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Carnaval zonder te
‘roetsjen’
Het carnavalsgedruis gaat komende zaterdag 2 maart los zonder de kenmerkende Roetsj op het Schouwburgplein in Venray. Bezoekers van het carnavalsfeest kunnen
dit jaar de glijbaan niet meer af in hun carnavalskleding. Het animo om te ‘roetsjen’ daalde de afgelopen jaren terwijl de kosten toenamen. Het gaat de pret echter niet
drukken, stelt Roel Janssen, voorzitter van de evenementen de Roetsj en Iensjekke. “We glijden nog steeds figuurlijk de ‘vastelaovend’ in, de Roetsj blijft een
mooi evenement waar Venray trots op mag zijn.” Lees verder op pagina 02

Dijkgraaf Patrick van der Broeck

Waarom stemmen voor
het waterschap?
Er kan op woensdag 20 maart niet alleen gestemd worden voor de Provinciale Staten, maar ook voor het
waterschap. In 2015 vond 60 procent van de mensen het geen reden om naar de stembus te gaan. Bij veel
mensen leeft onduidelijkheid over wat het waterschap doet en waarvoor gestemd kan worden. Patrick van
der Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg en woonachtig in Oirlo, geeft tekst en uitleg.
Een waterschap is een
overheidsorganisatie, net zoals de
Rijksoverheid, de provincies en
de gemeenten. In Nederland zijn
er sinds 2018 21 waterschappen.
Ter vergelijking: in 1950 waren dat
er nog 2.600. Het gebied wordt
mede bepaald door de provinciegrenzen, maar vooral door hoe

de stroomgebieden van rivieren en
afwateringsgrenzen lopen. Venray valt
onder het waterschap Limburg, dat
precies overeenkomt met de provincie
grenzen.

Oud overheidsorgaan
“Het waterschap is een zeer oud
overheidsorgaan. Het stamt uit de

elfde eeuw en is bijvoorbeeld ouder
dan de provincie”, stelt Van der
Broeck.
Het waterschap zorgt voor het
waterbeheer in een bepaald gebied
zodat men genoeg en schoon water
heeft. Ook het beschermen tegen te
veel water is een belangrijke taak.
Lees verder op pagina 03
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Kindergeneeskunde

VieCuri beloond met Bronzen Smile
De kinderafdeling en de kinderdagbehandeling van VieCuri Medisch
Centrum in Venlo en Venray hebben twee Bronzen Smileys gekregen van
de stichting Kind en Ziekenhuis. VieCuri probeert de kind- en gezinsgerichte zorg naar een kwalitatief hoger niveau te brengen.
De Smiley van de stichting Kind
en Ziekenhuis is een kwaliteits
instrument voor kindgerichte zorg
vanuit het p
 erspectief van het kind
en de ouders. De criteria voor de
Smileys zijn o
 pgesteld door ouders,
kinderen, jongeren en zorgprofessionals. Zij beoordelenbijvoorbeeld of
de communicatie over behandelingen duidelijk is en of ouders aanwezig
mogen en kunnen zijn bij een behandeling, het o
 ntwaken na een narcose
of bij het inleiden van een operatie.

Colofon
HALLO Venray is een gratis
uitgave van Kempen Media b.v.
en verschijnt elke donderdag
in de gemeente Venray.
Oplage 19.500 exemplaren

Bij VieCuri Kindergeneeskunde
staat ‘Family Centered Care’ centraal.
De faciliteiten, omgeving en beleid
zijn erop gericht dat het gezin zoveel
mogelijk betrokken wordt bij de
geboden patiëntenzorg. Ouders
kunnen bijvoorbeeld altijd bij hun
zieke zoon of dochter op de kamer
verblijven.

‘Puntjes op de i
gaan zetten’
Teamleider Annet Hendrix van de
verpleegafdeling Kindergeneeskunde
vertelt trots: “Al onze medewerkers
denken actief mee om te blijven verbeteren. Een opname of behandeling
kan een behoorlijke impact hebben
op het gezinsleven. Ieder gezin heeft
weer eigen behoeften. We proberen
waar het kan rekening te houden met
de thuissituatie. Verder willen we het

hele gezin echt een ‘warm welkomgevoel’ geven en zoveel mogelijk
ontzorgen.” De ambitie van VieCuri is

om in de komende jaren de Zilveren
Smiley te behalen. Annet Hendrix
heeft goede hoop: “We voldoen voor

het grootste deel al aan de eisen.
Voor ons is het nu belangrijk om de
puntjes op de i te gaan zetten.”

www.hallo-venray.nl
www.facebook.com/
nieuwsbladhallovenray
Redactie en webredactie
0478 74 55 01
redactie@hallo-venray.nl
Robert Hesen
Redactionele bijdragen
Aniek van den Brandt, Kim Jacobs,
Anne Jakobs, Anne Jeuken en
Henk Willemssen
Fotografie
Rob Beckers, Jos Derks
Commercieel adviseurs
0478 74 55 05
advertentie@hallo-venray.nl
Mojghan Adil
Dorothé Gijsen-Verhaeg
Bezorgklachten
Ga naar: www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres
Albionstraat 3a, 5809 AB Leunen
Aanlevertijden (uiterlijk)
Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 17.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van rechten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur
dient bij aanlevering expliciet te worden
gemeld. Bij verzuim komen kosten voor
rekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans
gepubliceerd in de digitale versie van
HALLO Venray.
Kempen Media bv behoudt zich ten
aanzien van de inhoud van deze uitgave
zowel het auteursrecht voor conform
artikel 15 lid 1 sub 4 van de Auteurswet
als het databankrecht.

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

De Heineken Vastelaovesroetsj
zonder ‘roetsj’
Het evenement De Heineken VastelaovesRoetsj op zaterdag 2 maart in Venray mist dit jaar de glijbaan. Het onderdeel waaraan het evenement
zijn naam te danken heeft, keert niet meer terug.
De Heineken VasteloavesRoetsj
vindt sinds 2007 plaats op het
Schouwburgplein in Venray.
Elke bezoeker kon verkleed van de
glijbaan af gaan. Echter, dit jaar zijn
de glijbaan en het zwembad niet
aanwezig.
Volgens Roel Janssen, voorzitter van de evenementen de Roetsj
en Iensjekke, is er weinig animo om
verkleed van de glijbaan af te gaan
tijdens het evenement. De afgelopen jaren merkte de organisatie dat
het aantal ‘roetsjers’ flink is afgenomen. Daarnaast zijn de kosten voor
het onderdeel toegenomen doordat
de wettelijke veiligheidseisen steeds

strenger worden. “In goed overleg met
alle betrokken partijen kozen we dit
jaar voor verandering. En wij vinden
dat veranderingen moeten kunnen”,
aldus Roel. “We glijden nog steeds
figuurlijk de ‘vastelaovend’ in op zaterdag, zonder de fysieke uitwerking van
dit symbool, maar wel met geheel
vastelaovendvierend Venray. De Roetsj
blijft een heel mooi event waar we als
Venray trots op mogen zijn.”
Er is volgens Roel wel nadrukkelijk
gekeken naar een nieuwe aanvulling,
zodat de Roetsj zich kan blijven onderscheiden van andere evenementen.
“Dit jaar hebben we een digitaal element toegevoegd aan het ‘roetsjen’,

maar meer dan dit tipje van de sluier
kunnen we nog niet delen. Daarnaast
kijken wel elk jaar naar andere en
nieuwe mogelijkheden”, zegt Roel.
Stadsprins Rob Arts van carnavals
vereniging de Piëlhaas vindt het
prima om de glijbaan achterwege te
laten. “Het zou van de zotte zijn om
het onderdeel te behouden. Mensen
komen tegenwoordig voor de artiesten
en niet voor de glijbaan. Als er weinig animo is voor het element, kost de
glijbaan en het zwembad relatief veel
geld en energie. En dat is ook weer
niet goed voor het milieu”, aldus Rob.
Tijdens de Heineken
Vastelaovesroetsj treedt een over-

vloed aan Venrayse en Limburgse
carnavalsartiesten op. Dit jaar
staan Hoondervel, La Bamba,
Christel & Quinn, Spik & Span en
Nevvenen vanaf 12.11 uur op het
programma. Op de Grote Markt
vindt vanaf 14.00 uur Iensjekke
plaats. De Kempweg is dit jaar
weer een in- en uitgang voor het
Schouwburgplein. Om de drukte
rondom de Grote Markt aan het
einde van de middag te voorkomen,
gaat het muzikale gedeelte van
de Roetsj een uur langer door dan
vorige jaren. De organisatie hoopt
dat het publiek daardoor gespreid
van het Schouwburgplein vertrekt.

28 mei een besluit

Toekomstscenario Venray nog ongewis
Met vier scenario’s ging gemeente Venray in de voorbije ‘week van de toekomst’ op pad. In Venray, Wanssum en Ysselsteyn werden ’s avonds
toekomstcafés gehouden en overdag trok de toekomstbus dorpen en wijken in om inwoners te vragen naar hun voorkeur.
Bewoners konden kaartjes invullen, via de website hun
mening geven en daarnaast haalde
Toponderzoek nog 240 reacties
op. Een echt duidelijke voorkeur
voor één van de vier scenario’s
(vooruitstrevend, verzorgend, verenigd of vindingrijk) was er niet,
meldt beleidsadviseur Jolanda
Bosch. “Nee, geen enkel toekomstbeeld sprong er echt uit”, zegt ze.
“Twee gaan vooral over werken
en de andere twee over leven en
wonen. De inbreng was heel divers.

We moeten nog alle informatie verwerken.” Thema’s die eruit sprongen waren veiligheid en samenleven.
“Daar ging het heel vaak over maar
dat is ook universeel.”

Mix van bevolking
Het doel van afgelopen week was
om zo veel mogelijk burgers te bereiken. De opkomst bij de drie toekomstcafés was aan de magere kant. “Met de
bus zijn we overdag in alle uithoeken
van de gemeente geweest. Maandag
op de weekmarkt tref je veel men-

sen, vooral ouderen. We zijn ook naar
scholen gegaan. Een kwartier voordat
de scholen uitgaan, staan ouders al te
wachten. Ze nemen dan wel even tijd
om vragen te beantwoorden”, aldus
Bosch. De opzet was om een zo breed
mogelijke mix van de bevolking te
bereiken. “Ik denk dat we daarin wel
geslaagd zijn”, zegt Bosch. “We hebben veel mensen gesproken en reacties
ontvangen. Het ging ons ook om het
verhaal erachter. Waarom ze hebben
een bepaalde voorkeur hebben.”
Uit alle reacties moet de komende

tijd een toekomstbeeld voor 2030
worden gedestilleerd. Bosch:
“We gaan op zoek naar de grote
gemene deler. Er rolt een scenario uit
dat ook elementen zal hebben van
de andere toekomstvisies.” Samen
met de klankbordgroep en enkele
deskundigen wordt besproken wat
nodig is om het beoogde doel te
bereiken. Begin april is de toekomstvisie uitgewerkt en wordt dan eerst
voorgelegd aan het College van
B&W. De gemeenteraad neemt op
dinsdag 28 mei een besluit.
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Rabobank Horst Venray

Spreekkamers naar carnavalsverenigingen

Carnavalsverenigingen uit de gemeente Venray waren zaterdag 23 februari uitgenodigd bij Rabobank Horst
Venray voor de onthulling van de spreekkamers die vernoemd zijn naar de carnavalsverenigingen. Ook de carnavalsverenigingen uit de gemeente Horst aan de Maas, Well en Wellerlooi waren uitgenodigd bij het
Rabobankkantoor aan het Schouwburgplein in Venray.
De bijeenkomst was een vrolijk
en bont gezelschap van prinsen, adjudanten, vorsten, narren en prinsessen. “Als Rabobank hechten wij veel

waarde aan het lokale verenigingsleven. Dit blijkt bijvoorbeeld uit onze
Rabobank Clubkas Campagne en het
Coöperatiefonds waarmee wij geld

laten terugvloeien naar de lokale
gemeenschap. Nu laten wij onze
betrokkenheid ook terugzien door
het vernoemen van onze spreekka-

mers naar de carnavalsverenigingen”,
vertelt Angelique Jansen, directeur
Rabobank Horst Venray.
“Waarom carnavalsverenigingen? We vinden dit een stukje volkscultuur dat kenmerkend is voor ons
werkgebied en waarbij veel inwoners uit Venray, Horst aan de Maas,
Well en Wellerlooi betrokken zijn.

Wij zijn trots op deze Limburgse
cultuur en dat willen we op deze
manier nog eens extra onderstrepen”, aldus Jansen. Wanneer mensen
in de toekomst een afspraak hebben bij de bank kan het zomaar zijn
dat die plaatsvindt in spreekkamer
De Schanseknuppels, ’t Knölleke of
De Ruuk.

