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Einzelgängeroptocht
De Keieschieters in Geijsteren organiseerde carnavalszondag 27 februari een einzelgänger- en familieoptocht. Vanwege de coronamaatregelen die tot voor kort nog van kracht
waren, was een grote optocht met buurtwagens niet haalbaar. Daardoor is er gekozen voor dit succesvolle alternatief. Maar liefst dertien deelnemers uit Geijsteren en omstreken
trokken van zaal De Kei naar het dorpsplein. Bij de einzelgängers was het Henny die de eerste prijs won met ‘ik zuuk enne neje prins’. Bij de families was er een gedeelde eerste plaats
voor familie Kunen met ‘Joekskapel mot Kun(n)e en familie Eijssen met ‘wej hebbe hoeëgwater’. Na afloop waren er nog buurtkampioenschappen met sumoworstelen en een quiz.
De prijzen werden uitgereikt door prins Jan I en de kersverse jeugdprins Wout I. Er werd vervolgens nog gezellig nagepraat en gedronken op het dorpsplein.

Bewogen dorpsavond over sluiting
kerk Castenray
De toekomst van de Sint-Matthiaskerk in Castenray zorgde onlangs voor veel ophef tijdens de
dorpsbijeenkomst in gemeenschapshuis De Wis. Pastoor Huub van Horne en deken Ed Smeets stonden
tegenover 35 dorpsbewoners die de kerk willen sluiten en geen pastorale zorg meer nodig zeggen te
hebben. “Dit gaat me toch te ver. Ik houd altijd hoop”, reageerde Ed Smeets. “Ik ga er niet in mee dat er in
Castenray niemand meer kerkelijk zou zijn.”
De nieuwe bijeenkomst was nodig
omdat bisdom Roermond de aanvraag om de Sint-Matthiaskerk
per 1 januari 2022 te sluiten, heeft
afgewezen. De kerk is momenteel slapend en er worden geen
reguliere weekendmissen meer
gehouden. Alleen voor bijzondere
gelegenheden, zoals een uitvaart,
gaan de kerkdeuren nog open.
Het besluit om de kerk te sluiten
werd genomen in de vergadering

van de parochieraad op 22 juni 2021.
“Dat is merkwaardig”, zei deken Ed
Smeets, die uitlegde dat parochianen helemaal niet bevoegd zijn om
zo’n beslissing te nemen. Hij verwees
naar het kerkelijk recht. “Alleen de
bisschop gaat over sluiting van kerken. Een lokale kerkgemeenschap
kan de parochie nooit opheffen.”

Roermond altijd terughoudend is
geweest. “Bisschop Wiertz vond een
sprankje hoop al genoeg om kerken
open te houden. Ik wil Gods lamp
niet uitdoen, zei hij dan. Zijn opvolger Harrie Smeets gaat er iets ruimer mee om, maar die wil alleen
een kerk sluiten als er een goede
herbestemming is.”

Terughoudend
Ed Smeets wees erop dat bisdom

Lees verder op pagina 02
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Bewogen dorpsavond over sluiting kerk Castenray
Herbestemming
Die herbestemming is in Castenray
nog niet gevonden. Er is een
werkgroep opgericht waarin enkele
jongere dorpsbewoners zitting
hebben. Concrete plannen zijn er nog
niet. Deken Smeets waarschuwde
dat dit een langdurig traject is dat
vaak wel tien jaar duurt. Een reden
dat het bisdom de kerk in een
slapende toestand wil houden, is
om verloedering tegen te gaan.
“Een kerk die gesloten is, wordt
niet meer onderhouden. Het begint

vaak met een ingegooide ruit”,
vertelde Ed Smeets. “Dan wordt een
brandje gesticht of er zijn andere
vernielingen. Om dit tegen te gaan,
zet de gemeente er dan een hekwerk
omheen. Dit is niet wat we willen.
De kerk is vaak het mooiste en meest
bepalende gebouw in een dorp.
Zeker in Castenray waar het een
rijksmonument is.”

