wordt de middag in wijkcentrum
Den Hoender georganiseerd. De deu
ren deze middag zijn geopend vanaf
13.00 uur. De volgende kienmiddagen
vinden plaats op vrijdag 15 maart en
op vrijdag 19 april. De aanvangstijd is
beide keren ook 14.00 uur.

Wijkcentrum Den Hoender
verzorgt voor meerdere verenigingen
activiteiten. Het centrum, dat
inmiddels al 44 jaar bestaat, is
gelegen aan de St. Ursulastraat 2 in
Venray. Voor meer informatie kan
er contact opgenomen worden met
denhoender@ziggo.nl
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Geschiedenis Online Publieksprijs

Derde plek voor RooyNet
Geschiedeniswebsite RooyNet heeft de derde plaats behaald bij de Geschiedenis Online Publieksprijs. Dit
werd bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in de Koninklijke Bibliotheek in Venray op donderdag 7 februari.

May Volleberg en Jan Strijbos nemen de prijs in ontvangst

RooyNet behoorde tot de
tien genomineerden die door de
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
waren uitgenodigd voor de uitreiking
van de publieksprijzen. Daarnaast
waren nog tien genomineerden
uitgenodigd voor de uitreiking van
de juryprijzen. In totaal hadden 96
organisaties uit heel Nederland zich
ingeschreven voor de Geschiedenis
Online Prijs, een tweejaarlijkse prijs
die op initiatief van de Koninklijke
Bibliotheek, DE REE-archiefsystemen,
Archieven.nl en Delpher is ingesteld
om de geschiedbeoefening via inter
net een boost te geven.
“Helemaal geweldig, ik ben
er echt stil van.” Dat was de eer
ste reactie van RooyNet-coördinator
May Volleberg, toen bekend werd dat
RooyNet een derde plaats behaald
had. De 3D-animatiefilm ‘Haarlem
in Vogelvlucht’ won de tweede
prijs. Eerste plaats was voor Erfgoed
’s Hertogenbosch. In de categorie
publieksprijs werden in totaal elfdui
zend stemmen uitgebracht, waarvan
er 766 naar RooyNet gingen.

De juryprijs ging naar de website
‘Handelaar in slaven’ van het
Zeeuws Archief. De deelname van
RooyNet was op de eerste plaats
bedoeld om de Venrayse website
nog meer bekendheid te geven.
44 cultuurhistorische organisaties
geven op de site door middel
van foto’s, films, documenten en
geluidsbestanden een vrijwel
totaalbeeld van de recentere
geschiedenis van Venray en de dertien
kerkdorpen. De edities van 18802010 van weekblad Peel en Maas zijn
te doorzoeken en ook wordt volop
gewerkt aan het publiceren van
de dorpsbladen. Voor degenen die
aan stamboomonderzoek doen, zijn
op RooyNet tal van genealogische
gegevens, aangeleverd door de
gemeente Venray, in te zien.
Daarnaast staan er biografieën van
bekende Venraynaren op en zijn er
webexposities te bekijken. De derde
plaats van RooyNet werd beloond
met een cheque van 500 euro die
door May Volleberg en Jan Strijbos in
ontvangst werd genomen.

KBO Ysselsteyn-Vredepeel

Boerenkoffietafel
KBO Ysselsteyn-Vredepeel heeft dinsdag 5 februari voor de tweede keer de boerenkoffietafel georganiseerd bij
het gemeenschapshuis de Smelehof in Ysselsteyn. Alle ouderen waren uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

Isis en Brent
winnen voorleeswedstrijd
Voor de gelegenheid hadden
de mensen deze avond oude
kleren aangedaan en kwamen ze
in verschillende kostuums naar
het gemeenschapshuis. Voordat er

gedineerd kon worden, werd eerst
het ‘boerebruidspaar’ in de onecht
verbonden. In werkelijkheid zijn Cor
en Truus Huys al 60 jaar getrouwd,
maar ze zeiden ook dit keer volmondig

‘ja’ tegen elkaar. “Onder meer met
het nummer ‘Wie hét dié gebeld?’
en diverse lekkernijen werd de
avond feestelijk afgesloten”, aldus de
organisatie.

IVN-lezing over Slowakije
De natuur, cultuurhistorie en folklore in Slowakije staan centraal in een lezing die IVN Geijsteren-Venray
organiseert op maandag 18 februari. De lezing start om 20.00 uur in zaal de Kemphaan in Venray en wordt
verzorgd door Silvia Reinderink van Ecologisch Bureau Reinderink Natuuradvies & -beleving.
Reinderink heeft voor haar studie
bos- en natuurbeheer stagegelopen
in het nationale park Lage Tatra in
Slowakije. Sindsdien heeft dit land
haar hart veroverd en organiseert
zij er al ruim achttien jaar wandelen natuurreizen. Ze gaat tijdens de

lezing in op de geschiedenis van
het relatief onbekende Slowakije,
de bijzondere cultuurhistorie, de
folklore en natuur. De lezing wordt
ondersteund met veel foto’s over
gebouwen, volksarchitectuur,
bergen en dalen met watervallen,

ravijnen, flora, fauna en de gastvrije
bevolking. Tijdens deze lezing geeft
Reinderink de deelnemers een indruk
van de bijzondere natuurgebieden
en nationale parken van het land.
De lezing is gratis voor leden van IVNGeijsteren-Venray.