Vervolg voorpagina

Waarom stemmen voor het waterschap?
Staten. De opkomst steeg daarmee
van 24 procent naar 40 procent in
2015. “We gaan ervoor dat het aantal
stemmen dit jaar gelijk is met de verkiezingen voor de Provinciale Staten”,
zegt Van der Broeck. Er gaan stemmen op voor het afschaffen van het
waterschap als apart overheidsorgaan.
‘We houden toch ook geen aparte verkiezingen voor de zorg, onderwijs of
sport?’ zijn vragen die gesteld worden.
Van der Broeck: “Het waterschap heeft
een zeer belangrijke functie. Er wordt
bijvoorbeeld in Limburg ieder jaar
150 miljoen kubieke meter rioolwater
gezuiverd. Het zou geen goede zaak
zijn wanneer je voor dit soort zaken
moet gaan concurreren met bijvoorbeeld het aanleggen van een weg. De
taak van het waterbeheer is daarvoor
te belangrijk. Ik begrijp goed dat we
ons er niet allemaal van bewust zijn,
maar het raakt ons allemaal.”
Daarnaast zouden veel besluiten
unaniem genomen worden en is er
weinig politieke discussie ten aanzien van de beleidsvoering. “Dat is
Voorbeelden van taken die het
waterschap uitvoert, zijn het regelen
van de waterstand, het zuiveren van
afvalwater, het beheren van dijken,
het beheren van natuur in en aan het
water en het controleren van de kwaliteit van het zwemwater.
De afgelopen jaren zijn er voldoende gebeurtenissen geweest
waaruit volgens Van der Broeck het
belang van het waterschap blijkt. “In
2014 heeft een gedeelte van America
onder water gestaan. In 2016 is er
voor ruim 200 miljoen euro schade
geleden door heftige regenval. Het
meest recente voorbeeld dateert van
de zomer van 2018 waar we te maken
hadden met een enorme droogte. Het
waterschap heeft dan een belangrijke
taak deze problemen het hoofd te bieden”, aldus Van der Broeck.
Het waterschap heeft dus een
belangrijke taak, maar de vraag blijft
waar en op wie er gestemd kan worden. Een waterschap wordt bestuurd

door een algemeen bestuur en een
dagelijks bestuur. Het algemeen
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende belanghebbenden, zoals inwoners, boeren, bedrijven
en beheerders van natuurterreinen. De
functie van het algemeen bestuur is
het vaststellen van het beleid en het
controleren van het dagelijks bestuur.
Zij worden om de vier jaar gekozen, de
verkiezingen op woensdag 20 maart
gaan dus over het algemeen bestuur
van het waterschap. In Limburg telt
het waterschap dertig leden.
Het dagelijks bestuur van een
waterschap bestaat uit de dijkgraaf
en een aantal andere leden en komt
voort uit het algemeen bestuur. Dit
bestuur is verantwoordelijk voor de
voorbereiding en uitvoering van het
beleid van het waterschap. De functie
van een dijkgraaf is te vergelijken met
die van een burgemeester. De regering benoemt een dijkgraaf voor een
periode van zes jaar. Van der Broeck

is per 1 januari 2017 benoemd tot
dijkgraaf van het waterschap Limburg.
“De functie bevalt me uitstekend. Met
name dat we met onze inzet stapjes
kunnen zetten om beter om te gaan
met de klimaatverandering stemt me
tevreden”, vertelt Van der Broeck.
Opvallend is dat niet alle dertig leden vrij verkiesbaar zijn, maar
dat er negen ‘geborgen zetels’ zijn.
“Dit zijn zetels die vooraf vergeven
zijn aan afgevaardigden van belangenorganisaties zoals de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO), Kamer van
Koophandel (KvK) en natuurbeheerders. 70 procent van de activiteiten
van het waterschap vindt plaats op
agrarische gronden. Het is daarom
van belang dat er een representatieve
afspiegeling is bij de leden”, aldus Van
der Broeck. Er wordt dus gestemd voor
21 zetels.
In 2015 werden de waterschapsverkiezingen voor het eerst samengevoegd met die van de Provinciale

misschien zo, maar bij de Provinciale
Staten is dat niet anders. Laat het bij
ons 15 procent zijn van alle zaken
waar politieke discussie over is, maar
het is daarom niet van minder belang.
Partijen hebben zeker andere invalshoeken over de manier waarop het
beleid rondom waterbeheer vormgegeven moet worden”, stelt de dijkgraaf.
De campagne richt zich dit jaar op
jongeren. Van der Broeck: “Jongeren
zijn zich steeds meer bewust van de
klimaatverandering en maken zich
zorgen om de toekomst. Kijk maar
naar de demonstraties onlangs plaatsvonden in Den Haag. Door middel van
onder meer radiospotjes en posters
willen we de aandacht trekken. ‘Wie
niet stemt, moet ook niet zeiken’, zo
luidt de slogan van de campagne. Van
der Broeck hoopt dat veel mensen de
gang naar de stembus gaan vinden.
“Door te gaan stemmen laat je zien
dat je waterbeheer en klimaatverandering belangrijk vindt en kun je direct
invloed uitoefenen op het beleid.”

‘Bommenregeling’
Gemeente Venray gaat gebruik maken van de zogenoemde
‘bommenregeling’. Dat bleek uit de vergadering van de commissie
Werken en Besturen op woensdag 20 februari.
In 2018 zijn er in de gemeente
Venray bij diverse projecten kosten
gemaakt wat betreft het onderzoeken, opsporen en ruimen van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.
Via deze regeling kunnen gemeenten een suppletie-uitkering aanvragen bij het rijk. Het betreft hierbij
70 procent van de gemaakte kosten
in 2018. De totale kosten in 2018
bedroegen bijna een miljoen euro
( 998.624 euro). 70 procent van dit
bedrag ontvangt de gemeente als
een suppletie-uitkering.
De partijen waren eensgezind

over het onderwerp. “Je kunt er
niet veel van vinden. De bommen
moeten worden gewoon worden
opgeruimd”, aldus Zegers van D66.
Bisschops van PvdA was het hiermee eens. “Het is niet meer dan
normaal dat we dit snel afhandelen”, zei hij. Er wordt een raadsbesluit gestuurd naar het ministerie
waarna de uitkering van het rijk
ontvangen wordt. Volgend jaar kan
er, mits de regeling van kracht blijft,
opnieuw een aanvraag worden
gedaan voor de kosten die in 2019
gemaakt worden.
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Daisy Mertens finalist ‘Global Teacher Prize’
Daisy Mertens (31) uit Venray behoort tot een van de tien finalisten die meedingen voor de prijs ‘beste leraar
ter wereld’. De winnaar van de ‘Global Teacher Prize 2019’ krijgt een bedrag van tien miljoen dollar.

De tien finalisten, die uit alle
hoeken van de wereld komen, werden donderdag 21 februari bekend-

gemaakt door filmster Hugh Jackman.
“Ik voelde me gelukkig en gezegend toen ik hoorde dat ik bij de

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.

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

Boomverzorging. Snoeien of kappen
van moeilijke bomen, versnipperen en
afvoeren. Regio Horst-Venray. info@
HermanJakobs.nl 06 54 31 21 44.

Hortensia’s (veel srt.), Rhodo,
Buxusvervangers e.v.a. tuinplanten
(ook op stam). Info: 06 40 32 71 08 of
www.veld-tuinplanten.nl
Vrouw in Wanssum geeft pianolessen
aan kinderen van 7-15 jaar.
Info tel. 06 15 20 79 48.

HAN-MARK
ARENDSE

Zoekt u tijdelijke woonruimte?
Te huur halfvrijstaande woning in
Meerlo. Huurprijs in overleg, interesse
06 33 05 70 87.

Samen onderweg naar een mooie herinnering

Vakantiehuis te huur in Guardamar
del Segura Spanje voor 4 pers. aan
de Costa Blanca, strand op 300mtr.
Info frans.huijs@home.nl

T 0478 - 760012
www.arendseuitvaartzorg.nl

Diane Maasbree: donkere Hollandse
dame ontvangt heel discreet, ook
heren op leeftijd! 06 16 67 03 81.

U I T VA A R T Z O R G
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tien finalisten zat. Ik was sprakeloos.
Overweldigd dit nieuws”, vermeldt
ze op Facebook. De ‘Global Teacher

Prize 2019’ wordt uitgereikt aan een
leraar of lerares die een opvallende
bijdrage heeft geleverd aan het vak.
Daisy Mertens geeft op basisschool De
Vuurvogel in Helmond les aan kinderen met enorme leerverschillen. In
haar klas, groep zeven, zitten kinderen
met ernstige leerproblemen gemengd
met hoogbegaafde kinderen. Haar
doel is om alle potentie uit een kind te
halen door de kinderen zelf hun eigen
leerproces te laten plannen. Dankzij
haar aanpak boeken leerlingen vooruitgang doordat ze zelf de baas zijn
over hun eigen persoonlijke groei en
toekomst. Volgens Daisy moet kinderparticipatie de nieuwe norm worden
op alle scholen in de wereld. Daisy’s
oude studiebegeleidster droeg haar,
door middel van een referentie, voor
als kandidaat voor de ‘Global Teache
Prize 2019’. Net als alle 10.000 deelnemers maakte Daisy een promitiefilmpje over haar werkzaamheden in de
klas. Daarnaast dienden alle kandi-

daten een vragenlijst te beantwoorden over hun innovatieve manier van
lesgeven en hun persoonlijkheid. De
jury koos haar als een van de tien finalisten. Daisy won twee jaar geleden al
de prijs voor ‘beste basisschoollerares
van Nederland’. Sindsdien geeft ze,
naast haar werkzaamheden op school,
ook presentaties op verschillende lerarenopleidingen in Nederland en lezingen op het Nationale Lerarencongres.
Daarnaast ontving ze een Learning
Development fonds van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het bedrag van tien miljoen dollar
moet besteed worden aan de innovatie van het onderwijs. Met het prijzengeld wil ze het High5-initiatief
uitbreiden en promoten. Dit project
voert ze samen met prinses Laurentien
uit. Samen proberen ze de kwaliteit
van het onderwijs te verbeteren en
kinderparticipatie als standaard te
maken. De finalist wordt 24 maart in
Dubai bekend gemaakt in Dubai.

Dorpsforum Ysselsteyn
viert vierjarig jubilieum
Het dorpsforum in Ysselsteyn vierde zaterdag 23 februari hun 4-jarig bestaan. Samen met de dorpsraad
vertegenwoordigt het forum de mening van het dorp.
Dorpsforum Ysselsteyn werd
vier jaar geleden samengesteld
om de dorpsraad van input te
voorzien. Het doel van het forum
is om ervoor te zorgen dat er meer
ruimte komt voor dialoog en om
de Ysselsteynse bevolking goed te
vertegenwoordigen.
“Bij de samenstelling van het
forum is goed gekeken naar zaken
als spreiding in de leeftijdsopbouw,
mannen en vrouwen, ondernemers
en mensen in loondienst. Dat was
een mooi begin”, vertelt Martijn
Arts, voorzitter van het dorpsforum.
“Dit vinden we belangrijk, want
het dorpsforum is er om te bepalen
welke doelstellingen er in ons
Dorpontwikkelingsplan (DOP) worden
opgenomen, zodat de dorpsraad en
de werkgroepen hiermee aan de
slag kunnen. We bouwen samen
continu aan de visie van wat we
belangrijk vinden voor Ysselsteyn.”
Het dorpsforum komt drie tot
vier keer per jaar bijeen. “We zijn
dan gemiddeld met bijna veertig
personen aanwezig. Samen voorzien
we de dorpsraad en werkgroepen
van de input waarmee zij op een

goede manier de mening van het
dorp kunnen vertegenwoordigen”,
vult vice-voorzitter Willie Koonings
aan. “Dit is vooral beeldvormend
en soms ook besluitvormend.”
Voorbeelden van onderwerpen
waarover de groepen samen in
gesprek zijn gegaan lopen uiteen
van het Dorpsaccomodatieplan,
de inrichting van het vernieuwde
Lovinckplein en de besteding van
de leefbaarheidsgelden. “Daarnaast
kijken we hoe we de lokale
economie kunnen bevorderen of
maatschappelijke ondersteuning in
zouden willen richten.”
Iedereen in het dorp kan zich
aanmelden voor het dorpsforum in
Ysselsteyn. Martijn Arts: “Sommige
mensen willen zich voor een specifiek
onderwerp inzetten en gaan voor een
langere periode in een werkgroep
aan de slag. Een ander heeft meer
voorkeur voor bestuurlijke taken en
investeert maandelijks tijd als lid
van het dagelijks bestuur, terwijl
weer een ander meer projectmatig
mee wil doen en een kortlopend
project ondersteunen. Maar als je
alleen mee wilt denken kun je in

het forum met drie tot vier avonden
per jaar al een belangrijke bijdrage
leveren”, aldus Arts. De voorzitters
van het dorpsforum zijn zichtbaar
trots wanneer zij vertellen over de
successen van het forum. Willie:
“Het was niet altijd eenvoudig, en
nog steeds niet, maar we hebben
in veel gevallen in het forum zaken
besproken die discussie achteraf
voorkomen hebben. Wij geloven
dat het belangrijk is om moeilijke
thema’s in dialoog met elkaar aan de
orde te stellen.” Martijn sluit af: “En
we zien dat het concept ‘dorpsforum’
werkt. We hebben inmiddels ruim
100 personen die actief zijn in
het dorpsforum of de ongeveer
vijftien werkgroepen. Samen
maken zij Ysselsteyn een fijn en
toekomstbestendig dorp. Prachtig om
daar onderdeel van te mogen zijn.”
In maart 2019 organiseert
het dorpsforum in Ysselsteyn
verkiezingen op basis waarvan de
samenstelling van het forum voor de
periode 2019-2023 wordt bepaald. De
komende maanden wordt duidelijk
gemaakt hoe deze verkiezingen eruit
komen te zien.

Otto Work Force

Hoger beroep gewonnen
Otto Work Force won vrijdag 22 februari de rechtszaak tegen de Belastingdienst. De Hoge Raad stelde Otto
Work Force in het gelijk en rondde daarmee de rechtszaak af.
De Belastingdienst claimde
in 2013 een bedrag van 14,7
miljoen euro van Otto Work
Force, omdat het bedrijf volgens
de Belastingdienst ten onrechte
gebruik had gemaakt van de
WVA, een overheidsregeling om

educatie van medewerkers fiscaal
te bevorderen. Het gerechtshof
in Den Bosch besliste eind 2017
dat deze naheffing onterecht was,
omdat OTTO Work Force voldoende
heeft aangetoond dat het onderwijs
heeft plaatsgevonden volgens de

regels. De rechtbank stelde OTTO
Work Force in het gelijk, echter ging
de staatssecretaris van Financiën
tegen deze beslissing in cassatie.
Vrijdag verklaarde de Hoge Raad
de cassatie van de staatssecretaris
ongegrond.
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De Dialoogleiders

Vijf Venrayse ondernemers slaan handen ineen
Vijf ondernemers uit Venray hebben hun handen ineengeslagen om de dialoog aan te gaan op maatschappelijk- en bedrijfsniveau. Samen hebben ze de sociale onderneming De Dialoogleiders opgericht.

Winkeltijden verruimd
Tijdens de commissievergadering Werken en Besturen van woensdag 20 februari hebben alle partijen ingestemd met een verruiming van de winkeltijden op zon- en feestdagen. Winkels mogen nu slechts twaalf keer per
jaar open op zondag. Deze restrictie gaat veranderen, winkeliers in gemeente Venray mogen binnenkort zelf
bepalen hoe vaak ze open gaan.
Voorheen moesten winkels op zonen feestdagen gesloten zijn maar door
een aanpassing in de winkeltijdenwet
mogen gemeenten per 1 juli 2013 zelf
bepalen om af te wijken van deze tijden. Het idee van de wet is dat er zo
beter ingespeeld kan worden op het
lokale leef- en arbeidspatroon. Volgens
de huidige regels in Venray kunnen
winkels ieder jaar maximaal twaalf
ontheffingen aanvragen om op een
zondag geopend te zijn. Voor de kern
van Venray geldt op dit moment nog
een toeristische status waardoor deze
winkels vaker open zijn. Doordat deze
status uit de wet verdwijnt en meer
flexibiliteit voor ondernemers gewenst

is, wordt de verordening nu aangepast.
Argumenten om de winkeltijden aan te
passen zijn een vermindering van de
overheidsregulering en het verminderen van regeldruk en administratieve
lasten. Winkeliers hoeven nu namelijk
geen ontheffing meer aan te vragen.
Daarnaast zouden ondernemers op
deze manier een extra middel hebben
om de concurrentie aan te gaan met
de stijgende online verkoop.
Met name de VVD liet weten
verheugd te zijn met de aanpassing.
“De tekst van het voorstel had rechtstreeks uit het VVD verkiezingscampagne kunnen komen. We vragen ons
wel af waarom dit niet eerder gedaan

is”, aldus Harrie van Oosterhout (VVD).
Jens van Oers (Samenwerking Venray)
liet weten het ‘niet meer dan logisch te
vinden dat dit wordt aangepast’. “Het
biedt kansen voor Venrayse ondernemers om hun openingstijden op
elkaar af te stemmen en mensen op
zon- en feestdagen ook naar het centrum te trekken”, aldus Van Oers. Ook
Peter-Paul Tummers (D66) liet weten
het eens te zijn met het voorstel: “Wij
onderschrijven de argumenten die zijn
gegeven voor meer flexibiliteit en een
vermindering van overheidsregulering”. Het voorstel komt als hamerstuk
op de raadsagenda van dinsdag 12
maart.