Inkomsten teruggelopen
Door de sterke terugloop van het
aantal kerkgangers zijn de inkomsten

ook in Castenray drastisch gedaald.
Het meeste geld verdient de parochie
met de verhuur van de pastorie
waarin Poolse arbeidsmigranten
wonen. Ed Smeets verbaasde zich
erover dat er geen kerkbijdrage meer
wordt gevraagd aan de inwoners.
Tot vorig jaar gaf ruim 30 procent van
de huishoudens jaarlijks een bijdrage
aan de kerk. Enkele bezoekers wezen
erop dat het salaris van de pastoor
een hoge kostenpost is. “Ik denk dat
de pastoor nog geen tien telefoontjes
per jaar krijgt uit Castenray. Er is geen

behoefte aan pastorale zorg”, zei een
dorpsbewoonster. Zij kreeg steun uit
de zaal. “De parochie is al lang dood”,
merkte iemand op. Math Marcellis
is nog het enige kerkbestuurslid.
“De kerkbeleving in Castenray is bijna
nul komma nul. Hier kun je geen kerk
voor openhouden. We moeten wel
sluiten om niet nog dieper in de put te
komen”, zei hij.
Een nieuwe inwoonster stond op.
“Ik wil graag een bijdrage leveren om
vorm te geven aan het geloof. Ik mis
vanavond een inhoudelijke discussie.”

Ed Smeets reageerde: “Die mis ik ook.
Ook in Castenray zal een christelijke
geloofsgemeenschap blijven.”
Al spoedig sloeg de teneur weer
om. “Het is trekken aan een dood
paard”, berustte een dorpsbewoner.
“Daar ga ik niet in mee”, luidde de
reactie van Ed Smeets. “We zitten
hier nu voor de tweede keer en we
zijn nog geen stap verder”, vond een
dorpsbewoner.

Tekst: Henk Willemssen

Venray in beeld voor korte en langdurige opvang asielzoekers
Gemeente Venray gaat mogelijk op twee manieren asielzoekers huisvesten. Als eerste komt er een noodopvang
vanaf maart 2022 van 350 tot 450 vluchtelingen voor een halfjaar. Daarnaast wil het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA) bindende afspraken met Venray maken over een langjarige en structurele asielopvang.
Aanleiding is het bezoek dat staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel
en Migratie begin februari bracht aan
Venray. Hij sprak met collegeleden en
de fractievoorzitters over de noodopvang van vijfhonderd vluchtelingen
in de Evenementenhal in Oostrum
voor een periode van vier maanden.
Gemeente Venray kreeg hiervoor op
14 december een aanwijzing van het
Rijk, omdat een juridische basis ontbrak, is dit plan nu weer van de baan.

Snelle inzetbare locatie
Joeri Kapteijns, bestuursvoorzitter van

Colofon
HALLO Venray
is een gratis uitgave van
Kempen Media b.v. en verschijnt
tweewekelijks in de oneven weken
in de gemeente Venray.

Oplage 16.500 exemplaren
www.hallo-venray.nl
Redactie
077 208 32 01
redactie@hallo-venray.nl

Commercieel adviseurs
077 208 32 00
adverteren@kempencreeert.nl

Bezorgklachten www.garcon.nl
Bezoek- en correspondentieadres

het COA, heeft in een brief aan het
College van B&W twee voorstellen
gedaan. Het COA vraagt om een snel
inzetbare locatie voor noodopvang van
350 tot 450 vluchtelingen. Deze opvang
zou rond half maart open moeten
gaan. In de brief wordt geen concrete
plek genoemd. Niet duidelijk is of de
Evenementenhal in Oostrum weer in
beeld is. De opvang is nodig voor zes
maanden. Het COA ontlast ditmaal de
gemeente door zelf de volledige noodopvang te organiseren. Bij de aanwijzing van 14 december moest gemeente
Venray het zelf zien te regelen. Het COA

Redactie: maandag 17.00 uur
Advertenties: dinsdag 16.00 uur
Familieberichten: dinsdag 17.00 uur
Beeldmateriaal en kopij dient vrij van r echten
aangeleverd te worden. Eventuele verplichte
naamsvermelding van de fotograaf of auteur dient bij
aanlevering expliciet te worden gemeld. Bij verzuim
komen kosten voor r ekening van de aanbieder.
De artikelen worden doorgaans gepubliceerd in de
elektronische 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.
Disclaimer
Ondanks zorgvuldig samenstellen van dit blad door de
redactie, kan het voorkomen dat door actuele omstandigheden sommige activiteiten geen doorgang vinden.