Bij het Raayland College in Venray zijn op maandag 11 en dinsdag
12 februari de lokale voorrondes van de Nationale Voorleesdagen
gehouden. Isis Vennekens van basisschool De Peddepoel heeft de
eerste lokale voorronde gewonnen. Brent Burger van basisschool De
Bongerd won de tweede ronde.
De Aula van het Raayland
College was goed gevuld. De
schoolkampioenen werden door
hun supporters flink aangemoedigd.
Het niveau van de lezers lag dicht
bij elkaar. Het was dan ook een
spannende ontknoping. Isis las voor
uit het boek Zsa Zsa van Janneke
Schotveld. Brent las voor uit het
boek Raveleijn van Paul van Loon.
De twee winnaars gaan, samen met
de winnaars van De Bibliotheek
Horst, BiblioNu vertegenwoordigen
tijdens de regionale ronde van
Noord-Limburg. Daar strijden zij in
april om een plaats in de provinciale

finale in Roermond. De winnaar
wordt Limburgs Voorleeskampioen
en vertegenwoordigt in mei
onze provincie tijdens de
landelijke finale. In totaal hebben
28 schoolkampioenen zich
aangemeld in het werkgebied van
BiblioNu, de gemeenten Venray en
Horst aan de Maas. De Nationale
Voorleeswedstrijd is een initiatief
van Stichting Lezen in samenwerking
met het Sectorinstituut Openbare
Bibliotheken (SIOB). De Nationale
Voorleeswedstrijd wordt
financieel mogelijk gemaakt door
Stichting Lezen.
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SV United
verliest hectische topper
SV United uit Wanssum verloor zondag 10 februari voor eigen publiek de topper tegen VOS uit Venlo (1-2)
in de vijfde klasse D. In een hectische wedstrijd maakten de Venlonaren een einde aan de serie van elf
ongeslagen duels van SV United dat werd onttroond als koploper.

SVOC’01 weet weer
wat winnen is
De speelsters van het eerste damesteam van SVOC’01 uit Oirlo en
Castenray vertrokken zondag 10 februari naar Knegsel waar ze tegen
Vessem speelden. Afgelopen weken had SVOC enkele tegenslagen,
maar door een 21-5 overwinning en twee punten meer is de lijn
opwaarts weer ingezet.
De wedstrijd begon fel. Maar
door een goede eerste bal van
Vessem werd er meteen in de eer
ste minuut gescoord. Maar al snel
daarna volgde doelpunten voor
SVOC. Er waren veel kansen die SVOC
ook afmaakte. Zo gingen ze de rust
in met een 5-9 voorsprong. In de
tweede helft liep het aantal doel
punten voor SVOC op. Vessem kreeg

het steeds moeilijker. Door de leuke
acties en goede combinaties werd
het een goede wedstrijd. SVOC was
erg fel op de bal en daardoor konden
veel ballen van Vessem worden weg
getikt. Vessem bleef daardoor steken
op vijf doelpunten. Uiteindelijk ein
digde de wedstrijd in een stand van
5-12, waardoor SVOC eindelijk weer
eens twee punten kon behouden.

Gelijkspel voor
Oranje-Wit
Het eerste damesteam van korfbalvereniging van Oranje-Wit uit
Leunen ging zondag 10 februari op bezoek bij korfbalvereniging Rooi
uit Sint-Oedenrode. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel, 17-17.

Na afloop vierde de dolgeluk
kige Venlose ploeg de zwaarbevoch
ten overwinning uitbundig. Even
verderop op het kunstgrasveld van
het Wanssumse sportpark sprak trai
ner Fenne Smits zijn manschappen
bemoedigend toe. “Dit verlies is zuur
en vervelend. Maar er is nog niets
aan de hand. De competitie wordt
pas in mei beslist. Het gaat nog goed
komen”, hoopte Smits. Voor de tweede
keer dit seizoen ging SV United met
2-1 onderuit tegen VOS. De thuisclub
ergerde zich groen en geel aan het
lankmoedige optreden van arbiter
Boulayounne uit Tegelen, het vlag
gen van de Venlose grensrechter en
het tijdrekken. Mede daardoor haalde
SV United niet zijn normale niveau.
De anders zo gevaarlijke aanvalslinie
met de topschutters Michal Kolodziejski
en Indy Phillips kon niet het verschil
maken. “Allerlei discutabele toestan
den hebben het ons extra moeilijk
gemaakt”, erkende Fenne Smits. “De
scheidsrechter was zwaar onder de

maat en hij liet alles toe. Maar daar
kun je niets tegen doen.” Het topduel
begon hoopvol voor SV United. Na
anderhalve minuut werd Indy Phillips
aangetikt net binnen de beruchte lij
nen: strafschop. Kevin Koolhof kwam
naar voren en hij scoorde koeltjes
vanaf de stip, 1-0. Daarna kreeg VOS
een overwicht. United-linksachter Dirk
Deenen maakte ten koste van geel een
overtreding op aanvaller Yusuf Güngor.
De vrije trap van captain Coen Souren
werd door Danny Alberts onhoudbaar
binnengekopt, 1-1. United-keeper Bas
Rademacher moest enkele reddingen
verrichten om verder onheil te voorko
men. Een tegenvaller was dat mid
denvelder Pim Snijders halverwege de
eerste helft met een liesblessure naar
de kant moest. Stef Kersten was zijn
vervanger. Op het middenveld werden
de geblesseerden Simon ter Braak en
Bram Lookman al node gemist.
Na een halfuur werd SV United
gevaarlijk, maar de kogel van Indy
Phillips werd gekeerd door de Venlose

sluitpost. Vlak voor de pauze ging de
geslepen Coen Souren neer in een duel
met Kevin Koolhof. De leidsman gaf
nu ook aan VOS een penalty. Routinier
Souren zette de bezoekers vanaf elf
meter op een 1-2 voorsprong en hij
vierde zijn treffer uitdagend richting de
dug-out van SV United.
Vlak na rust ontsnapte SV United
aan een grotere achterstand toen de
attente Koen Peelen een bal van de
doellijn wegtrapte. Aan de overzijde
had Stef van Berlo de gelijkmaker op
zijn schoen, maar hij trof de lat. De tijd
tikte weg in het nadeel van SV United.
Het uitgekookte VOS speelde het spel
slim. Donkere wolken pakten zich
letterlijk samen en twintig minuten
voor tijd werden de lichtmasten
ontstoken. SV United probeerde met
alle macht de dreigende nederlaag af
te wenden maar bleef uiteindelijk met
lege handen achter. Michal Kolodziejski
kwam eenmaal in kansrijke positie,
maar zijn doelpoging strandde op de
vuisten van keeper Ispir.