Bierkrattenwagen
uit optocht Venray geweerd
Carnavalsvereniging de Piëlhaas weert een carnavalswagen, die gebouwd is met duizend bierkratten, uit de
optocht in Venray. De vereniging vindt de wagen te commercieel.

De vijf, vrouwelijke ondernemers,
Amina Sebbar, Dagmar Matthijssen,
Leonie Boeyen, Mia Tielen-Poels en
Nicky Vievermans kennen elkaar
vanuit hun samenwerking bij Venray
in Dialoog, waar zij als vrijwillige
gespreksleiders dialogen begeleidden
op maatschappelijk gebied. Het doel
van hun onderneming is om mensen met elkaar te verbinden middels
gesprekken. Volgens de vijf ondernemers zorgt een doelgerichte dialoog
voor verbinding, begrip en vertrouwen
en creëert het nieuwe mogelijkheden
waarmee je samen vooruit kunt. De
onderneming De Dialoogleiders ondersteunt enerzijds de maatschappelijke
dialoog in Venray en anderzijds de dia-

loog op bedrijfsniveau. Via een 2,5 uur
durende gespreksvorm proberen ze de
communicatie tussen management en
medewerkers binnen bedrijven effectiever te laten verlopen.

Vijf thema’s
De komende maanden kunnen organisaties deelnemen aan
vijf kennismakingsdialogen die
De Dialoogleiders organiseert. Deze
kennismakingsdialogen gaan over vijf
verschillende thema’s: vitale medewerkers, de kwetsbaarheid van de
zzp’er, feedback geven in een organisatie, burgerparticipatie en werkstress.
Voor meer informatie kijk op
www.dedialoogleiders.nl

Jaaropgaven

‘Gigablunder’
Gemeente Venray is in de fout gegaan met het verzenden van de
jaaropgaven van 2018. Enkele commissieleden van politieke partijen en
medewerkers van stembureaus kregen vorige week brieven in de bus
met jaarafrekeningen die niet voor hen bestemd waren. Dat bleek uit
de vergadering van fractievoorzitters op maandag 25 februari.
“Er is een gigablunder gemaakt”,
zei fractieleider Tino Zandbergen
van Venray Lokaal. “Een commissielid van Venray Lokaal ontving een
jaaropgave van iemand van de VVD.
Dat is toch heel vreemd.” Een commissielid uit Ysselsteyn, die tevens
zitting had in een stembureau, ontving vorige week twee enveloppen van gemeente Venray met de
verkeerde naam erop. “Ik zag het net
op tijd en heb de brieven ongeopend
retour gezonden. Van iemand anders
uit het dorp, die op een stembureau
heeft gezeten, hoorde ik dat hij ook

de jaaropgave van een andere persoon heeft ontvangen.” Raadsgriffier
Sophie Boere erkende dat er fouten zijn gemaakt. “Iedereen heeft
een brief ontvangen met excuses
en met de juiste gegevens”, zei ze.
Enkele fractieleiders reageerden verbaasd. “Zoiets mag niet voorkomen”,
vond Henk Bisschops (PvdA). Martin
Leenders (Samenwerking Venray)
vroeg zich af of er sprake is van een
datalek. Burgemeester Hans Gilissen
zei van niets te weten. “Dit hoor ik
vanavond voor het eerst. Ik hoop dat
we hier lessen uittrekken.”

Bedreiging met
vuurwapen
In de Venrayse wijk ‘t Brukske is zaterdagmiddag 23 februari een
persoon bedreigd door een man met een vuurwapen. De politie verstuurde
via Burgernet een bericht om aandacht te vragen voor de verdachte.
De politie vroeg via Burgernet
hulp aan alle mensen in de buurt van
het plaats delict. Na een uur werd
het Burgernetbericht afgesloten.
Echter werd de man met het handvuurwapen niet aangetroffen. Het
onderzoek naar de verdachte loopt

nog steeds. De politie is op zoek
naar een 20-jarige man met blond
haar en een blauw joggingspak.
De verdachte ging samen met een
medeverdachte per fiets op de vlucht
vanaf de Cellostraat in de Venrayse
wijk ‘t Brukske.

Jan Linders dicht
De supermarkt van Jan Linders in Venray is vanaf zaterdag 2 maart
om 17.00 uur anderhalve week gesloten. De winkel gelegen aan de
Raadhuisstraat wordt verbouwd. De heropening is op woensdag
13 maart om 9.00 uur.

Samen met de jeugd van
Oirlo maakte BC De Brouwerij de
bierkrattenwagen ter ere van het
jubileum van de plaatselijke CV de
Spurriemök. De vereniging uit Oirlo

bestaat dit jaar 8 x 11 jaar. De wagen
had het pronkstuk moeten worden van
de grote optocht van Venray, maar al
het werk lijkt voor niks te zijn. Volgens
het reglement mogen commerciële

uitingen niet op carnavalswagens in
de optocht. Als de kratten worden
afgeplakt, mag de wagen alsnog
deelnemen.
(Foto: Fotografie Niek Loonen)

De supermarktketen deelt, vanwege de tijdelijke sluiting, tegoedbonnen van vijf euro uit die in te
leveren zijn bij alle Jan Linders supermarkten. Bouwvakkers zijn al vanaf
vorige week bezig met het vergroten
van het parkeerterrein. Wanneer de
bouwwerkzaamheden zijn voltooid is

er plek voor 140 auto’s.
In december 2013 werd de
nieuwbouw van Jan Linders geopend
op de locatie van de voormalige
garage Van Haren. Op dezelfde plek
stond vijf jaar lang een tijdelijke
winkel. Daarvoor was de supermarkt
gevestigd in de Bongerdstraat.
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GEPLUKT Antoinet van Eijk
maar ik ben ontzettend trots op wat
ik heb bereikt. In 2019 liggen nieuwe
kansen voor het oprapen. Toch zeg
ik elk jaar het rustiger aan te willen
doen, maar uiteindelijk ga ik weer
door zoals het jaar daarvoor. Bart en
ik zijn allebei perfectionistisch, waardoor er geen van beide aan de rem
trekt. Ik leid een druk leven, omdat ik
het leuk vind om creatief bezig te zijn.
Afschakelen kan soms moeilijk zijn,
het liefste neem ik alle inkomende
opdrachten aan. Ik ben een werkvloerpaard en een vakidioot”, zegt ze
lachend.

Perfectionistisch

Ze groeide op in Someren maar verhuisde voor de liefde naar Venray. Daar begon ze een nieuw leven waarin creativiteit een grote rol speelt. Ze
verruilde haar kantoorbaan voor haar grootste passie: interieur ontwerpen. Haar hobby groeide uit tot een fulltime baan. Samen met haar partner runt
ze nu het meubelbedrijf Hout en Vorm. Deze week wordt Antoinet van Eijk (50) geplukt.
Nadat het huwelijk, waar haar
zoon Nino (21) uit voortkwam, met
Antoinets ex-man misliep, ontmoette
ze haar huidige partner Bart. Toen
ze gingen samenwonen kwam hun
gezamenlijke interesse voor interieur boven water. Ze bleken het perfecte verbouwteam te zijn. “Het huis

werd opgeknapt, maar we waren niet
tevreden met de meubels die in de
winkels verkrijgbaar waren. Ik maakte
eigen ontwerpen voor ons interieur en
Bart voerde de plannen uit. De eerste
meubels werden gemaakt in de schuur
achter ons huis. Onze hobby liep uit de
hand toen steeds meer mensen ons

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

www.hallo-venray.nl

meubilair wilden kopen. Twee jaar na
de verbouwing stopte Bart met zijn
werk als salesmanager en richtte zijn
eigen meubelbedrijf Hout en Vorm op,
waar houten maatwerk meubels ontworpen en gemaakt worden”, vertelt
Antoinet enthousiast.

gebruikt Antoinet nu bij het overbrengen van haar interieurideeën.
Het geeft haar een goed gevoel als
ze andere mensen blij kan maken
met haar ideeën. Dat is mijn drijfveer.
Dankbaarheid, daar doe ik het voor.
Mijn hobby is uit de hand gelopen,

Na een lange werkdag schakelt Antoinet af door in de avond te
wandelen met haar twee honden.
Ze houdt daarnaast van uiteten met
vriendinnen, maar een avondje koken
voor een groep vrienden maakt haar
ook enthousiast. Zelfs in een vijfgangendiner kan ze haar creativiteit
kwijt. “Ik vind het geweldig om ingrediënten bij elkaar te zoeken en daar
een lekker gerecht van te maken.
Het is hetzelfde als een interieurproject, je zoekt verschillende spullen en
materialen bij elkaar en maakt daar
een geheel van.”
Naast koken zoekt ze haar ontspanning ook in reizen. “We hebben
er eigenlijk geen tijd voor, maar we
proberen toch elk jaar twee weken
naar Italië te gaan. We gaan vaak
naar de hak van de laars of op bezoek
bij familie die in het noorden van
Italië woont. In Italië kan ik naast
genieten van de omgeving en het
lekkere eten ook inspiratie opdoen
voor nieuwe ontwerpen. Ik kom thuis
met nieuwe ideeën over vormen,
maten en kleuren. Zo kan ik na een
vakantie weer met een frisse start
beginnen.”

Koken en reizen
Antoinet dacht dat ze het ontwerpen van meubels kon combineren met
haar baan als office manager. “In werkelijkheid probeerde ik me via de achteringang steeds meer te bemoeien
met projecten van het interieurbedrijf
van Bart. Ik was te enthousiast om het
langs me heen te laten gaan.” Drie
jaar nadat Bart het bedrijf startte, nam
ze ontslag en stortte ze zich volledig
op het werk voor het meubelbedrijf.
“Ik heb altijd de veilige weg gekozen
en nooit besloten om mijn creativiteit te gebruiken in mijn werk. Dankzij
Bart kreeg ik een nieuw begin. Ik heb
zelfs na het opzeggen van mijn baan
een studie gevolgd voor interieurstyling. Ik ging er helemaal voor”, vertelt
Antoinet.
Creatief zijn zat er vanaf jongs af
aan al in. Vanaf haar derde was ze al
bezig met het stylen van het interieur in haar slaapkamer. “Ik zag steeds
weer een kans om iets in mijn kamer
te veranderen. Dan zocht ik nieuwe
spulletjes voor op mijn bureau zodat
mijn slaapkamer er weer anders uitzag. Mijn passie voor meubels was
er altijd al. Ik ging los zodra ik weer
nieuwe inspiratie had.” Die passie
en het enthousiasme voor meubels

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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Kijk voor de oplossing
volgende week
in de HALLO.
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Geef ook uw mening

Bespreking poll week 08

Ik voel me betrokken bij de toekomst van de gemeente Venray in 2030
Afgelopen weken konden de inwoners van de gemeente Venray aangeven
wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van Venray. De gemeente stelde
vier toekomstscenario’s op: vooruitstrevend, verzorgend, verenigd en vindingrijk. In Venray, Wanssum en Ysselsteyn werden ’s avonds toekomstcafés
gehouden en overdag trok de toekomstbus dorpen en wijken in om inwoners
te vragen naar hun voorkeur. De stelling luidde: Ik voel me betrokken bij de
toekomst van gemeente Venray in 2030.
Een meerderheid van de respondenten, 66 procent, gaf aan zich niet
betrokken te voelen bij de toekomst van de gemeente. Zij gaven aan niet

gestemd te hebben, omdat 2030 voor hen nog te ver weg voelt. Ze laten de
nieuwe toekomstvisie graag over aan de gemeente.
De voorstanders van de stelling lieten weten wel gestemd te hebben. Zij
wilden graag hun mening geven over de toekomst van de gemeente. Ze vinden dat er naar de burger geluisterd wordt.
Volgens de gemeente was de opkomst bij de toekomstcafés aan de
magere kant. Uit alle input moet de komende tijd een toekomstbeeld voor
2030 worden geschreven. De gemeenteraad besluit dinsdag 28 mei welk scenario in de toekomst aandacht krijgt.

Ik ga (ook) stemmen voor het waterschap
eens/oneens > facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Naast de verkiezingen voor de Provinciale Staten staan op woensdag 20
maart ook de verkiezingen voor het waterschap op het programma. Stemmen
voor de provincie, de gemeenteraad of de landelijke verkiezingen spreekt meer
tot de verbeelding. Het stemmen voor het waterschap, een apart overheidsorgaan, roept vaak meer vragen op en het opkomstpercentage blijft achter. De
stelling luidt daarom: Ik ga (ook) stemmen voor het waterschap.
Mensen die gaan stemmen voor het waterschap laten de belangrijke
functie zien die het waterschap vervult. Het waterschap zorgt onder meer voor
het waterbeheer en zorgt ervoor dat er schoon en genoeg water is. Zo wordt
onder andere de waterstand geregeld en het afvalwater gezuiverd. Zeker nu er
veel aandacht is voor de klimaatverandering wordt de rol van het waterschap
belangrijker, zo vinden voorstanders. Door het extreme weer komen er
complexe vraagstukken naar boven hoe hiermee omgegaan kan worden.
Mensen kunnen ook van mening zijn dat een oude traditie, het waterschap als

overheidsorgaan stamt uit de 11e eeuw, moet blijven bestaan. Dit kan voor
hen reden zijn om te gaan stemmen. Nederland heeft een geschiedenis met
verschillende watersnoodrampen. Door te stemmen voor het waterschap kan
men aangeven het als een belangrijk thema te beschouwen. Verder is het een
unieke verkiezingen ten opzichte van andere landen.
Mensen die niet gaan stemmen voor het waterschap kunnen te weinig
informatie hebben over waarover er gestemd kan worden. Hierdoor voelen
ze zich niet betrokken bij het thema en besluiten ze er niet voor te stemmen.
Een ander argument kan zijn dat potentiële stemmers het niet eens zijn met
het feit dat het waterschap een apart overheidsorgaan is. ‘Er wordt toch ook
niet apart gestemd voor het onderwijs of voor de zorg?’, zo wordt er gesteld.
Door niet te gaan stemmen spreken ze zich uit voor het afschaffen van het
waterschap als aparte functie. Wat vindt u? Gaat u (ook) stemmen voor het
waterschap?