Herkomst
Kapteijns zegt niets te kunnen melden over welke doelgroep het COA in
Venray wil onderbrengen. De aard,
leeftijd of herkomst van de vluchtelingen kan van belang zijn voor de
veiligheid en mogelijke overlast voor
de omgeving. “Het is in de huidige
situatie met aanzienlijke druk op capaciteit lastig om concreet en eenduidig
te benoemen welke doelgroep wij
voorzien”, stelt Kapteijns. “Dit hangt af

Waarderen

voor het ongenoegen van gemeente
Venray. Hij zegt af te willen van
het jojobeleid en meer stabiliteit in
de asielopvang te willen brengen.
“Wij waarderen het zeer dat het college bereid is om over deze ambities
door te praten. We verkennen graag
met gemeente Venray de mogelijkheden voor structurele opvang. Het COA
ziet mogelijkheden in het maken van
langjarige afspraken. Ook hier geldt:
afspraak is afspraak.” Het voordeel
van een langdurige overeenkomst is
dat beter kan worden geïnvesteerd
in de locatie en de omgeving. En het
biedt ook meer mogelijkheden voor
inburgering en participatie.

Joeri Kapteijns zegt begrip te hebben

Oh, zit dat zo!

Ontslag na ziekmelding mogelijk?
Op 18 februari 2022 heeft de Hoge Raad een interessante uitspraak gedaan. De zaak die tot de uitspraak
leidde betrof een werknemer waarvan de werkgever het arbeidscontract wegens bedrĳfseconomische
redenen (ook wel de a-grond genoemd) wilde opzeggen. Het UWV gaf de werkgever geen toestemming
om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Vervolgens meldde de werknemer zich ziek.
Een werkgever die het arbeidscontract van een werknemer op
basis van de a-grond opzegt, dient
daar toestemming van het UWV
voor te hebben. Indien het UWV
toestemming verleent, mag de
werkgever de arbeidsovereenkomst
van de werknemer beëindigen.
Weigert het UWV toestemming en
is de werkgever het niet eens met
het oordeel van het UWV, dan kan
de werkgever de rechter verzoeken
de arbeidsovereenkomst alsnog
te beëindigen.

Handelstraat 17, 5961 PV Horst

Aanlevertijden (uiterlijk)

geeft aan zo veel mogelijk lokale
ondernemers te willen inschakelen.

van de instroom in Nederland op dat
moment.”
Asielopvang voor de langere termijn
is ook een optie voor Venray. In het
gesprek met staatssecretaris Eric van
der Burg kwam het ongenoegen ter
sprake over het voortijdig gesloten
asielzoekerscentrum op vakantiepark
Het Roekenbosch in Blitterswijck.
De gemeenteraad stemde in met de
opvang van 450 asielzoekers voor
een periode van vijf jaar. Binnen tien
maanden na de officiële opening op
17 juni 2016 kreeg Venray alweer te
horen dat het asielzoekerscentrum per
1 november 2017 weer op slot gaat.

Voor de werkgever geldt echter een
verbod om de arbeidsovereenkomst
van een arbeidsongeschikte
werknemer op te zeggen.
Dit opzegverbod staat in artikel
7:670 van het Burgerlijk Wetboek.
In datzelfde wetsartikel worden
ook twee uitzonderingen op dit
verbod genoemd. Eén van de