Op papier was Oranje-Wit in
het voordeel, dit zorgde gelijk voor
extra druk bij de gasten. De wed
strijd begon dan ook stroef en het
was Rooi dat de score opende en al
snel op een 3-0 voorsprong kwam.
Oranje-Wit was net niet scherp
genoeg en wist de kansen niet af te
maken. Doordat Oranje-Wit uitein
delijk wel bleef zoeken naar kansen
konden ze wel de aansluiting vinden.
Dit uitte zich in een ruststand van 8-7
voor de thuisploeg.
Na rust was oranje-Wit gebrand
om de punten mee naar huis te
nemen, maar hetgeen in de eerste

helft gebeurde was in de tweede
helft ook het geval. Oranje-Wit liep
achter de feiten aan en hoewel het
sterker werd in de defensie, wist
Rooi uit te lopen naar een 16-12
voorsprong. Middels een time-out
werd Oranje-Wit op scherp gezet,
alles op alles werd gezet om de
nederlaag te voorkomen. Dit leidde
tot een inhaalrace van de gasten tot
16-16. In de laatste minuten wisten
beide teams de korf nog te vinden,
wat resulteerde in een 17-17 eind
stand. Een spannende wedstrijd waar
Oranje-Wit op het laatste moment
een nederlaag kon afwenden.

Snerttoernooi bij
Tennisclub Oostrum
Tennisclub Oostrum heeft op zaterdag 9 februari het snerttoernooi
georganiseerd. Het toernooi stond oorspronkelijk gepland voor 2 februari,
maar vanwege sneeuwval is het toernooi destijds geannuleerd.

Jesse Rommen schiet
Venray naar late winst
SV Venray won zondag 10 februari de uitwedstrijd tegen Bekkerveld in Heerlen met 0-1 in de eerste klasse D.
Matchwinnaar was Jesse Rommen die in de slotfase met een mooie uithaal in de kruising de Venraynaren de drie
punten bezorgde.
Het waren zondagmiddag geen
beste omstandigheden voor een potje
voetbal. Het slecht bespeelbare kunst
grasveld, de harde wind en de onop
houdelijke regen deden veel afbreuk
aan het spel. Laagvlieger Bekkerveld,
dat op 23 september in de competitie
ouverture met 4-1 in Venray verloor,
koos voor een verdedigende speel
wijze. “Voor rust en nog een stuk van
de tweede helft was het voor ons
heel moeilijk erdoorheen te komen.
We hadden wel veel balbezit maar
kregen weinig kansen”, zei trainer
Frans Koenen. Hij kon geen beroep

doen op nieuwkomer Sander Lenders
die kampte met een hamstringbles
sure. Jordy Wismans, terug van een
schorsing, keerde terug in de defensie.
Na een kwartier in de tweede
helft paste trainer Koenen een dub
bele wissel toe. Roel Cornelissen
en Jeroen Vullings kwamen bin
nen de lijnen en centrumverdediger
Robert Willemse werd naar het front
gestuurd. Die omzetting pakte goed
uit. Koenen: “We kregen een nog gro
ter overwicht en ook meer kansen.
Toch moesten we nog lang wachten
op de winnende goal.” Vlak voordat de

0-1 viel, kreeg Bekkerveld een goede
mogelijkheid. Vanuit de kluts ver
dween de bal voorlangs het Venrayse
doel. Een kleine tien minuten voor
tijd viel de bevrijdende treffer.
Robert Willemse tikte door naar Jesse
Rommen die de bal ineens op zijn slof
nam, 0-1. “Een prachtige goal. Het was
heel belangrijk voor ons deze wed
strijd te winnen”, aldus Frans Koenen.
“We zijn begin januari weer begon
nen maar we komen niet goed in ons
ritme. Na het verlies bij Susteren is
deze winst ook goed voor het zelfver
trouwen.”

Met windkracht zes begon het
toernooi rond de klok van 09.30 uur.
“Vanwege de weersomstandigheden
waren de tennisballen overal te
vinden, maar lang niet altijd waar ze
bedoeld waren”, aldus de
organisatie. Er waren twaalf
deelnemers en er werden drie
rondes van 45 minuten afgewerkt.
Tussendoor zijn er twee pauzes

geweest. Piet Vloemans, organisator
van het toernooi, maakte na afloop
de uitslagen bekend. De uitslagen
zijn berekend op het aantal games
dat door de deelnemers gewonnen
is. Petra Houba won 23 games en
was de winnaar bij de vrouwen.
Bij de mannen won Leo Lenssen. Ook
hij behaalde een aantal van
23 games.
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Cas Theeuwen

Naar
de Hel
Laatst was ik wat op
Facebook aan het scrollen,
omdat ik me aan het vervelen
was. Toen kwam ik een artikel
tegen over transgenders.
Zelf vind ik het echt
fantastisch als mensen
gewoon zichzelf durven te
zijn. Er zijn soms gewoon
mooiere vrouwen dan dat ik
zelf ben en ik ben geboren
als vrouw.

24 februari

ATB TOERTOCHT
MELDERSLO

Onze weekendaanbieding:

www.neetﬁt.tk

AC

TIE

✁

4-gangen keuze diner

Van € 57,- voor

Ik heb een foto van mijn opa die ik
nooit weg zou doen.
Wat zou je graag nog willen leren in
je leven?
Ik zou willen leren om goed met
camera’s om te kunnen gaan.
Wat zou je nog eens opnieuw willen
doen of beleven?
Ik zou heel graag willen dj’en op
Stereo Sunday, dat is een festival in
Venlo.
Heb je een verborgen talent?
Veel mensen weten niet dat ik erg
creatief ben.
Ben je bijgelovig?
Ja, soms klop ik toch wel dingen af.

Passie voor kwaliteitsvlees

35, 50, 65 km

✁

Wie kent jou het beste?
Mijn moeder kent mij het beste.
Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Martin Garrix, hij is een van mijn favo
riete dj’s.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
‘Mijn oom Theodoor’ van
Toon Kortooms.
In welke situatie was jij het meest
zenuwachtig?
Ik was het meest zenuwachtig toen
mijn punt op magister stond en ik
deze kon bekijken.
Wat zou je nooit weggooien?