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

Ingezonden brief

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:
Venray Landweert rondom Penningkruid €
Venray Landweert

rondom Klaproos

Venray Brabander

rondom Broekweg

Venray Centrum

rondom Langstraat

11,88

€ 11,88
€ 11,25

€ 10,00

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

Handelstraat 17 5961 PV Horst

Brievenactie
bibliotheek geslaagd
We zijn een week verder en tot op de dag van vandaag vullen
mensen de brief gericht aan het college van B&W in om hun bezorgdheid uit te spreken over het voortbestaan van de bibliotheek. De
boodschap van de inwoners van Venray en omstreken moet bij het
gemeentebestuur duidelijk zijn overgekomen.
Bij het verschijnen van dit
schrijven is mijn actie inmiddels
gestopt. Dit hoeft u er echter niet
van te weerhouden om zelf nog een
brief te schijven aan de gemeente.
Dit kan ook digitaal naar gemeente@
venray.nl. Wat gaat er nu gebeuren?
De bibliotheek schrijft momenteel een
herstelplan. De gemeente schrijft een
visie, waarover in de vergadering van
het college van B&W, de commissie
Leven van woensdag 27 maart en
de Raadsvergadering van dinsdag
16 april gedebatteerd gaat worden.
Wat staat er op het spel?
Momenteel voert de bibliotheek
vijf kerntaken uit, te weten op het
gebied van kennis en informatie,
ontwikkeling en educatie,
leesbevordering en literatuur,
ontmoeting en debat en kunst
en cultuur. Op deze terreinen is

recent via het jaarverslag 2017
verantwoording afgelegd. Op
1 januari 2015 is de Wet stelsel
openbare bibliotheekvoorzieningen
(Wsob) van kracht geworden. Hierin
is onder andere opgenomen dat
gemeenten niet verplicht zijn hun
bibliotheek te (blijven) subsidiëren.
Gelukkig is ook bij wet geregeld
dat de gemeente gebonden is aan
regels om subsidies te korten of te
beëindigen (art. 9 Awb). De vraag is,
wat wordt het uitgangspunt? Gaan
we geld tellen en zien wat we dan
aan bibliotheekfunctie overhouden?
Of gaan we uit van een heldere
gedragen visie, zorgvuldig getoetst
met zuivere uitgangspunten om
vervolgens plannen te maken hoe
deze te realiseren?
Maud de Beer

Dictators.
Een trend?
In de Rotterdamse haven
werden duizenden flessen
illegale wodka onderschept.
Ze waren bestemd voor Kim
Jong-Un, de leider van NoordKorea. Terwijl zijn volk lijdt
onder de economische sancties laaft hij zich aan dure,
westerse producten.
Macht corrumpeert, dat is al
lang en breed bekend. Toch
verbaas ik me er steeds over
hoe eenvoudig dictators en
democratisch gekozen machthebbers er mee wegkomen. Het
maakt me ook boos. Niet alleen
het gedrag van de leiders maar
ook de ogenschijnlijke gelatenheid waarmee complete naties
zich laten onderwerpen.
Natuurlijk, ik begrijp best
hoe zo’n totalitaire staat werkt.
Maak mensen bang, laat ze
elkaar volgen en verraden en
indoctrineer ze met valse verhalen. Het is in vele landen, in
vele tijden gelukt om zo volkeren gevangen te houden.
Je zou toch verwachten dat
er ooit opstand komt. Dat de
mensen het zat zijn, er een
generatie opstaat die vindt dat
het roer om moet. In NoordKorea niet, althans niet dat wij
er van horen. In Venezuela is
dat wel anders. Daar is de
bevolking opgestaan tegen
zittend president Maduro. Het
zorgde voor trieste beelden. Een
uitgebrande vrachtauto met
hulpgoederen op een brug.
Tussen de puinhopen lag het
bezaaid met kogelhulzen. Een
leger dat op zijn medeburgers
schiet, dat weigert om hulp
binnen te laten, in een land dat
op de afgrond staat. Met een
president die al lang voelt dat
zijn tijd er op zit, maar te eigenwijs is om te vertrekken.
Dieptriest. Naast Noord-Korea
en Venezuela zijn er nog veel
meer landen waar dictators
momenteel het gezag bepalen.
Je zou bijna kunnen spreken van
een trend. Te hopen dat de
trend ons land voorbij gaat.
Willy
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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.

Een HOOP ellende
De grootste, hardnekkigste en meest lastig te bestrijden ergernis van
Nederland is hondenpoep. Ook in Venray.
Het opruimen van hondenpoep
binnen de bebouwde kom is geregeld in de Algemene Plaatselijke
Verordening. Hoe bestrijd je deze
overlast effectief? Wat hebben
we over voor de aanpak van deze
overlast? Moet de gemeente voorzieningen faciliteren terwijl de hondenbezitter zelf verantwoordelijk is
en verandert hiermee het gedrag?
De meningen hierover lopen erg
uiteen.

Steeds meer afvalbakken in de
openbare ruimte worden verwijderd
zoals in speeltuinen en bij bushaltes.
Laten we de afvalbakken inventariseren en bij(her)plaatsen en eventueel opruimzakjes verstrekken. We zijn
ervan overtuigd dat de gemeente via
de wijk- en dorpsvertegenwoordiging
de hotspots kan traceren en hier middelen op in kan zetten.
De overweging van de hondenbezitter om wel of niet op te ruimen

wordt gemaakt naar aanleiding van
hoe eenvoudig het is en hoe groot
de kans is om gepakt te worden.
Uiteraard wil je alleen de overtreder
aanpakken. Dat kan alleen op heterdaad. Maar handhaving kan ook op
het in bezit hebben van een opruimmiddel en op aanlijning van de hond,
ook iets dat voor irritaties zorgt.
De gemeente wil niet extra inzetten op handhaving. Wegens handhavingscapaciteit heeft het geen
prioriteit, zeggen ze.
Wij denken dat het alleen al zichtbaar zijn van de handhavers gedrags-

verandering kan opleveren. Vergelijk
het met fietsen in de Schoolstraat of
over de Markt. Ik kan me nog herinneren als kind dat er een BOA op de
weekmarkt stond die je streng toesprak, zelf heb ik daarna nooit meer
gefietst over de weekmarkt.
VENRAY Lokaal gelooft niet in
gedragsverandering door burgers
elkaar te laten aanspreken of via een
communicatiecampagne in kranten of
een megagrote, vieze, geprinte drol in
je tuin. Wat overigens €10.000 heeft
gekost en minimaal verschil liet zien.
Hondenbelasting is ook niet de oplos-

of een traan, ze staan er toch maar.
En al dat werk levert ons ieder jaar
weer een mooie optocht op en hebben
wij met z’n allen ‘lol en plezeer’ langs
de kant van de weg of hangend uit
een raam. Voor ons CDA is het een
vanzelfsprekendheid dat wij deze
geheel vrijwillige inzet waarderen en
koesteren. De verenigingszin houdt
tradities in ere en de inwoner bij
elkaar. Het maakt het dorp of wijk
tot een samenhang in plaats van wat

losse mensen bij elkaar. Het is goed
hier even bij stil te staan, want op
veel plaatsen in de wereld is dat geen
vanzelfsprekendheid. Het journaal
is daar iedere dag een stille getuige
van. Dus als u tijdens die drie dagen
ergens langs de route staat met een
frikandelletje, juich dan een keer
extra hard. Gooje Vastelaovend!

sing, dan wordt elke hondenbezitter belast. Het is slechts een extra
inkomen voor de algemene gemeentepot.
De gemeente heeft eerder
inwoners op het idee gebracht een
burgerinitiatief te starten.Tenminste
100 inwoners van 18 jaar of ouder
moeten hun handtekening eronder
zetten. Zo kan dit onderwerp op de
raadsagenda komen en heb jij dus
écht wat te zeggen.
Geert Craenmehr,
commissielid Wonen,
VENRAY Lokaal

Frikandellen
De vermaarde frikandellenroute is voor Venray inmiddels net zoveel
traditie als de ‘Vastelaovend’ zelf. Dus ook dit jaar gaat het CDA op pad
met frikandelletjes om onze wagenbouwers te trakteren, ondersteunen
en te bedanken.
Want wagenbouwer zijn, dat
is niet zomaar wat. Maanden
van voorbereiding en hard werk,
avond aan avond en ook vaak in
de weekenden. Niet alleen voor de
wagenbouwers zelf is het een flinke
opdracht maar ook voor het gezin

thuis. Zij moeten zich immers al die
maanden zelf bedruipen en dat is niet
altijd leuk en gezellig. Toch pakken
de wagenbouwers zich ieder jaar
weer samen en zetten de schouders
eronder, mét zin, zonder zin,
opgewekt of chagrijnig, met een lach

Emma Palmen
Commissielid leven CDA Venray

Onze winkels elke zondag open

Passie voor kwaliteitsvlees
Onze weekendaanbieding:
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keuze in het moment waarop ze willen
en kunnen gaan winkelen in Venray.
Dat is vooral fijn voor mensen die in
verband met hun werk of persoonlijke
omstandigheden weinig tot geen tijd
kunnen vrijmaken van maandag tot en
met zaterdag. Nu kunnen zij alleen kiezen voor steden waar de winkels elke

versterken. Door meer aantrekkingskracht zou zelfs de leegstand kunnen
verminderen. Kortom, de uitbreiding
van de winkelopenstelling biedt kansen voor iedereen. VVD Venray hoopt
dat die kansen ook gepakt worden.
Dat kopers kiezen voor de winkels in
Venray en dat alle ondernemers hun
kansen grijpen om aantrekkelijk te worden of te blijven voor bezoekers.
Theo Swinkels
VVD Venray

LE

VVD Venray is erg blij met deze
aanpassing van de gemeentelijke
verordening omdat er veel minder
regeldruk en meer vrijheid komt voor
ondernemers. Wij zien het als een
echte kans voor een beter centrum.
Allereerst betekent het vooruitgang
voor de bezoekers. Zij krijgen meer

zondag open zijn of om via het internet
te kopen. Ook voor bezoekers uit de
(grens)regio wordt het veel duidelijker. Iedereen kan voortaan elke zondagmiddag in ons centrum shoppen.
Winkeliers kunnen beter aansluiten op
de wensen van hun klanten en zo hun
eigen positie versterken. Samen kunnen zij ons centrum met (kleine) acties
attractiever maken. Activiteiten in het
centrum, ons ruime horeca-aanbod en
de zondagopenstelling zullen elkaar

VER
S

Op 12 maart besluit onze gemeenteraad over een ruimere winkelopenstelling. Samengevat: de winkels mogen voortaan elke zondag open
zijn in plaats van twaalf keer per jaar.

KER

V

Gebraden (500 gram)
Kipsatevlees
+Gehaktballen
4 runder
hamburgers
4 HALEN
Samen
€ 8,25
3 BETALEN
Woensdag gehaktdag
De actuele weekaanbiedingen staan op
www.biermannvdeijnden.keurslager.nl

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

Opgroeien
Langzaam maar zeker
groeien we allemaal op. Na
de middelbare school gaan
we studeren. En daarbij komt
van alles kijken, zoals op
kamers wonen. Voordat je op
kamers kunt wonen, moeten
heel veel mensen hospiteren.
Je wordt beoordeeld door een
aantal mensen en zij kijken
of je bij hen in het huis zou
passen. Sommigen hoeven
maar een keer te hospiteren,
anderen moeten wel 27 keer
op een kijkavond komen
voordat ze een kamer kunnen
vinden.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
School:

Fleur Peeters
17
Leunen
Op het moment geen

Wat voor reis zou je ooit nog willen
maken?
Ik zou graag nog een keer een rondreis willen maken door Canada en
Amerika. Ik ben op mijn 11e samen
met mijn gezin naar Canada geweest
om daar familie te bezoeken en ik zou
altijd nog een keer terug willen gaan.
Daar voor een half jaar rondreizen en
allemaal nieuwe dingen zien en meemaken lijkt me echt geweldig.
Welke superkracht zou je willen
hebben en hoe zou je hem
gebruiken?
Gedachten lezen. Het lijkt mij op
bepaalde momenten heel handig om
te weten wat iemand denkt. Ik zou
het wel alleen maar willen als ik het
aan en uit kan zetten, ik hoef niet de
gedachtes van iedereen te horen.
Wat deed je als kind het liefst?
Ik speelde het liefst met mijn zusje, zij
is altijd al mijn beste vriendin geweest.
Samen speelden we met barbies,
kleedde ik haar in dekens en deden
we net of het lange jurken waren, en
speelden we buiten. We vonden altijd
wel manieren om te spelen.
In welke bestaande film zou je zelf
willen spelen?
Ik kijk niet veel films, dus ik zou niet
in een bestaande film willen spelen.
Maar een serie, zoals ‘Friends’, lijkt
me dan wel weer leuk. ‘Friends’ is een
van mijn favoriete series.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste foto die ik heb gemaakt is
van de etalage in de kledingwinkel
waar ik werk, Berden. Ik mag eens in
de 6 weken meehelpen met de etaleur. Dan kleed ik de poppen aan en
mag ik helpen met het decor. Dit vind
ik zo leuk dat ik graag foto’s maak om
te laten zien waar ik aan mee heb
geholpen. Deze foto’s komen dan in
mijn portfolio.
Wat is je droombaan?
Ik zou heel graag fashion- of interieur
styliste willen worden. Ik was als kind
altijd al bezig met topmodel boeken,
zelf ‘kleding’ maken uit handdoeken
of dekens en altijd wilde ik mijn kamer
weer anders hebben. Nu nog steeds.
Dus lijkt het me geweldig om hier mijn
baan van te kunnen maken.
Wat zou je nooit meer overdoen?
Er is niks wat ik nooit meer over zou
doen. Sommige ervaringen horen nu
eenmaal bij het leven, hoe vervelend,
saai of pijnlijk ze kunnen zijn. Je leert
er altijd van en het heeft me gemaakt
tot wie ik nu ben.
Zou je liever twee keer zo slim of
twee keer zo mooi zijn?
Twee keer zo mooi. Het klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar
ik ben heel erg blij met mijn havodiploma en de opties die ik heb met
mijn niveau. Ik kan altijd nog doorstuderen als ik dat wil, daar hoef ik niet
per sé twee keer zo slim voor te zijn.
Wat ligt er onder jouw bed?
Een hele grote bak met allemaal tijdschriften. Als je styliste wilt worden

moet je veel moodboards maken, dit
vind ik superleuk. Dus heb ik allemaal
tijdschriften om er inspiratie en plaatjes uit te halen.
Welk fictief figuur doet jou denken
aan jezelf?
Wonder Woman. Zij is sterk, onafhankelijk en komt voor zichzelf op. Ik merk
dat ik dit jaar steeds zelfverzekerder
ben geworden, dus in een bepaalde
manier ook sterker. Ook word ik steeds
volwassener, dus onafhankelijker.
Introvert of extravert?
Beiden. Een introvert omdat ik goed
ben in alleen zijn. Maar ook extravert
omdat ik energie en nieuwe ideeën
krijg van andere mensen.
Dag of nacht?
Absoluut een nachtmens, ik ben pas
echt aanspreekbaar na tien uur, en
soms nog wel later. Ik ben niet goed in
vroeg opstaan, maar wel goed in lang
opblijven. ‘S avonds kom ik echt tot
leven, dat is vaak ook wanneer mijn
inspiratie komt en wanneer ik creatieve ideeën krijg.
Als je terug in de tijd zou gaan, wat
zou je jezelf voor advies meegeven?
Dat ik me niet te druk moet maken
over dat ik een jaartje even pauzeer.
Ik heb een tussenjaar genomen omdat
ik te jong was voor de opleiding die
ik wilde doen, allround styling. Ik had
te weinig levenservaring. Toen ik niet
op tijd een andere school vond die ik
graag wilde doen, vond ik het absoluut niet fijn en zelfs een beetje eng
om even een jaar niks te doen. Maar
ik heb mezelf beloofd het beste uit
dit jaar te halen. Dat is ook waarom ik

twee banen heb, waarvan eentje in
een modezaak. Ik hoop de kennis die
ik daar opdoe later te kunnen gebruiken. Ook ben ik me heel goed gaan
verdiepen in wat ik nou eigenlijk wil,
veel open dagen gaan bezoeken zodat
ik het nu precies weet. Een tussenjaar was voor mij uiteindelijk de beste
keuze.
Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Dit was geen leesboek maar een
koffietafelboek genaamd ‘De
Nederlandse mode in 100 kledingstukken.’ Hierin stonden 100 iconische
kledingstukken van een Hema onderbroek tot de mooiste creaties van Jan
Taminiau. Super divers, inspirerend en
interessant.
Wie is jouw grote voorbeeld?
Mijn moeder. Anderhalf jaar geleden
kreeg mijn moeder te horen dat ze
borstkanker had, dit konden ze verhelpen door haar borst te verwijderen.
Die hebben ze wel meteen gereconstrueerd, maar toch was dit erg heftig.
Deze periode was zwaar voor haar en
ons hele gezin. Nu nog steeds, anderhalf jaar later, merken wij nog nadelen
van haar ziek zijn door bijvoorbeeld
problemen met haar uithoudingsvermogen en energie. Hoe zij zich door
deze tijd heen heeft geslagen vind ik
zo knap. Zij is altijd positief en sterk
gebleven op momenten dat ze dat
niet eens hoefde te zijn. Mijn moeder
is een echte doorzetter. Haar lust om
altijd door te gaan inspireert me. Zo is
ze altijd al geweest. En zo hoop ik ook
te worden.

Ik ben in een fase van mijn
leven aangekomen waar het
hospiteren langzaam verandert
in solliciteren. En ergens lijkt het
wel op elkaar. Je wordt niet
meer beoordeeld of je bij het
huis past, maar op je vaardigheden en of je in het team past.
Bij hospiteren en solliciteren
schrijf je een brief waarin je in
het kort over jezelf vertelt. Via
een brief kan je nooit helemaal
vertellen wie je bent. Natuurlijk
kan niet iedereen uitgenodigd
worden voor een gesprek en
daarom word je gekozen op
basis van die brief. Je moet
jezelf letterlijk presenteren op
een blaadje. En dat is best lastig.
Want je weet nooit helemaal
zeker waar mensen voor kiezen
en wat ze willen van een persoon. Daarna komt er nog een
gesprek waar iedereen ontzettend nerveus voor is en waarvoor je nogmaals goed over
moet komen.
Het lijkt allemaal op elkaar,
en het is allemaal zenuwslopend. Maar het hoort bij het
leven.
Anne Jacobs
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Holthees-Smakt wint en stijgt naar
tweede plek
V.V. Holthees-Smakt heeft zondag 24 februari een 2-0 thuisover
winning geboekt op GVV’57 uit Grave. Door deze zege op een directe
concurrent nestelt de ploeg zich daardoor steviger in de top van de
vijfde klasse F.
Het thuispubliek hoefde
niet lang te wachten voordat de
openingstreffer viel. Niels Ingenpas
schoot al na acht minuten raak. Even
later kwam de thuisploeg bij enkele
momenten goed weg. Eerst besloot
de scheidsrechter na een vermeende
overtreding van de thuisploeg in het
strafschotgebied de bal niet op de
stip te leggen voor de bezoekers.
Even later verhinderde Bram Pingen
met een prachtige tackle een
honderd procent mogelijkheid voor
GVV’57. Marco Rijnen, keeper van
Holthees-Smakt, zorgde met een
prachtige redding ervoor dat de

gasten in de 26e minuut niet op het
scorebord kwamen.

Periodetitel
De eerste helft werd gekenmerkt
door veel fysieke duels, waarbij de
thuisclub vaak beter uitkwam. In
de 29e minuut kreeg Ser van Es de
kans om de wedstrijd al voortijdig
op slot te gooien. Oog in oog met
de keeper uit Grave faalde hij. In
de 30e minuut maakte hij zijn fout
goed. Met zijn linkerbeen zorgde hij
voor een comfortabele voorsprong
voor de thuisploeg. De euforie van
de verdubbeling van de score was

Tennistoernooiwinnaars

Van der Waerden en
Custers-Lensen
Wouter van der Waerden en Marleen Custers-Lensen hebben zondag
24 februari in Venray het tennistoernooi Maascourt Masters op hun
naam geschreven. Ze waren de sterkste in het enkelspel van de
Profklasse, de hoogste categorie.
Van der Waerden won in de
finale van Kosse Elbers, die in de
halve finale de vooraf tot favoriet
bestempelde Tim Cornelissen versloeg. De twee jongelingen maakten er een spannend gevecht van.
Uiteindelijk was Van der Waerden in
de derde set, die middels een supertiebreak gespeeld werd, met 10-4 te
sterk. Marleen Lensen-Custers won in
de finale van Rosil Hesen met twee-

maal 6-4. Ze won daarmee het toernooi zonder setverlies te lijden.
In de categorie Groen, bestemd
voor de jongste deelnemers, was
het Jesper Jochems die de titel voor
zich opeiste. Een categorie hoger, de
Futureklasse, won Alec Deatc bij de
heren en Nina de Wildt bij de dames.
De Challengerklasse bij de heren
werd bij de mannen een prooi voor
Daan Koppers.

echter snel verdwenen. Aanvoerder
Ruud Janssen kreeg een tweede
gele kaart nadat hij, volgens de
scheidsrechter, de gevaarlijke Graveaanvaller Lumin Barroun had neergehaald.

Tevreden coach
Ondanks dat Holthees-Smakt
de gehele tweede helft met
tien man speelde, creëerde GVV’57
nagenoeg geen uitgespeelde kansen.
De thuisploeg trok zich met tien man
terug op eigen helft en zorgde ervoor

dat de ruimtes klein bleven. De gasten
uit Grave konden de openingen niet
vinden, waardoor de ruststand ook
de eindstand bleek te zijn. HoltheesSmakt-trainer John Klaassens
schreeuwde het na afloop uit van
vreugde. “Ik ben supertrots op de
jongens dat ze dit voor elkaar hebben
gekregen. Vorig week hadden we
pech (2-0 verloren, red.). Als je dan
ziet dat we ondanks de rode kaart
die we krijgen en de vele blessures
die we hebben de jongens zo hard
knokken voor elkaar, kan ik alleen

maar een tevreden coach zijn”, aldus
Klaassens.
Holthees-Smakt staat ondanks een
slechte start in de competitie er goed
voor. De ploeg staat nu op een tweede
plaats. Er volgen nog drie wedstrijden voor de tweede periode waarbij
ze kansrijk zijn bovenaan te eindigen.
“Die zijn super belangrijk. We willen
echt gaan voor een periodetitel. Als
iedereen fit blijft dan hebben we een
goede ploeg en kunnen er nog mooie
dingen gebeuren dit jaar”, aldus aanvoer Janssen.

Jeugd Brukske op bezoek
bij SV Venray
Zo’n dertig kinderen uit de wijk Brukske in Venray waren zondag 24 februari te gast bij de voetbalwedstrijd
Venray tegen ZSV. De verklede jeugd was onder tromgeroffel te voet vanuit de wijk in Venray-Zuid naar sportpark De Wieën getrokken.

AANNEMERSBEDRIJF
bv

P. MARTENS

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

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

Kinderen uit de wijk Brukske op de tribune bij Venray-ZSV
De voetballertjes van de Street
League mochten voor de wedstrijd op
de foto met de spelers van het eerste
elftal. De andere kinderen zochten een
plekje op de tribune waar ze hun favorieten luid aanmoedigden. Het bezoek
aan de voetbalwedstrijd was een initiatief van Henk Wilmsen die sinds vorig
jaar is aangesteld als speelcoach in
Brukske. Hij organiseert allerlei acti-

viteiten voor de kinderen uit de wijk.
“SV Venray is een grote vereniging
met heel veel jeugdleden. Toch zie je
maar weinig kinderen bij de thuisduels van het eerste elftal”, zegt Henk
Wilmsen. “Het leek me daarom een
leuk idee om met een groep zondagmiddag eens naar het voetballen te
gaan. Omdat het vlak voor carnaval
is, zijn ze verkleed. Dat maakt het nog

wat feestelijker.”
Ondanks de aanmoedigingen verloor Venray met 0-1 ZSV. “Jammer dat
Venray niet heeft gewonnen. Maar we
hebben evengoed een leuke middag
gehad”, aldus de speelcoach. Hij is
aangesteld in het kader van het project Meedoen in Limburg. Het doel is
om sociaal isolement van kinderen in
achterstandswijken tegen te gaan.
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Venray moet na verlies stap terugdoen
Door de 0-1 thuisnederlaag tegen de nieuwe koploper ZSV op zondag 24 februari moet Venray afhaken in de
strijd om de koppositie in de eerste klasse D. De goed georganiseerd spelende tegenstander uit Zeilberg wist de
Venraynaren van doelpunten af te houden.

Aanvaller Bram Vievermans van Venray glipt tussen twee ZSV-verdedigers door
Het verlies betekende een tegenvaller voor de ploeg van trainer Frans
Koenen. Na twee zeges op rij waren

de rood-witten opgeklommen naar
de vierde plaats. De sprong naar de
top bleek net te hoog gegrepen. Op

het zonovergoten sportpark De Wieën
kwamen de Venraynaren sterk uit de
startblokken. Bram Kersten speelde

in plaats van de geblesseerde Sander
Lenders. Jesse Rommen, de laatste
weken goed op schot, zorgde in de
openingsfase voor het meeste gevaar.
Nadat zijn eerste schot rakelings langs
het doel vloog, moest ZSV-keeper Leon
Thijs zich tot het uiterste strekken om
de tweede doelpoging van Rommen
onschadelijk te maken.
Roel Cornelissen, die Stef van Dijck
op de bank hield, kende twee ongelukkige afspeelmomenten en beide
keren werd het op kansjes loerende
ZSV gevaarlijk. De attent keepende
Frank Decker voorkwam een tegentreffer. Tot tien minuten voor rust
domineerde Venray, maar de verdiende openingstreffer bleef uit. Een
schot van Armend Shala vloog rakelings over de lat en Bram Vievermans,
die de allerbeste kans kreeg, strandde
vrij op keeper Thijs.
Vijf minuten na rust luidde een
lichte overtreding van Roel Cornelissen
aan de rechterkant de openingstreffer in. Arbiter Mandermakers gaf een
vrije trap en trok de eerste gele prent
van de wedstrijd. ZSV slingerde de bal
hoog voor het doel waar de opspringende Maarten Kuunders vrijwel ongehinderd raak kopte, 0-1. “Dat doelpunt
had niet mogen vallen”, vond trainer Frans Koenen. “We hadden de

afspraak dat koppers bij koppers moeten staan. Toch kon die nummer tien
vogelvrij inkoppen. Daardoor speelden
we ZSV in de kaart.”
De Zeilbergers hebben verreweg de minst gepasseerde defensie
in de eerste klasse D. ZSV trok zich
na de 0-1 voorsprong terug. Laatste
man Robert Willemse meldde zich
als pinchhitter in de spitspositie. Hij
kopte al direct goed door naar Armend
Shala die gevaarlijk uithaalde, maar
doelman Thijs ranselde de bal uit de
benedenhoek. Een schot van Jesse
Rommen werd tot corner verwerkt
en een kopbal van Robert Willemse
verdween vlak langs de paal. Richting
het eindsignaal luwde het offensief
van Venray. Een tegenvaller was dat
invaller Jarno Peeters, die zijn rentree
maakte, alweer voortijdig naar de kant
moest. Venray had op dat moment
al drie keer gewisseld, Stan Kersten
en Jeroen Vullings waren de andere
invallers, waardoor de rood-witten
met tien eindigden. “Vandaag was het
dé kans om er bovenin bij te komen”,
verklaarde Frans Koenen. “Vooral in
de eerste helft hebben we de kansen
gehad. Maar we kwamen tekort voor
het doel. Wij hadden moeten scoren,
dan hadden wij het spelletje van ZSV
kunnen spelen.”

de weg terug nadat hij half oktober
bij een ongelukkige val, uit tegen
Venlosche Boys, een zware schouderblessure opliep waarbij hij enkele
pezen afscheurde. Het seizoen leek
voor hem voorbij, maar het herstel
verloopt voorspoedig. “Ik ben alweer
aan het trainen. Als het meezit hoop

ik half maart weer te voetballen.
Tegen Wittenhorst zou ik er graag
weer bij zijn”, meldt Joy Koenen. De
derby thuis tegen Wittenhorst staat
gepland op zondag 24 maart. Venray
probeert de wedstrijd te vervroegen naar zaterdagavond om zo meer
publiek te kunnen trekken.

Knieoperatie voor Jesse Peeters
Jesse Peeters, voetballer van Venray 1, onderging dinsdag 19 februari in ziekenhuis Viecuri in Venray een
knieoperatie. In een oefenduel met UDI’19, eind januari op kunstgras, scheurde de 19-jarige verdediger uit
Leunen de kruisband in zijn linkerknie af.
Het is een van de zwaarste blessures die een voetballer kan krijgen.
Toch is Jesse Peeters optimistisch.
“Het herstel duurt negen maanden.

Digitaliseren
van beeld en geluid
• film en video
• foto en dia’s
• muziek
info@studioadato.nl
077 351 48 44

www.studioadato.nl

Studio ADATO

Na de operatie kon ik al snel met de
revalidatie beginnen.” Zijn teamgenoten Stijn Brinkman, Robert Willemse
en Jordy Wismans ondergingen al

eerder eenzelfde kruisbandoperatie. “En ze staan alle drie weer op het
veld. Daar houd ik me maar aan vast”,
zegt Jesse Peeters. Joy Koenen is op

BEZORGERS
GEZOCHT!
VOOR DE VOLGENDE ROUTE:

Oostrum rondom Jofferspas € 11,25
www.ikzoektuingrind.nl
tel. (077) 320 97 00

TUHMAN
DAKBEDEKKINGEN

Voor al uw dakwerkzaamheden

MAN
KKINGEN

erkzaamheden

Castenray centrum € 11,00
Oirlo € 10,00

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

T 0478 533702 • M 06 54366249
WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

T 0478 533702 • M 06 54366249

WWW.TUHMANDAKBEDEKKINGEN.NL

533702 • M 06 54366249

Handelstraat 17 5961 PV Horst
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11 vragen aan prins Jeroen I

‘Geniet ervan, want voor
je het weet is het weer voorbij!’