€ 28,50 p.p. Kinderen € 15,50

Tegen inlevering van deze bon (geldig tot 01 juli 2019)

Schoolstraat 20, Venray • tel. 06-25 54 21 22 • www.edaspecialiteiten.nl
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Als je ervoor kon kiezen om voor
altijd één bepaalde leeftijd te
hebben, welke zou dat dan zijn en
waarom?
Dat zou 18 jaar zijn, omdat ik dan
eindelijk volwassen ben.
Wat is je leukste en wat is je
stomste vak op school?
Het leukste vak dat ik heb is
Nederlands. Het stomste vak dat ik
heb is economie.

Wat zou de beste uitvinding ooit
zijn?
Een tijdmachine zou de beste uitvin
ding ooit zijn.
Wie is je grote voorbeeld?
Niko Pueringer: Hij is een filmmaker
uit Los Angeles en dat zou ik later ook
wel willen worden.
Wat is je droombaan?
Filmproducent of productiemanager
op een film.
Wat vind je belangrijk in een
vriendschap?
Vertrouwen is belangrijk, want zonder
dit kan ik heel veel niet zeggen tegen
mijn beste vriend.

LE

Cas Theeuwen
14 jaar
Blitterswijck
Dendron college Horst

VER
S

Naam
Leeftijd
Woonplaats
School

KER

V

Gebraden
4 kipfilet
+
4Gehaktballen
stroganoffburgers
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

Helaas deelde niet iedereen
deze mening, want de eerste
reacties op het artikel waren
meteen nogal direct en negatief. In Nederland is vrijheid van
meningsuiting een groot goed
en mensen mogen zeggen wat
ze willen. Maar soms vraag ik
me af hoe mensen erbij komen
om bepaalde dingen te zeggen.
Want ‘God heeft dit niet zo
gewild’ en ‘transgenders gaan
naar de Hel’ vind ik niet echt
prettig om te lezen of te horen.
Transgenders zijn mannen
en vrouwen die het gevoel
hebben dat ze in het verkeerde
lichaam zijn geboren. Ze willen
daarom bijvoorbeeld van
geslacht veranderen door
middel van een operatie of ze
gaan zich anders kleden.
Maar blijkbaar is dit niet God
zijn plan, want je moet
tevreden zijn met wat hij geeft.
Maar als mensen het gevoel
hebben dat ze in het verkeerde
lichaam zijn geboren, hoort dat
dan niet misschien zo? Heeft
God er niet voor gekozen om
transgenders op de wereld te
laten zijn en moeten we ze niet
gewoon accepteren?
Anne Jacobs
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Verrékes Moj wint TVK

‘Wij werden gek,
Venray werd gek en
De Wetteling ontplofte’
Verrékes Moj uit Venray won zaterdag 9 februari voor de tweede maal het Tiener Vastelaovend Kónkoer (TVK)
met het liedje R.I.T.M.E. De finale van het liedjesconcours vond plaats in sporthal De Wetteling in Venray.

PRINS JELLE I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Verrékes Moj, bestaande uit Sija,
Sanne, Klaas en Jonas, mocht als
winnaar van vorig jaar de avond
openen. Daarna was de groep als
zesde aan de beurt. “Eindelijk moch
ten we dan in ons eigen ‘Rooj’ het
nummer ‘R.I.T.M.E.’ brengen, niet
normaal hoe vet”, reageert Klaas
namens de groep. “Voorafgaand de
finale durfden we al te zeggen dat het
een supervette avond zou gaan
worden, ongeacht het resultaat.
Dithebben Jeugdvastelaovesvereniging
D’n Hazekeutel en Stichting TVK echt
‘verrékkes’ goed gedaan. De zaal ging
kapot tijdens het optreden, volledig.
Het mooiste was ook dat dit bij elke
artiest gebeurde, iedereen deed het
weer zo goed, zowel de finalisten als
de supporters.”
De groep was niet de enige
Venrayse act die in de prijzen viel.
Veier-G won de vlogprijs voor de

beste vlog en, Gén Twiefel pakte
de prijs voor aanstormend talent.
Klaas: “De presentatrice ging verder
met de uitreiking, nummer 3 werd
Same Sjpass, en nummer 2 werd
Kim+Siep. En toen was het moment
daar, wie zou de nummer 1 worden.
We waren als Verrékkes Moj zijnde
zonder verwachtingen de finale
ingestapt, gewoon genieten. Toen
gedeputeerde Ger Koopmans onze
naam door microfoon schreeuwde,
overheerste er dan ook veel ongeloof
en verbazing. Weer gewonnen. Wij
werden gek, Venray werd gek en
De Wetteling ontplofte. Dit was echt
megasuperultravet! Een dikke pluim
voor de Rooyse Topp, de tienertak van
Vastelaovesvereniging de Piëlhaas,
die voor vier Venrayse finalisten heeft
gezorgd afgelopen 9 februari: Zoeë zit
dat, Gén Twiefel, Weej Kieke Wel en
Verrékkes Moj.”

Het winnende nummer werd
geschreven door Leon Mooren en
Patrick Janssen.” R.I.T.M.E. staat voor
‘Ritme Inspireert Tot Magische Énèrgie.
“Het nummer is geschreven met de
gedachte, we willen weer iets dat
anders is dan anders, we willen ver
nieuwen. Samen zijn we dit avontuur
aangegaan, en daar kunnen we nu de
vruchten van plukken.”
Klaas vervolgt: “Door de winst
in 2018 dachten we echt niet dat we
er weer met winst van door zouden
gaan. Niet dat dit in 2018 wel het
geval was, maar toch was dit net even
anders. De ontlading, het gek doen,
het feesten, dat is allemaal hetzelfde
gebleven. We genieten met volle teu
gen, en gaan genieten van wat nog
allemaal komt. Door de winst van
vorig jaar weten we een beetje wat
er op ons afkomt, daar kun je het hele
jaar wel over dromen.”

Adams James Sorensen
Adam James Sorensen en Jan van Bijnen spelen zaterdag 16 februari in de Muzikale Huiskamer in Castenray.
Dit optreden start om 20.30 uur.
door folkproducer Evan Brubaker
geproduceerd en er zijn muzikanten
van grote naam op te vinden, zoals
gitarist Bill Frisell. Ook singersongwriter Rachel Harrington is op
het album te horen. Adam James is
een innemend verteller en performer.
Zijn shows kenmerken zich door
een grote muzikale intensiteit en

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

Prins Jelle I
Nar Paul

Een echte Prins
van de Zagewetters
is opgegroeid
tussen de verkes

Proﬁciat
prins Jelle
en nar Paul!
Weej wense ollie enne
schitterende vastelaovend!
Team Het SterrenHuis

Muzikale Huiskamer

Adam James Sorensen is een uit
Chicago afkomstige singer-songwriter.
Momenteel woont hij in Taiwan,
maar hij verwacht ooit weer naar
de Verenigde Staten te verhuizen.
Met zijn songs produceert Adam
James ‘balsem voor de ziel’, zoals
dat door Rootstime.be omschreven
wordt. Zijn album Midwest werd

Wej wense prins Jelle
www.demulderenstrijbos.nl
enne geweldig
schônne carnaval!!!

een intiem geluid. De Nederlandse
snarenvirtuoos Jan van Bijnen, die
onder andere deel uitmaakt van de
vaste begeleidingsgroep van Freek de
Jonge, begeleidt de Amerikaan tijdens
dit optreden. Jan is thuis op een scala
aan snareninstrumenten, zoals dobro,
gitaar, mandoline, banjo en pedalsteelguitar.

T 0478 51 22 22

www.hetsterrenhuis.nl

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

’Doet allemaol mit,
blief nie thuus, want
dit jaor werd ien groet
gekkehuus!’

Wie ben je?
Ik ben Jelle Nijenhuis, 22 jaar, en tijdens deze vas
teloavend ga ik voorop als Prins Jelle I. Door mijn
collega-raadslid Peter de Mulder (beter bekend
als Pietje) word ik vaak ‘Nijenhuis gekkenhuus’
genoemd. Vandaar mijn leus ‘Doet allemaol mit,
blief nie thuus, want dit jaor werd ien groet gek
kehuus!’ Ik ben de zoon van Diederik en Wilma
Nijenhuis. Vijf jaar geleden ben ik bij de vereniging
gekomen als nar bij Prins Jos I, hierna heb ik mij
aangesloten bij de raad van elf. Daarbij zet ik mij in
mijn vrije tijd in als vrijwilliger binnen het bestuur
van de JUM (jeugd uut Mersele) en het bestuur
van SV Merselo. Daarnaast voetbal ik ook bij SV
Merselo.
Deze vasteloavend ga ik natuurlijk niet alleen

voorop, dit doe ik samen met mijn vriendin Fieke
Arts. Zij komt uit Rooij en is groot liefhebber van de
vasteloavend. Wij kijken er dan ook erg naar uit om
samen dit feestje te gaan vieren.
Waar werk je?
Ik ben net afgestudeerd van de HAS in Venlo. Hier
heb ik bedrijfskunde en agribusiness gestudeerd.
Op dit moment ben ik werkzaam bij ’t Roosendaal,
het bedrijf van mijn vader en buurman. Mijn buur
man was jubileum prins van De Zagewetters, hij
weet hierdoor dat het een grote eer is om prins te
mogen zijn. Mijn vader was hierover vanzelfspre
kend direct enthousiast.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik had niet verwacht dat ze mij dit jaar zouden vra

gen om prins te worden van De Zagewetters. Maar
toen Vorst Rene mij in november deze vraag stelde,
heb ik hier niet lang over nagedacht. Het is natuur
lijk een grote eer om gevraagd te worden. Mijn
ouders zijn van oorsprong afkomstig uit de achter
hoek. Maar van jongs af aan zijn mijn zusje en ik al
grote liefhebbers van dit feest. Mijn ouders vieren
ook graag dit feestje mee, vooral dit jaar!
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik word deze vasteloavend bijgestaan door Nar
Paul. Paul is 10 jaar geleden zelf prins geweest en
is sinds die tijd actief als lid van de raad van elf.
Toen mij gevraagd werd wie er nar moest worden
was er voor mij geen twijfel mogelijk, hiervoor
koos ik Paul. Gelukkig was hij enthousiast en zei
hij ja.
Daarnaast word ik bijgestaan door princes Fieke
en Narinneke Anne. Met z’n vieren gaan wij er een
prachtig jaar van maken.
Wat betekent carnaval voor je?
Vasteloavend staat voor mij voor een gevoel van
samenhorigheid in de gemeenschap. In Merselo
vieren wij dit feest echt met elkaar van jong tot
oud. Dit is omdat vasteloavend ons verbind met
elkaar. Dit heb ik dan ook al gevoeld vanaf dat
ik klein was. Daarom heb ik mij altijd het beste
gevoeld bij de Merselse vasteloavend.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Deze vasteloavend is het voor ons het belangrijkste
om dit feest samen te vieren. Wij zullen vol
enthousiasme voorop gaan samen met het
jubileum jeugd trio van De Zagewetters. Met op
zaterdag de installatie en receptie, op zondag de
optocht in Merselo, op maandag de optocht in Rooij
en op dinsdag nog een mooie avond in het dorp,
hebben wij een super programma voor de boeg.
Wat wens je de carnavalsvierder in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen een hele hoop plezier. Zodat
iedereen er van gaat genieten op zijn eigen
manier!
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ieder moment is voor mij een hoogtepunt. Ik
geniet volop van de grote feesten, ieder moment
is er een om te onthouden. Ik hoop dan ook dat dit
geldt voor alle vasteloavends vrienden in Merselo
en omstreken.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Op Aswoensdag ga ik overdag nagenieten van
deze geweldige tijd. Vervolgens halen wij aan het
einde van de dag een kruisje in de kerk. De dag
afgesloten met herring schellen en een biertje in
de jum. Vooral om nog even na te praten over de
afgelopen vasteloavend en alles wat wij samen
hebben meegemaakt.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Ik heb aan mijn ouders en vrienden niet verteld dat
ik dit jaar prins zou worden. Dit is mij niet tegen
gevallen omdat ik toch al niet zo’n grote verteller
ben. Alleen op 1 januari in de voetbal kantine waar
altijd actief geraden wordt wie de nieuwe prins
zou worden, werd ik vaak aangesproken. Met hulp
van Prinses Fieke en Vorst Rene heb ik mij toch
zo goed mogelijk staande weten te houden. In
de hoop dat de verrassing tijdens het prinsenbal
groot zou blijven. Een aantal mensen hadden een
vermoeden, maar door mijn leeftijd hadden toch
een hoop mensen het niet verwacht.
Welk advies zou je je opvolger in 2020 mee
willen geven?
Kort gezegd; geniet ervan. Geniet van elk moment
samen met je Nar en laat alles op je afkomen. Dit
maak je maar een keer mee, dus zorg dat je er
volop van geniet.