Wie ben je?
Mijn naam is Jeroen van den Berg en ik ben
getrouwd met Susanne. Samen hebben wij twee
dochters, Liz (6) en Tess (4).
Waar werk je?
Vanaf 2013 ben ik werkzaam bij Telecombinatie
Novocom Venray. Mijn huidige functie is filiaalmanager. Mijn collega’s vinden het leuk dat ik prins ben
geworden. Ze hebben na het uitkomen de winkel
mooi versierd.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Prins worden met carnaval is het mooiste wat er
van je gevraagd kan worden. Als carnavalsliefhebber heeft het antwoord ook niet lang op zich laten
wachten.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Het voelt heel speciaal als je gevraagd wordt als
prins. Ik heb vaker geroepen ‘als ik prins word dan
vraag ik mijn zwagers Maikel en Bart als mijn adjudanten’. Ik vind het leuk dat ik mijn belofte hierin

heb kunnen waarmaken.
Wat betekent carnaval voor je?
Gezellig samen zijn met familie en vrienden. Een
potje bier drinken en samen het leven vieren.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
We hebben vanaf het uitkomen tot carnaval elk
weekend en doordeweeks wel iets op het programma staan. Er word van ons verwacht als trio
overal aanwezig te zijn. Maar voor ons is het belangrijkste dat we overal van genieten.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Laat de boel even de boel en ga wat lol en plezier
maken tijdens de carnaval. Dit doet een mens goed.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Het hoogtepunt is dan toch wel het uitkomen als
prins. Vier maanden lang heb ik mijn mond moeten
houden. Ik denk dat mensen het begrijpen dat dat
soms best lastig is als je bij de carnavalsvereniging
zit.

Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Het enigste wat er dan op het programma staat
is lekker op de bank een filmpje kijken met het
gezin (waarbij papa de ogen wel dicht zal hebben). Waarschijnlijk vind ik het dan erg jammer dat
carnaval er weer op zit. Vrijdags op het werk zal het
dan wel weer even wennen zijn.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Het prettige is dat je samen met je adjudanten en
de vrouwen het geheim samen kunt delen. We
hebben regelmatig bij elkaar gezeten en gelachen
wat er zoal verteld werd.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Hetzelfde advies als ik van de vorige prins heb
gekregen. Laat alles over je heen komen deze
dagen en het belangrijkste: Geniet ervan, want voor
je het weet is het alweer voorbij.
(Foto: Fotohuis Venray)

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
PRINS JEROEN I GEFELICITEERD
NA MENS DE VOLGENDE BEDRIJVEN

#kempencreeert

C.V. De Piëlhaan Landweert

‘Weej kraeje
‘t van de dake,
dit jaor gaon weej d’r
ien ‘t Piëlhanenlând
enne fantastiese
vastelaovend van
make!’
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11 vragen aan prins Rick I

Wie ben je?
Mijn naam is Rick Vermeulen. Dit jaar prins
Rick I van De Keieschieters uit Geijsteren. Ik
ben 23 jaar en ik heb een vriendin genaamd
Jaëlle. Die was overigens vrij verbaasd toen ik
ze vertelde dat ik prins werd. Daar had ze nog
nooit over na gedacht zei ze. Terwijl ik in ons
dorp al meerdere malen de vraag had gekregen
of ze mij al hadden gevraagd als prins. Daar
moest ik toen maar even mooi een verhaal aan
vastknopen.
Waar werk je?
Ik werk bij Liever Sociaal/Dylanhaegens. Dat is
een videoproductiebedrijf wat zich focust op het
maken van YouTube-content op het kanaal ‘Dylan
Haegens’. Hier ben ik momenteel werkzaam
als acteur, animator en ontwerper. In verband
met de drukke planning bij het bedrijf heb ik
meteen verteld dat ik prins zou worden. Gelukkig
reageerden ze allemaal zeer enthousiast. Als
cadeau kreeg ik zelfs een videoclip die ze wilden
gaan produceren. Die gaat over de schlager die ik
dit jaar gemaakt heb in samenwerking met Line
29 en onze vorst Stan.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Tot nu toe ben ik er nog ieder jaar bij geweest
als de carnavalspakjes weer uit de kast gehaald
mogen worden dus hoe kan ik nee zeggen als er
zoiets aan mij gevraagd wordt?
Hoe voelde het om tot prins te worden
gekozen?
Ik heb al meerdere malen laten vallen dat het
bestuur altijd welkom was om mij te vragen als
prins, dus heel gek was het niet volgens mij.
Er was geen enkele twijfel op het moment dat
de voorzitter mij de vraag stelde. Ondanks dat,
overviel het mij wel een beetje, maar de grootste
reden waarom ik ja heb gezegd, is omdat ik het
onwijs leuk vind om te zien hoe hecht zo’n kleine
gemeenschap als Geijsteren kan zijn. Daar wil je
toch gewoon in voorop lopen met zo’n prachtig
feest?
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een feest dat draait om jezelf zijn
(tenzij je verkleed bent), lachen en dansen tot je
erbij neervalt.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Je hebt natuurlijk je vaste taken en activiteiten
als prins carnaval, maar wat volgens mij mijn
grootste taak is, is het samenbrengen van jong en
oud en ze laten zien dat lachen niet heel moeilijk
is. Doe een gek dansje, zing eens vals, het maakt
allemaal niet uit als je iedereen maar samen aan
het lachen kunt krijgen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Ik wens iedereen hartstikke veel
plezier en
humor toe. En doe niet
te serieus, want
dat past niet bij
dit feestje.

‘Ruggegraot
haaj ik toch al
gènne, dus we
zoepe d’r nog
mar enne’

Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Een wijs man vertelde mij ooit: Geniet van elke
seconde die je nu mee gaat maken en dat ga ik
ook zeker doen. Er is niet een specifiek punt waar
ik het meeste naar uitkijk, maar als ik echt moet
kiezen dan kies ik onze receptie. Dan komen alle
bekenden en familie bij elkaar.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Dan ga ik weer lekker aan het werk. Zoals gezegd
hebben wij nogal een drukke planning, maar ik
doe dat ook zeer zeker voor mezelf. Stil zitten is
namelijk niet echt mijn ding.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?

PRINS RICK I GEFELICITEERD NAMENS
DE VOLGENDE BEDRIJVEN

Heel simpel. Iedere keer als iemand aan mij vroeg:
‘Word je prins dit jaar?’ reageerde ik met ‘ja’.
Zo had je ze altijd het snelste met een lach stil.
En achteraf konden ze me ook geen leugenaar
noemen. Dus het was een win-win-situatie.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Het is misschien cliché maar toch de woorden
van de wijs man waar ik het al eerder over had.
Geniet van iedere seconde want het is zo voorbij.
Het klink makkelijk, maar je zit in zo’n flow dat het
allemaal heel snel voorbij vliegt. Gelukkig hebben
ze tegenwoordig allemaal een camera op de
mobieltjes, zo kun je de dag erna er nog een keer
van genieten als je iets gemist hebt.
(Foto: Hoedemakers)

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert

CV De Keieschieters Geijsteren

‘Doe niet te serieus,
want dat past niet bij dit feestje’
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‘Vur-Gloeie’

Opwarmen voor de
carnaval in Venray
Het centrum van Venray stond op zondag 24 februari in het teken van het ‘Vur-Gloeie’. Tijdens de koopzondag
trokken er vier joekskapellen door de straten van het centrum, om de carnavalsstemming alvast over te brengen
op het winkelend publiek

‘D
vaste
is’t um
gröts e
os ’

PRINS XXX GEFELICITEERD NAMENS DE
VOLGENDE BEDRIJVEN

Het Vur-Gloeie wordt in Venray al
een aantal jaar georganiseerd op de
koopzondag voorafgaand aan de carnaval. Het centrum staat dan altijd in
het teken van het de ‘vastelaovend’
en het doel is om Venray door middel
van muzikale klanken van joekskapellen alvast op te warmen voor dit feest.
Tijdens de editie van 2019 zijn er vier
orkesten present: dweilorkest De
Joekels uit Boxmeer, Blaoskòmpeneej
Láng Zök uit Venray, joekskapel
Naovenant uit Venray en joekskapel Ut
Göt uit Oostrum.
Het weer werkt goed mee tijdens
deze editie, het centrum van Venray
wordt overspoeld met zon. In eerste

instantie spelen de orkesten allemaal op een andere plek in het centrum hun eigen carnavalsnummers.
Carnavalsnummers als ‘höf de glazer
in de loch’ van W-Dreej, maar ook
‘take me home, country roads’ van
John Denver en ‘’t dondert en ‘t bliksemt’ van Guus Meeuwis passeren de
revue. Rond 15.00 uur komen de vier
joekskapellen even samen op de Grote
Markt, waar ze gezamenlijk nog een
aantal nummers ten gehore brengen.
Het publiek reageert enthousiast
op de carnavaleske joekskapellen.
De voorbijgangers blijven vaak even
staan om wat nummers te luisteren
en na afloop van een lied wordt er

geapplaudisseerd. “Moj!”, klinkt het
vrolijk vanuit het publiek. Precies dat
is wat het Vur-Gloeie zo mooi maakt
volgens Harrie Rongen, voorzitter van
de winkeliersvereniging, muzikant
van joekskapel Ut Göt en organisator
van het evenement. “We krijgen ontzettend leuke respons”, zegt hij. “We
organiseren het nu al zo’n vijf à zes
jaar en het blijft erg leuk. Vandaag
hebben we ook wel het mooiste
weer tot nu toe, dat maakt het nog
extra mooi. We hebben hier ook in de
regen en in de vorst gestaan.” Toch
verveelt het niet. Rongen: “Het op
deze manier inblazen van de carnaval
is fantastisch.”

+31 6 426 488 73
andrebasten@mylifeslim.com

Gefeliciteerd
en een fijne carnaval!
#kempencreeert

proficiat prins rob I
en adjudanten
berry en twan!

www.martin-cuypers.nl

Vur ow thejorie én praktijklesse, vur schakel en
automaat kunde beej ôs teraecht.

Molenbezichtiging in Merselo
De molen in Merselo was zaterdag 23 februari geopend voor bezoek. Iedere tweede en vierde
zaterdag van de maandag is de molen geopend voor geïnteresseerden. Nooit Gedacht, de naam van
de molen, heeft in tegenstelling tot veel andere Limburgse molens de Tweede Wereldoorlog redelijk
doorstaan.

Peter Barents
Tillefoon: 0478-58 43 40 / 06-222 55 729
peter@ven-rij.nl / www.ven-rij.nl
Weej wensse Prins Rob den Urste
mit zien adjudante Twan en Berry enne geslaagde
Vastelaovend 2019 toe!
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11 vragen aan prins Rob I

‘De tranen van geluk rolde over
mijn wangen’

Wie ben je?
Ik ben Rob Arts 48 jaar jong, getrouwd met Tanja
die 47 lentes jong is en trotse vader van onze
dochter Saar van 5 jaar. Al zeven jaar ben ik lid bij
de raad van elf van de Piëlhaas voordat ik als prins
gevraagd ben. Mijn vrouw en dochter vinden het
ook geweldig dat ik dit jaar dit prachtige ambt mag
vervullen. De buurt vind het ook erg leuk en heeft
de straat erg mooi versierd.
Waar werk je?
Ik ben mijn hele leven al werkzaam geweest
als instellingskok waarvan de laatste 14 jaar bij
Amaliazorg in Asten als keukencoördinator. Na de
carnaval ga ik aan de slag als gastheer bij de koraal
groep. Ik heb hele leuke reacties van collega’s en
ex-collega’s gekregen. Ook in de vorm van kaartjes
en appjes.
Waarom heb je ja gezegd op de vraag om prins
te worden?
Ik denk dat als je carnavalsvierder bent geen nee
kunt zeggen. Ik vond het vroeger toen ik nog een
klein manneke was al geweldig als het prinselijk
trio met de vorst en raad van elf met de bel binnen
kwam. Dus het is wel altijd een droom geweest.
Verder heeft niemand uit mijn naaste familie dit
ambt bekleed, wel een neef van mij in 1995 en een
goede vriend van mij in 2011.
Hoe voelde het om tot prins te worden gekozen?
Ik was vol ongeloof en toen de vraag gesteld werd
rolde mij de tranen van geluk over de wangen. Ik
word bijgestaan door mijn adjudanten Berry en
Twan. Twee hele goede vrienden van mij die ik al
heel lang ken. Twan vanaf mijn vierde en Berry
vanaf mijn veertiende jaar. Ik denk dat de vraag wat

hen speciaal maakt overbodig is als je de lengte van
onze vriendschap bekijkt. Ik heb mijn adjudanten
zelf mogen kiezen, al wisten ze bij het vragen niet
wie de prins was die hun graag als adjudant wil.
Wat betekent carnaval voor je?
Carnaval is een gevoel van samen. Alleen kun je
geen ‘vastelaovend’ vieren. Ook het trotse gevoel
van wat wij hier ieder jaar samen in het zuiden neer
zetten, is fantastisch. Het is wel het feest waar ik
het hele jaar naar uitkijk.
Wat zijn jouw taken deze carnaval?
Wij zijn als trio door de prinsen keuze commissie
voorbereid op wat er komen gaat en wat er van ons
verwacht wordt. Dit is een prachtig traject wat in
het geheim doorlopen wordt.
Wij gaan op de vrijdag voor de carnaval nog verschillende scholen af en naar een verzorgingshuis.
Ook zullen we nog een bal bezoeken voor mensen
met een beperking. Verder vooral feest vieren en
mensen enthousiasmeren om mee te doen.
Wat wens je de carnavalsvierders in jouw
gemeente toe?
Heel erg veel plezier en een onvergetelijk mooie
tijd. Dat zal hij voor ons al zeker worden en ik hoop
dat iedereen dan na de carnaval kan zeggen: ‘Wat
was dit een prachtige vastelaovend’.
Welke carnavalsactiviteit is voor jou het
hoogtepunt?
Ik vond het hele voortraject erg mooi, maar als ik
moet kiezen vind ik de trip naar Keulen wel heel
erg mooi. Natuurlijk was het uitkomen een prachtig moment, na maanden van voorbereiden mag je
jezelf laten zien als de nieuwe Piëlhaas prins. Verder
kijk ik ernaar uit om op de roetsj, samen met mijn

adjudanten en onze meiden en kinderen, de carnaval te openen en ons nummer te zingen. Ook de
optocht is heel erg mooi om boven op de wagen te
mogen staan.
Verder kijk ik er naar uit om de kindertent te bezoeken, prachtig om te zien hoe energiek en enthousiast die kinderen zijn.
Wat staat er daags na Aswoensdag op je
programma?
Heel even bijkomen en dan bij mijn nieuwe baas
aan de gang. Ik durf er niks over te zeggen hoe het
voelt. Ik denk wel dat de vermoeidheid die je nu
nog niet voelt er dan wel uit gaat komen.
Hoe heb je jouw aanstelling geheim kunnen
houden voor familie, vrienden en kennissen?
Natuurlijk hebben we enkele sleutelfiguren in vertrouwen moeten nemen. Er wordt vanaf het voortraject toch wel wat van je verwacht waardoor je
goede mensen om je heen nodig hebt waar je op
terug kunt vallen. Verder is de aanval af en toe de
beste verdediging. Als je zelf over de prins begint
te praten verwacht men niet dat jij het wordt. Er
heeft niemand een vermoeden gehad, want niemand heeft mij bij de prinsen toto ingevuld, dus dat
is goed gelukt.
Welk advies zou je jouw opvolger in 2020 mee
willen geven?
Alle clichés die je van te voren gezegd worden zijn
waar. Het gaat snel, dus geniet ervan. Maar als ik
hem echt advies zou mogen geven zou ik tegen
hem zeggen: Zorg dat je al je speeches die je moet
geven al klaar hebt voordat je als prins uit komt.
Dat geeft ontzettend veel rust waardoor je er nog
meer van kunt genieten. (Foto: Hoedemakers)

VV De Piëlhaas Venray

Dizze
elaovend
m’t aeve, bin
en vier mit
’t laeve.’
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Ludiek actiecomité voor bestaansrecht kermis
Het ludieke actiecomité, genaamd ‘Genne Naam’ zal tijdens de carnavalsoptocht op maandag 4 maart in Venray het bestaansrecht van de
Venrayse kermis onder de aandacht brengen.
De groep, die bestaat uit negen
personen, is speciaal opgericht voor
het behoud van de kermis.
Actiecomité ‘Genne Naam’ loopt
in de optocht mee met een kikkerspel
dat kenmerkend is voor de Venrayse
kermis. Middels tegoedbonnen kan
iedereen tijdens de optocht meedoen aan een actie. Mensen langs
de kant kunnen prijzen winnen door
de kikkerknuffel in het mandje te
slaan. “Voor elke deelnemer is er een
prijs, al is het maar een kleine kikkerprijs. We hebben 300 knuffels en

veel speelgoed bij ons”, vertelt John
Niessen van het actiecomité.
“De Venrayse kermis, een
historisch cultureel erfgoed, mag niet
verloren gaan”, aldus ‘Genne Naam’.
Het comité zal na de optocht weer
opgeheven worden. “Deze actie is
puur ter vermaak. Maar zoals in de
carnavalstraditie veegt de burger de
vloer aan met het ambtelijk apparaat”,
aldus John Niessen.
In het najaar van 2018 kondigde
de gemeente Venray aan dat de
prijzen voor de kermis in 2019

omhoog gaan. Het betreft een
verhoging tussen de 10 en 25
procent. De kermisexploitanten

in de kermisbond vinden het
onkostenplaatje niet meer reëel ten
opzichte van de opbrengsten. Ook de

bezoekers van de Venrayse kermis
vinden deze prijsverhoging door de
gemeente te hoog.

Koninklijke Harmonie Euterpe Venray

Vastelaovesconcert geslaagd
De Koninklijke Harmonie Euterpe Venray heeft op vrijdag 22 februari een geslaagd vastelaovesconcert
gehouden in Schouwburg Venray. Het publiek werd getrakteerd op een avond vol carnavalsspektakel en humor.

SHASTA BV / FUNGO
NETHERLANDS BV
Wij zoeken een:

Financieel
administratief
medewerker m/v
Shasta BV Venray en Fungo Netherlands BV Lottum zijn op
zoek naar een enthousiaste medewerker voor de functie van
ﬁnancieel administratief medewerker.
De organisatie
Shasta BV verpakt compost voor de champignonindustrie.
De compost wordt aangeleverd en meteen verwerkt en voornamelijk
wereldwijd geëxporteerd.
Fungo Netherlands BV produceert houtsubstraat voor de productie
van speciale paddenstoelen zoals Shiitake en Eryngii in onze locatie
in Lottum. Dit substraat wordt verkocht aan klanten in Europa, Canada,
Israël, Maleisië en de Filipijnen.

Tijdens deze uitverkochte voorstelling traden diverse lokale artiesten op, onder wie Naachtwerk, Pim
en Tamara, Fred Jansen, Don Mulders
en Zoë Vloet. Samen met Euterpe
lieten ze verschillende bekende en

onbekende carnavalsliedjes horen.
De speciale act, het cabaretgezelschap
“Huhum”, zette de zaal flink op z’n
kop met hun muziek, zang en bovenal
humor. De avond kende ook een officieel tintje toen prins Rob Aarts van

de Pielhaas de Culturele Plak aan
het Historisch Archief mocht uitreiken voor hun verdiensten als trouwe
vrijwilligers van Koninklijke Harmonie
Euterpe. Dit jaar kwam de prijs in handen van Rob van Lieshout.

Tabletcafé in de bibliotheek
In de bibliotheek in Venray wordt op maandag 11 maart van 15.00 tot 17.30 uur een tabletcafé
georganiseerd. Op carnavalsmaandag 4 maart is de bibliotheek gesloten.
De tabletcafé is voor iedereen
die alles wil weten over de nieuwste apps en handige functies op de
tablet. “Iedereen die vragen heeft
over de smartphone of e-reader is

welkom. Het tabletcafé is geen cursus
of workshop, maar een samenzijn van
enthousiaste gebruikers die graag van
elkaar willen leren. Vrijwilligers van
Seniorservice Venray staan klaar voor

hulp”, aldus de organisatie. De organisatie raadt aan een opgeladen
tablet en gebruikersnamen en wachtwoorden mee te nemen. Deelname
aan het tabletcafé is gratis.

De functie
De functie is tweeledig, custumer support voor de ﬁrma Fungo
en ﬁnancieel / logistiek voor Shasta en Fungo. Verdeling over de
vestigingen zal 30:70 zijn. De customer service functie bestaat uit
het omzetten van de klantenwensen in een forecast voor meerdere
weken voor de productie. Afhandeling van klachten van klanten en
voorstellen doen hoe deze op te lossen. Hiervan worden de rapportages
bijgehouden in Synergy (Exact).
Door de kleine organisaties voer je tevens nog ondersteunde taken uit
van de productieleider.
De ﬁnancieel / logistieke functie bestaat uit licht boekhoudkundig werk
en het organiseren van de overzeese container transport van A-Z en
daarnaast het transport naar enkele klanten over de weg binnen Europa.
• Verwerken inkomende facturen (Inkooporders ingeven in Synergy en
facturen in MYOB).
• Betalingen klaarzetten ter goedkeuring.
• Cashﬂow overzichten maken in excel.
• Contact onderhouden met leveranciers inzake inkoop en facturen.
• Bijhouden debiteuren en verzorgen van wekelijkse rapportage,
contact met klanten inzake betalingen.
• Contact met klanten inzake nieuwe orders, transportdocumenten en
verschepingsoverzichten.
• Afhandeling, aanvragen en verzenden transportdocumenten zoals
Bill of lading en Phytosanitair certiﬁcaten.
Weet je van aanpakken en wil jij graag aan de slag in een ambitieus
team? Dan zijn wij op zoek naar jou.
Wat wij bieden
Een leuke baan met marktconforme arbeidsvoorwaarden.
Heb je interesse en kom jij graag als ﬁnancieel administratief
medewerker ons team versterken, neem dan contact op met
Alex Vaessen telefoon: 06-54395494 of mail naar alex@shastabv.com

Vijf hoogheden familie De Mulder
Tijdens de receptie in Meerlo op zondag 10 februari van jeugdprins Mauk, jeugdprinses Lynn en
hun adjudanten kwamen de vijf hoogheden van de familie De Mulder bij elkaar. Zij hebben het
carnavalsgevoel meegekregen van hun opa en overgrootopa Har De Mulder. Op de foto is te zien
jeugdprins Mauk Disveld van De Vossenkeutels uit Meerlo, jeugdvorst Nol Disveld (broer van
Jeugdprins Mauk), vorst Nick De Mulder van de Klute-Trappers uit Vredepeel, jeugdvorst Joep
Lemmen van De Knöllekes uit Leunen en Prins Peter Direkx van De Keavers uit Smakt-Holthees.
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‘T GaoldePaerd voor Henk Hellegers
Vorst Twan van ‘t Dartele Veulen reikt op carnavalsdinsdag 5 maart om
20.11 uur ’t Gaolde Paerd uit aan Henk Hellegers (56). Hij krijgt de onderscheiding overhandigd vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap.

Hellegers (56) werd geboren in
Ysselsteyn als tweede uit een gezin
van vijf kinderen. Nadat hij de lagere
school in zijn geboortedorp bezocht
had, ging hij naar de LTS in Venray
om de opleiding voor timmerman en
metselaar te volgen. Hierna ging hij
werken op de leerlingenbouwplaats
van Verhoeven Bouw in Venray.
Met het winnen van de zilveren

troffel heeft hij bewezen een echte
vakman te zijn. Na hier negen jaar
gewerkt te hebben, ging hij iets heel
anders doen. Hij trad in dienst van de
Houbensteyn Groep in Ysselsteyn en
kwam in de brijvoerkeuken terecht.
In 1986 sloeg de vonk over tussen
Henk en de Veulense Ria Sonnemans
op de Venrayse kermis. Het stel
besloot, omdat er toentertijd zowel in

Mark Roosengarten

‘Roek van verdienste’
De onderscheiding ‘roek van verdienste’ is afgelopen zaterdag
23 februari tijdens de Blitterswijckse revue aan Mark Roosengarten
toegekend. Mark nam zelf ook deel aan de revue met diverse
slagwerkacts en als buutreedner.

Ysselsteyn en veulen geen bouwplaatsen beschikbaar waren, in Oostrum
te gaan bouwen. Hierbij kwam zijn
oorspronkelijke beroep natuurlijk goed
van pas. Uit het huwelijk werden drie
zonen geboren: Wouter, Niek en Rens.
In 2002 werd er verhuisd naar Veulen
waar de huidige woning gekocht en
opgeknapt werd.
Henk is altijd actief geweest als
vrijwilliger in het verenigingsleven.
Zo organiseerde hij mede een dorpzeskamp in Ysselsteyn. Daarnaast
is hij ook mede-organisator van de
zeskamp in Veulen. Verder maakte
hij deel uit van de organisatie van de
‘Jan LitjensFly-inn’, was hij actief bij
de klusgroep van de basisschool, jurylid bij de boomstamzaagwedstrijden,

mede–oprichter van de JAV en lid
van de werkgroep die internet naar
Veulen haalde. Daarnaast was hij nog
leider van het schoolvolleybal en de
voetbalclub in Leunen.
Van 2004 tot 2013 was hij lid van
de Dorpsraad Veulen. Namens deze
raad nam hij deel aan het dorpsradenoverleg. In de periode van 2007
tot 2013 was hij voorzitter. Begin
2016 trad hij toe tot het bestuur van
gemeenschapshuis ‘De Hoefslag’
en vanuit die functie neemt hij nog
steeds deel aan de vergaderingen
van het gemeenschapshuizenoverleg
Venray.
Ook zijn vrouw Ria is actief
betrokken bij het Veulense
verenigingsleven. Ze was lid van de

werkgroep gezinsviering, bestuurslid
van VSS, waarvan vijf jaar als
voorzitster, betrokken bij diverse
werkgroepen van de basisschool en
jaarlijkse bloemschikavonden bij
VSS. Ook was ze actief betrokken
bij de organisatie van het kerstspel
in Veulen en momenteel maakt ze
deel uit van de organisatie rond de
herdenking van 75 jaar bevrijding
Veulen. In 2010 ging het paar ’t
Dartele Veulen voor als Prins Henk II
en prinses Ria. In datzelfde jaar ging
hun zoon Rens voorop als jeugdprins
prins Rens I.
Voor deze verdiensten heeft carnavalsvereniging ‘t Dartele Veulen
besloten de hoogste onderscheiding
uit te reiken aan Henk.

vooruitstrevend
dagvers
vollegrondsgroenten
flexibel

maatschappelijk verantwoord

klantgericht

kwaliteit

totaalleverancier

Wij zoeken een fulltime:

Parkbeheerder(s) /receptionist
Op dit moment bouwen wij een eigen park voor
de huisvesting van onze seizoensmedewerkers.
Daarom zijn wij op zoek naar twee daadkrachtige
toekomstige collega’s.
In deze nieuwe functie run je met z’n tweeën de
dagelijkse zaken op dit nieuwe park. Je houdt
controle en toezicht en bent bereid om op
toerbeurt in de weekenden, op feestdagen en
in vakantieperiodes te werken. Daarbij woon je
maximaal een half uur van America. Kortom je bent
hét aanspreekpunt op het park.

Wij bieden:

• een nieuwe afwisselende veelzijdige functie
met veel verantwoordelijkheid;
• goede arbeidsvoorwaarden;

M/V

• werken binnen een sterk groeiende organisatie;
• samenwerken in een professioneel team.

Wij vragen:

• hbo/mbo werk- en denkniveau en bij voorkeur
ervaring met leidinggeven;
• een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal (Pools is een pre);
• een gezonde dosis stressbestendigheid om
tijdens pieken alle medewerkers correct te
kunnen helpen;
• uitstekende communicatieve eigenschappen en
een positieve, flexibele instelling;
• adequate informatievoorziening aan de
medewerkers en afdeling P&O.

Daarnaast zoeken wij voor onze piekperiode van mei tot en met oktober een:

Administratief Medewerker P&O
Als Administratief Medewerker P&O ben je
verantwoordelijk voor het verwerken van uren en
de daaruit voortvloeiende salarisverwerking voor
met name de seizoensmedewerkers.
Daarnaast verzorg je de nodige mutaties en
correspondentie betreffende in-, door- en
uitstroom, beheer je de personeelsdossiers en het
personeels-informatiesysteem.

Wij vragen:

• mbo/hbo werk- en denkniveau.
Bij voorkeur een afgeronde administratieve en/of
Personeel & Arbeid gerelateerde opleiding;
• zelfstandig en servicegericht kunnen werken;
• nauwkeurig, accuraat en stressbestendig;
• goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal.

De functie is voor ongeveer 20 uur in de week.
De onderscheiding ‘roek van
verdienste’ is bedoeld voor mensen
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de carnaval in het
dorp, voor de dorpsgemeenschap of
het verenigingsleven in Blitterswijck.
Mark heeft onder andere veel
betekend voor de muziekvereni-

ging Moed en IJver. Hij is daarnaast
voorzitter van oudervereniging
Kinderpret, instructeur van de jeugdtamboers van het Sint Antonius Abt
gilde en penningmeester van kerngroep Blitterswijck. Mark is ook lid
van de raad van elf en de commissie
jeugdprinsewage van CV De Ruuk.