CV De Zagewetters Merselo

‘Geweldig mooi en spannend’

16

cultuur

14
02

11 vragen aan prins Bas I

PRINS BAS I GEFELICITEERD NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

CV De Klute-trappers Vredepeel

‘Veul schik en weinig katers’

Wie zijn jullie?
Ik ben Bas van der Zanden, oftewel prins Bas d’n
Urste. Ik ben 26 jaar en woon op de Twistweg in
Vredepeel samen met prinses Renee. Onze nar is
Eline Lenkens.
Waar werk je?
Samen met mijn compagnon John run ik een dak- en
montagebedrijf, genaamd Weerts van der Zanden
Dakwerken. Ook Renee werkt binnen het bedrijf.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins te
worden?
Vroeg of laat zouden ze toch een keer komen. En het
leek ons erg leuk om te doen. We hebben er dan ook
veel zin in!
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelde als een eer, zeker omdat wij het eerste
prinsenpaar in het nieuwe gemeenschapshuis van
Vredepeel mogen zijn.
Wat betekent carnaval voor je?

Ik heb eigenlijk een hekel aan verkleden. Daarom
was ik al lid van de raad van elf. Maar ik vind de
sfeer van carnaval geweldig, helemaal nu ik er niet
over na hoef te denken hóe ik mezelf moet verkle
den.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Mijn taak is vooral om voorop te gaan in de polo
naise, bier te drinken en mijn scepter in de gaten te
houden. Daarnaast moeten we natuurlijk ook naar de
bond van ouderen, naar de school, op ziekenbezoek
en gaan we naar meerdere recepties.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Veul schik en weinig katers: maak er ‘en skonne car
naval’ van.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik heb werkelijk nog geen idee. Ik ben (ten tij
den van het invullen van deze vragenlijst,

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert

red.) officieel pas een halve avond prins, dus ik ga
ervan uit dat er nog vele hoogtepunten volgen.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Ik denk gewoon werken. Ik heb geen tijd om uit te
rusten.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Gewoon niet op de koffie gaan. En rondbazuinen dat
je er heilig van overtuigd bent dat iemand anders
prins wordt.
Welk advies zou je jouw opvolger in 202 0
mee willen geven?
Dat weet ik nog niet. Daar kom ik nog een keer op
terug!
(Foto: FemStudio)

’Dees carnaval
nie brak of zwak ,
Dees carnaval
gon we hillemaol
uit ons dak!’
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11 vragen aan prins Marco I

‘Doe lekker je eigen ding met
carnaval’

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

CV De Ruuk Blitterswijck

’Van narrekwoad
ien de road, gaoj ik
nôw mit de scepter ien
de hand veurop dûr ut
Roekenland’

Wie ben je?
Ik ben Marco Wijnands, 41 jaar jong en geboren
in Blitterswijck. Ik ben sinds 2004 lid van de raad
van carnavalsvereniging De Ruuk en sinds 2006

de vaste nar. Daarnaast ben ik ook lid van Sint
Antonius Abt Gilde, waar ik schutter ben. Hier
was ik in 1998-1999 en 2016-2017 koning. Ik ben
getrouwd met Joyce Wijnands-Savelkoul (41) en

wij hebben samen twee zonen, Guus van 4 jaar
en Rick van 3 jaar. Die twee vinden het keigaaf
dat ik prins ben. En Joyce heeft speciaal voor de
kinderen prinsenpakjes gemaakt. Ook onze buurt
reageerde zeer positief, want het is voor het derde
opvolgende jaar dat de prins bij ons uit de buurt
komt. Ondertussen draait onze buurt hun handen
niet meer om met het versieren.
Waar werk je?
Ik ben sinds twee jaar freelance internationaal
chauffeur. Daarvoor hadden we een eigen
vrachtwagen waarmee we door heel Europa en
Marokko reden.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Omdat het op mijn bucketlist stond en ik natuurlijk
een liefhebber van carnaval ben. Het is een
grote eer om prins te mogen zijn van De Ruuk.
Dit kunnen slechts 63 personen op de hele wereld
zeggen.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Dat is heel leuk. Het was zeker een verrassing voor
iedereen, niemand had verwacht dat de nar de
prins kon worden. De reacties waren geweldig,
spontaan gingen er vijf vrienden van mijn
vriendengroep De Bokkepiemels bij de raad.
Wat betekent carnaval voor je?
Lekker alles vergeten en veel plezier maken met
iedereen onder het genot van een hapje en een
drankje en Limburgse vasteloavendmuziek.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Voor het uitkomen heb ik samen met Joyce de
speeches geschreven en stukken voor in de
carnavalskrant. Daarna is het de bedoeling dat ik
lekker met alle voor-bals mee doen met iedereen,
van jong tot oud. Vrijdags voor carnaval doe ik een
ziekenbezoek, voor diegenen die helaas niet met
ons samen te kunnen vieren. En dan begint het:
alleen maar rood, geel en groen tot Aswoensdag.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Doe lekker ieder je eigen ding met carnaval,
dan komen er de meest spontane, gezelligste
momenten, in plaats van het verplichte of
geregisseerde.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Elke keer als ik de mantel om me heb, steek met
veren op mijn hoofd en scepter in hand heb, is een
hoogtepunt.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Uitrusten en lekker nagenieten.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Dat ging goed, ik ging gewoon meepraten als ze er
om vroegen, zoals ik dat al jaren deed. Niemand
had het vermoeden dat ik de prins zou worden.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Lekker genieten van iedere seconde, er is geen
tweede kans.

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert

Wij wensen iedereen een fijne carnaval!
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Agenda t/m 21 februari 2019
do
14
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15
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Voorlichtingsworkshop PrEP HIV

Receptie prins Jos III

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

Tijd: 19.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Tiener Mök

La Salsa ‘88

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

Tijd: 20.00 uur
Locatie: Soul Community Venray

Filmavond

Huiskamerconcert Adam James
Sorensen en Jan van Bijnen

Tijd: 18.15-20.15 uur
Locatie: wijkcentrum Brukske Venray

Tijd: 20.30 uur
Locatie: Matthiasstraat 19, Castenray

Receptie jeugdtrio en
mega-afterparty

Dansavond met orkest Old Friends
Tijd: 21.00 uur
Locatie: Janssen Dansen & Sporten Venray

Tijd: 18.49 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Tijd: 20:11
Organisatie: CV De Keavers
Locatie: Smakt/Holthees

za
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Commissievergadering Wonen
Tijd: 19.30 uur
Organisatie: gemeenteraad Venray
Locatie: raadszaal gemeentehuis Venray

Schrijfcafé
Tijd: 10.00-12.00 uur
Organisatie: Karin Janssen
Locatie: gemeenschapshuis Trefpunt Geijsteren

Eetpunt

Tijd: 19.11 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Tijd: 13.49 uur
Organisatie: VV De Spurriemök
Locatie: gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Circus Mök

Jeugdboerenbruiloft Lindy en Giel

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

Tijd: 14.30 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis ‘t Honk Blitterswijck

Receptie prins Jeroen I

Theehuisconcert Rie Kimura en
Pieter-Jan Belder

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaan
Locatie: wijkcentrum ‘t Stekske Venray

Commissievergadering Werken en
Besturen

Tijd: 13.00 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: De Witte Hoeve Venray

Receptie jeugdprins Thimo I en
jeugdprinses Beau I

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

di
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Kèlsmiddag

Receptie prins John I en prinses
Marion

Circus Mök en uitreiking Bronze
Piëlhaas

Tijd: 21.30 uur
Organisatie: LGOG Kring Venray
Locatie: Venrays Museum Venray

Tijd: 12.30-13.30 uur
Locatie: EVA Vrouwencentrum Venray

zo
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Zittingsavond

Lezing Boxmeer, vrije heerlijkheid tussen Peel en Maas door
Jan Nillesen

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

do
21
02

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

Uitreiking Krant en Häöltere
Pölleke 2019
Tijd: 20.30 uur
Organisatie: vasteloavesvereniging De Piëlhaas
Locatie: Café ‘t Moment Venray

Tijd: 15.30 uur
Locatie: Odapark Venray

ma
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Dementheek café
Tijd: 14.30-16.30 uur
Organisatie: Alzheimer Venray
Locatie: Bibliotheek Venray

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

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

www.hallo-venray.nl

Hakhoutdag Boshuizerbergen
Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) heeft op zaterdag 9 februari een
hakhoutdag in boscomplex Boshuizerbergen in Venray georganiseerd. Met hulp van een paardenmenner en zijn trekpaard werd het hout uit het bos gesleept.
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De bibliotheek en ik Ans Goumans
3

‘Ik lees alles wat los en vast zit’

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: boekenliefhebber Ans Goumans.

Ans Goumans uit de Venrayse
wijk Veltum is een energieke vrouw
van 56 jaar oud die graag met
mensen omgaat. Ze is moeder van
twee kinderen en naast haar eigen

huishouden doen, werkt ze ook voor
Proteion. Ze doet het huishouden voor
mensen die daar zelf niet toe in staat
zijn door ziekte of zwakte. Door deze
drukke bezigheden is haar vrije tijd

beperkt maar wel heel belangrijk.
Lezen is voor haar een geliefde hobby.
Op de vraag wat de openbare
bibliotheek voor haar betekent, barst
ze los: “Ik moet er niet aan denken

dat de bieb zou verdwijnen.” Er klinkt
enige verontwaardiging door in haar
stem. “De bibliotheek betekent heel
veel voor mij. Ik lees alles wat los en
vast zit en ik lees vooral graag goede
boeken. Ik ben al jaren lid en ik kan
echt genieten van het lezen. Al die
boeken die ik lees, zou ik nooit zelf
kunnen betalen.”
Ans is toch ook in het bezit van
een eigen bescheiden boekenkast.
De nieuwste aanwinst daarom is
De Boekendief van Markus Zusak, een
Australische schrijver. Ze heeft het
cadeau gekregen van haar zoon nadat
ze had verteld dat het haar interes
sant leek. Het gaat over de kracht
van woorden en vriendschap, vertelt
Ans. Het speelt zich af in de Tweede
Wereldoorlog en dat spreekt ook haar
man Peter aan. Hij leest graag over
die periode. Ook boeken over de Oude
Meesters hebben zijn belangstel
ling. Hij leent regelmatig werken met
mooie platen uit de bibliotheek.
Ans is in de bibliotheek vaak
te vinden bij de kast met Toptitels.
Niet alles wat een toptitel wordt
genoemd, vindt ze even interessant.
Ze heeft een duidelijke voorkeur voor
verhalen die echt gebeurd zijn. Vooral
historische romans en boeken over
sterke vrouwen kunnen rekenen op
haar belangstelling.
Het biebboek dat Ans momenteel
aan het lezen is, spreekt haar dan ook
aan. Wilde rozen, geschreven door
Lulu Wang, speelt zich af in China, in
de tijd van Mao, de jaren 70. Het boek

beschrijft gebeurtenissen die de
schrijfster zelf heeft meegemaakt.
“Het leert je wel dat we het maar
goed hebben in het Nederland van
nu”, vindt Ans. “En dat gevoel heb ik
wel vaker bij de boeken die ik lees.
Wat hebben wij een vrijheid verge
leken met de vrouwen in SaoediArabië. Dat besef je pas goed als je
bijvoorbeeld Sultana leest, het boek
over een Arabische prinses. Ook al
echt gebeurd.”