M/V

Solliciteren:

Heb je interesse stuur je sollicitatiebrief en CV naar: personeel@groenteproducties.com
Heb je vragen over deze functies, neem dan telefonisch contact op met Gertie de Swart:
077 - 398 25 46 (op woensdag niet aanwezig) .
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.groenteproducties.com
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Agenda t/m 7 maart 2019
vr
01
03

za
02
03

Scholentour

Receptie jeugdprins

Tijd: 09.15 start
Locatie: Basisschool Focus/ Spectrum (voormalig
Onderwijsgroep Buitengewoon Geijsteren)

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Hazekeutel
Locatie: Jeugdtent Venray

Basisschoolfeest

Sunday Night Fever

Tijd: 13.45 uur
Locatie: Jeugdtent (vanaf groep 5)

Tijd: 21.00 uur
Locatie: Cafe de Zwart Blitterswijck

Heineken Vastelaovesroetsj

Optocht Smakt-Holthees

Tijd: 12.11- 18.30 uur
Locatie: Schouwburgplein Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: Smakt en Holthees

Avondbal

Optocht Leunen

Tijd:17.30-21.00 uur (Ook op zo, ma & di)
Organisatie: CV D’n Hazekeutel
Locatie: Jeugdtent Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knölleke
Locatie: Leunen

Kriemelbal

Optocht Heide

Tijd: 10.00-12.00 uur
Locatie: Roekenburcht Blitterswijck

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Hedsbuülen
Locatie: Heide

Iensjekke

Optocht Oirlo

Tijd: 14.00-19.30 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Spurriemok
Locatie: Oirlo

XXlerator carnaval

Optocht Oostrum

Tijd: 23.00 uur
Locatie: Evenmentenhal Venray

Tijd: 15.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: café-zaal ‘t Trefpunt Holthees

Grieze Wieze Bal
Tijd: 16.00 uur
Locatie: Anno ‘54 Venray

di
05
03

Jeugdboerebruiloft
Tijd: 10.30 (boerespelletjes)
Tijd: 13.00 uur (Officiële ceremonie)
Organisatie: CV D’n Hazekeutel
Locatie: Tent Hulsman Venray

Boerenbruiloft Venray
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Tent Hulsman Venray

Optocht Ysselsteyn
Tijd: 13.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlreus
Locatie: Ysselsteyn

Optocht Veulen
Tijd: 13.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Dartele Veulen
Locatie: Veulen

Tijd: 14.33 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Karklingels
Locatie: Oostrum

Optreden Toddezék

Tijd: start 11.00 uur
Locatie: café Hulsman Venray

Receptie jeugdprins Daan I
en jeugdprinses Kim

Boerenbruiloft De Keavers

Receptie Prins Marco en
‘roek van verdienste’

Tijd: 15.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck

Optreden Shakin DJ’s

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

Prinsenreceptie Rob
Tijd: 17.00 uur
Locatie: Tent Hulsman Venray

Receptie prins Rob II

Resepsie Prins Rick I & Wiend
buuleplakdrager Math Janssen

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

Receptie prins Peter VI
Tijd: 20.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: café/zaal ’t Trefpunt Holthees

zo
03
03

Receptie jeugdprinsenpaar
Nick en Laura

Ochtendbal jeugdtent
(ook op maandag & dinsdag)

Tijd: 15.11 uur
Locatie: De Wiendbuuletempel Wanssum

ma
04
03

Tijd: 17.00 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keavers
Locatie: café-zaal ‘t Trefpunt Holthees

Sluiting Vastelaovend Rooj 2019
Tijd: 23.59 uur
Locatie: Grote Markt Venray

Boerenbal & Sluiting
Tijd: 21.00-0.00 uur
Locatie: Roekenburcht Blitterswijck

Optocht Venray

Boerenbruiloft

Tijd: 13.41 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Piëlhaas

Tijd: 16.00 uur
Organisatie: CV D’n Hazekeutel
Locatie: MFC De Baank Leunen

Optocht Wanssum

Tijd: 10.30-14.00 uur
Locatie: jeugdtent Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Wiendbuul
Locatie: start Staayerhofweg Wanssum

Optredens (o.a. Bjorn en Mieke)

Optocht Geijsteren

Tijd: start 11.00 uur
Locatie: café Hulsman Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Keieschieters
Locatie: Geijsteren

Kinderoptocht en prijsuitreiking

Optocht Blitterswijck

Tijd: 14.11-16.00 uur
Org: jeugdvasteloavesvereniging D’n Hazekeutel
Locatie: ‘t Zusje Venray

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Ruuk
Locatie: Blitterswijck

Optocht Vredepeel

Luie Móndág

Tijd: 13.10 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Klute-Trappers
Locatie: Vredepeel

Tijd: 13.30-23.59 uur
Organisatie: carnavalsvereniging ‘t Knolleke
Locatie: MFC De Baank Leunen

Optocht Merselo

Tabletcafe

Tijd: 13.45 uur
Organisatie: carnavalsvereniging De Zagewetters
Locatie: Merselo

Tijd: 15.00-17.30 uur
Organisatie: Seniorenservice Venray en BiblioNu
Locatie: bibliotheek Venray

Kinderoptocht

Optredens Bjorn en Mieke en
La Bamba

Tijd: 14.11 uur
Organisatie: CV D’n Hazekeutel
Locatie: Opstelling in Poststraat Venray

Tijd: start 11.00 uur
Locatie: café Hulsman Venray

Tijd: start 11.00 uur
Locatie: café Hulsman Venray

Boerenbruiloft
Tijd: 17.00 uur
Organisatie: CV De Keavers
Locatie: cafe-zaal ‘t Trefpunt (Holthees)

Boerenbruiloft Geijsteren
Tijd: 17.30 uur
Organisatie: CV De Keieschieters
Locatie: zaal De Kei Geijsteren

Boerenbruiloft Blitterswijck
Tijd: 14.00 uur
Locatie: gemeenschapshuis Blitterswijck
Organisatie: CV De Ruuk

Boerenbruiloft Heide
Tijd: 14.33 uur
Organisatie: CV de Hedsbuulen
Locatie: gemeenschapshuis De Gelderkoel Heide

Jouw agendapunt hier?
Wil je de activiteiten van jouw organisatie
ook in deze agenda zien? Mail je agendatip naar
redactie@hallo-venray.nl
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De bibliotheek en ik Marita Peeters en Georgina Obeng
5

‘Laaggeletterdheid kost miljarden!’

Volgens onderzoek is dertien procent van de inwoners van Venray laaggeletterd, van de 65-plussers zelfs 21 procent. Zodra deze mensen met
geschreven teksten, zoals brieven van de gemeente, bijsluiters of kranten te maken krijgen, hebben ze een probleem.

Aan het woord is Marita Peeters
van de bibliotheek. Zij is daar de
specialist als het over speciale
doelgroepen gaat. “Iedereen moet
kunnen meedoen in de maatschappij en daarom helpt de bibliotheek
mensen om hun zelfredzaamheid
te vergroten”, zegt Marita.
Elke dinsdag komen cursisten
die beter willen leren lezen en
schrijven bijeen in de ontvangstruimte. Vrijwilligers onder leiding

van een taaldocent gaan daar met
de cursisten aan de slag. Elke cursist krijgt hulp van zijn of haar vaste
vrijwilliger.
Het is soms lastig om de mensen te bereiken voor wie deze cursus
bedoeld is. Een advertentie of een
folder is natuurlijk niet zo zinnig voor
mensen die lezen moeilijk vinden.
Bovendien komt men er vaak niet
gemakkelijk voor uit dat geschreven
teksten een struikelblok vormen.

Toch draait de cursus ook dit jaar
weer op volle toeren.

Meer dan een
uitleenfabriek
“Het zou verschrikkelijk zijn als
de bibliotheek moest sluiten”, vindt
Marita. “De bibliotheek is meer dan
een uitleenfabriek. We hebben veel
te bieden om de mensen taalvaardiger te maken.” Speciaal voor mensen

met een buitenlandse achtergrond is
er het Taalcafé met zijn open inloop.
Er is de leeskring en het taalpunt,
waar naast leerboeken ook leesboeken staan voor mensen met weinig
leeservaring.
Bij de gedachte dat dit bedreigd
wordt, schudt Marita verontwaardigd haar hoofd: “Laaggeletterdheid
kost de samenleving miljarden. Elk
jaar zo’n 1,13 miljard. Daar is onderzoek naar gedaan. Het mooie van

de bibliotheek is dat het een open
organisatie is die de mensen verder helpt. Iedereen kan hier altijd
binnenlopen, vragen stellen, in
boeken neuzen en op computers
werken. Veel mensen worden
gedupeerd als de bieb sluit.”
Een flink deel van de cursisten betreft mensen voor wie het
Nederlands niet de moedertaal is.
Een van die mensen is Georgina
Obeng. Ze komt uit Ghana waar ze
verloskundige was. Helaas kon ze
hier niet in haar eigen vak terecht.
Ze doet zichtbaar haar best
zich goed uit te drukken in het
Nederlands. De inburgeringscursus
heeft ze al geruime tijd geleden
afgerond, maar ze kan de taalcursus in de bibliotheek beslist nog
goed gebruiken.
“Heel leuk”, vindt Georgina
de cursus. Trots laat ze het zelf
geschreven verhaal zien waarin ze
over de geboorte van haar eigen
baby vertelt. Behalve voor de cursus
komt Georgina vaak naar de bibliotheek om een boek uit te zoeken.
Ze weet waar de speciale uitgaven
staan die voor haar geschikt zijn.
Georgina vindt het fijn om
met een geleend boek direct een
plekje te zoeken om te gaan lezen
in de bibliotheek. Misschien treft ze
iemand met wie ze een praatje kan
maken, maar in ieder geval is het
er gezellig. Het is duidelijk dat de
bibliotheek een soort tweede thuis
voor haar is. Hoe zou ze het vinden
als de bibliotheek zou verdwijnen?
Bij die gedachte springen haar de
tranen in de ogen. Ze zoekt naar
de juiste Nederlandse woorden om
uit te drukken wat dat voor haar
zou betekenen. Dat hoeft niet: haar
gezicht spreekt boekdelen.

Evenement Yes18!

Magere opkomst
Het jongerenevenement Yes18! in het jongerencentrum The B in
Venray had maandag 18 februari een magere opkomst. Het evenement
was bedoeld om jongeren te informeren over zaken die ze mogen en
moeten weten wanneer ze achttien worden.

Prinsenpaar Jong Nederland Venray
Prinses Lieve de Lauw en prins Stan Pelzer zijn vrijdag 22 februari uitgekomen als prinselijk paar
van Jong Nederland Venray. Dit vond plaats bij het gebouw van Jong Nederland Venray, de 4 Üterste.
De prins en prinses werden naar voren gereden in twee kruiwagens met een vlag erover heen.
Nadat het prinsenpaar uitgekomen was, volgde een feest met onder meer het gevolg van
Jeugdvastelaovesvereniging D’n Hazekeutel.

Jongerencentrum The B probeerde
in samenwerking met welzijnsorganisatie Synthese op een laagdrempelige
manier jongeren tussen de 17 en 19
jaar te laten zien hoe ze bijvoorbeeld
een DigId aanmaken en een zorgverzekering regelen. Ook konden ze zich
inschrijven voor een sociale huurwoning en was Wonen Limburg aanwezig om vragen te beantwoorden.
Daarnaast kregen de jongeren informatie over onderwerpen als alcohol, drugs
en gamen. “We zijn tevreden over het
verloop van het evenement, maar over
de opkomst niet. Helaas waren er maar
vijf jongeren aanwezig. We merken
dat jongeren het lastig vinden om over
alcohol- en drugspreventie te praten.
Daarnaast vinden jongeren onderwerpen als DigID en zorgverzekering niet
interessant. Ondanks het feit dat het

voor veel jongeren goed is om hier
informatie over te krijgen. De jongeren die aanwezig waren hebben wel
een leerzame en informatieve avond
gehad”, zegt jongerenwerker Dennis
van Leuven van Synthese. Om het evenement onder de aandacht te brengen,
heeft de organisatie promotie gemaakt
via sociale media en posters en brieven verspreid op scholen, sportclubs
en op plekken waar jongeren komen in
Venray. Daarnaast konden de aanwezigen op het evenement gratis pizza krijgen. “De gratis pizza was een lokkertje.
Net zoals de prijzen die de jongeren
die avond konden winnen. “, aldus Van
Leuven. Voor 2020 wordt gedacht aan
een vervolg maar in een andere vorm.
Synthese vraagt jongeren met een leeftijd rond de 18 jaar om ideeën hierover
te melden aan de organisatie.

OPENINGSTIJDEN
TIJDENS CARNAVAL

Tummers

EP:Tummers
Roermond en Weert:
ALLE DAGEN GEOPEND

13 55
9 ’’
cm

10 40
1 ’’
cm

Overige winkels:
zondag, maandag, dinsdag
GESLOTEN

4K TV
UE40NU7190
• 40 inch (101 cm)
• Ultra HD
• Beeldkwaliteit PQI 1300
• Smart Hub

GRATIS BEZORGD!

4K

ULTRA HD

499,-

KG

QLED

4K

399,-

T/PM

1197,-

ULTRA HD

1699,-

Wasmachine
WCJ670WPS

8

KG

• A+++ -30%
• 8 KG vulgewicht
• 1600 t/pm
• iQdrive motor met 10 jaar garantie

1600

• 55 inch (139 cm)
• Ultra HD
• QLED - perfecte kleuren
• Beeldkwaliteit PQI: 3100

GRATIS BEZORGD!

Wasmachine
WM16T420

8

QLED TV
QE55Q8FNAL

GRATIS BEZORGD!

• A+++ • 8 KG vulgewicht
• 1400 t/pm
• TwinDos • Softcare-trommel
• CapDosing
• WiFiConn@ct

1400
T/PM

GRATIS BEZORGD!

699,-

549,-

1299,-

999,-

Scheerapparaat / S7310/12
• Flexibele scheerhoofden met 5 draairichtingen
• Voor nat en droog scheren
• Precisietrimmer voor snor en bakkebaarden
• 50 minuten snoerloos scheren

Bluetooth speaker
SRSXB01
• Draadloos muziek streamen
• EXTRA BASS
• 100% waterbestendig
• Batterijduur tot 6 uur

VERKRIJGBAAR
IN 6 KLEUREN!

35,-

399,-

25,-

159,-

125,-

Notebook
81J200AUMH

• Intel Pentium Silver N5000
• 128 GB SSD • Windows 10
• Zeer dun • 4 GB werkgeheugen

PAKKETBEZORGERS OPGELET!
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TUMME
PAKKETBEZORGERS

KOERIERS
Tummers

BEN JIJ EEN PAKKETBEZORGER OF KOERIER? DAN WORDT HET
MISSCHIEN TIJD VOOR EEN NIEUWE UITDAGING! EP:TUMMERS ZOEKT
BEZORGERs, BIJRIJDERS en WEEKEND/vakantiekrachten.
VERSTERK JIJ ONS LEUKE BEZORGTEAM?

www.eptummers.nl/vacatures
NIEUW!

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

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