Rondneuzen
in de bibliotheek
Overigens leest Ans niet alleen
thuis. Het rondneuzen in de biblio
theek vindt zij leuk en op vrijdag
avond mag ze er ook graag een
uurtje zitten lezen. Dan neemt ze
een paar tijdschriften uit de rek
ken en pakt er een kopje koffie
bij. Dat vindt ze gewoon gezellig
en ze is niet de enige, zo vertelt
ze. “Vaak zie ik ook ouderen die
er de krant komen lezen. Jongeren
zie ik er meer als ik doordeweeks
kom. Schoolkinderen, soms hele
klassen, maar ook studenten die
aan de computers hun werk doen.
Misschien hebben die thuis geen
rustige plek?” En of die jongeren
nou zo veel lezen? Ans betwijfelt
het. Jongeren zijn vooral bezig op
de computer. Hoewel haar dochter
soms wel leest. “Maar alleen in het
Engels. En ook daarvoor kan men
terecht in de bibliotheek.”

InBeeld kunst
wedstrijd in Venray
Cultura Venray heeft in samenwerking met Jeanny van Lieshout ervoor
gezorgd dat dit jaar een voorronde van de InBeeld kunstwedstrijd in
Venray plaatsvindt. Dit is een wedstrijd voor beeldende amateurkunst.
Inschrijven voor de wedstrijd kan tot en met maandag 25 maart.
De InBeeld Prijs heeft het doel om
de zichtbaarheid van de beeldende
kunst in Limburg te vergroten en nietprofessionele beeldend kunstenaars
te stimuleren hun talenten verder te
ontwikkelen. Sanne Aben (Cultura
Venray) licht toe: “Het is een interes
sante manier voor amateurkunste
naars en cursisten om creatief bezig te
zijn met een onderwerp en natuurlijk

veel te leren.” Alle ingezonden werken
worden geëxposeerd tijdens één van
de regionale voorronden die worden
georganiseerd in samenwerking met
de centra voor de kunsten in Kerkrade,
Maastricht, Roermond, Sittard, Venlo,
Venray, Weert en Tongeren (België).
Het thema is dit jaar ‘Sporen’. Kijk voor
inschrijven en meer informatie op
www.hklimburg.nl/inbeeld

Optreden Steve Fisher
De blues- en rockgitarist Steve Fisher geeft op donderdag 21 maart
samen met zijn band een concert in de Schouwburg in Venray. Dit optreden begint om 20.00 uur.

Huis prins Venray versierd
Buurtbewoners waren zondag 10 februari ijverig bezig om het huis van prins Rob I van
carnavalsvereniging De Pielhaas te versieren. Het huis werd met vlaggen en posters opgefleurd in de
traditionele carnavalskleuren.

Steve Fister is afkomstig uit Los
Angeles. Hij speelde onder andere bij
Steppenwolf, King Cobra, Quiet Riot
Pat Travers en Stu Hamm. Daarnaast
ging hij op tour met Bon Jovi, Yngwie
Malmsteen en Poison. Samen met
zijn band maakte Steve Fister negen
albums, waarvan ‘Live Bullets’ num
mer twee in de European Blues Charts

werd. In de Euro Tour 2019, in Venray,
speelt op bas de Nederlandse Barend
Courbois. Hij is al jaren opeenvol
gend beste rock- en metalbassist
van Nederland. Op drums speelt de
Braziliaan Sandro Feliciano die bij
onder andere George Clinton speelde.
Kijk voor meer informatie op
www.schouwburgvenray.nl

Tummers
GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

NO FROST!

349,1400

749,-

T/PM

549,*

9

KG

649,-

Wasmachine / L6FBBERLIN
• A+++ • 9 KG • 1400 t/pm • ProSense-technologie

GRATIS BEZORGD!

GRATIS BEZORGD!

4K

Koel-vriescombinatie / RB37J501MSL
• A+++ • 269 liter koelen, 118 liter vriezen • All Around Cooling

16 65
5 ’’
cm

13 55
9 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Vrijstaande vaatwasser / SMS25AW01
• A+ • 12 couverts • Starttijdkeuze • VarioSpeed

499,-

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

499,-

4K

ULTRA HD

399,-

* Na €100,- cashback via Samsung

419,-

699,-

ULTRA HD

499,-

2299,-

1899,-

4K Televisie / UE40NU7190

4K Televisie / UE55NU7091

4K Televisie / OLED65B8

• 40 inch (101 cm) • Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR

• 55 inch (139 cm) • Ultra HD • Beeldkwaliteit PQI 1300, HDR

• 65 inch (165 cm) • Ultra HD • Perfect Black • Dolby Atmos Geluid

Scheerapparaat
Series 3 300S
• 3-voudig scheerblad
• 45 minuten draadloos te gebruiken
• 100% waterbestendig
• Zacht voor de huid

69,-

99,-

45,-

75,-

Audio-systeem / XEM16B
• CD-speler, FM-radio, AUX-ingang voor USB-sticks • 2 stereo-luidsprekers

• Slaap- en timerfunctie

Gratis levering door onze eigen bezorgdienst.
Als echte elektrovakspeciaalzaak bieden wij tal van extra services die u normaal niet zou verwachten. Uw aankoop
leveren wij dan ook geheel gratis bij u thuis af. En dat gebeurt volledig door onze eigen, deskundige bezorgdienst. Onze intern-opgeleide bezorgers en installateurs zijn echte vakmensen met verstand van zaken. Wilt u uw
apparaat geïnstalleerd hebben, of heeft u nog wat extra uitleg nodig? Dat is geen enkel probleem. En natuurlijk
nemen wij ook meteen uw oude apparaat en verpakkingsmaterialen mee terug. Wij laten het netjes bij u achter.
Dat is genieten zonder zorgen!

Tummers

7

NIEUW!

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

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