Wilt u graag uw zoekertje hier zien?
Ga naar www.kempencreeert.nl/
zoekertje Via het formulier kunt u uw
tekst opgeven.
Wil je GITAAR, UKELELE of BAS leren
spelen? Gratis proefles: 06 52 38 16 45/
www.gitaarleshorst.nl

uitzonderingen is de situatie waarin
de werknemer zich ziekmeldt
nádat zijn werkgever het UWV om
toestemming heeft gevraagd om de
arbeidsovereenkomst te beëindigen.
Maar stel dat een werknemer zich
ziekmeldt in de periode tussen
de weigering door het UWV en
het daaropvolgende verzoek
door de werkgever bij de rechter
om de overeenkomst alsnog te
beëindigen. Geldt dan ook het
verbod op het beëindigen van de
arbeidsovereenkomst van een
arbeidsongeschikte werknemer?
Over die vraag oordeelde de
Hoge Raad afgelopen maand.
De Hoge Raad besliste dat in het
geval een werknemer zich ziekmeldt
nádat het UWV toestemming
heeft geweigerd en de werkgever
vervolgens naar de rechter stapt,

Voor al uw schilder- en
texwerk bel Huub. 06-14115949.
(Vrijblijvend advies en offerte)
Auto’s gevraagd, alle merken
loop, sloop of schade. Direct geld
en vrijwaring, snel opgehaald.
Tel. 06 52 85 93 48.

het opzegverbod tijdens ziekte
niet geldt. De rechter kan dan,
ondanks de arbeidsongeschiktheid,
toch overgaan tot het beëindigen
van de arbeidsovereenkomst.
De uitzondering op het opzegverbod
bij ziekte na de aanvraag bij het
UWV geldt dus ook nog in een
eventuele procedure bij de rechter.
Volgens de Hoge Raad past dit
oordeel bij de bedoeling van de
wetgever en het stelsel van het
ontslagrecht om te voorkomen dat
werknemers zich ziekmelden om zo
een ontslagprocedure te frustreren.
Heb je als werkgever of als werknemer vragen over het opzegverbod
tijdens ziekte of over een verzoek
bij het UWV of de kantonrechter
om een arbeidsovereenkomst te
beëindigen, neem dan contact op
met mr. Jasper Verhagen.

Hortensia’s o.a. limelight ,annabelle.
Rhodo, azalea e.a. groenbl. heesters
ook op stam , vlinderstruik, vaste pl.,
bodembedekkers, buxusverv. Open za.
9.30-16.30 uur, of vrij. na afspraak via
06 40 32 71 08. Oude Heldenseweg
(naast 13a) Maasbree.
www.veld-tuinplanten.nl

Patersstraat 17, 5801 AT Venray
0478 - 55 66 73 | www.putt.nl
jasper.verhagen@putt.nl

Te koop gevraagd: ganzeneieren
tel.: 06 86 86 20 58
t.k gevraagd land en
tuinbouwmachines o.a ploeg frees
weisleep grondbak spitmachine kipper
mesttank schudder hark tractor enz
06 19 07 69 59
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Carnaval 2022

Programmering

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

SEIZOEN 2021-2022
Maandag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Sixties Pop Gold
19.00 Kuping Goyang
20.00 Rock&Roll All Flavours
21.00 Country Rooj
22.00 Time Switch
23.00 Roojlaat
Dinsdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Avonddienst

Merselo

Leunen

(Laatste dinsdag van de maand:
18.00-19.00 Rond de tafel)

/ Beeld: Gerton Peeters

22.00 Rooj laat
Raadsvergaderingen van
Gemeente Venray worden op
wisselende tijden live uitgezonden

Woensdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Waor is den tied gebleve
19.00 Hutspotavond
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat
Donderdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 De ochtend door
12.00 Middagmix
18.00 Grenzenloos
19.00 Volksmusik mit Schwung
21.00 Avonddienst
23.00 Roojlaat

Oirlo

Wanssum

/ Beeld: Marcel Hakvoort

Vrijdag
00.00
06.00
08.00
12.00
18.00
19.00
20.00
23.00

Nachtsessie
Venray vroeg
De ochtend door
Middagmix
Avonddienst
Weekendkalender
Vrijlaat!
Roojlaat

Zaterdag
00.00 Nachtsessie
06.00 Venray vroeg
08.00 Venradio met Freek&Marc
10.00 Venradio met Maik&Mario
12.00 Venradio met Will
14.00 Venradio met Twan
15.00 Venradio met Petra
16.00 Weekenddienst
18.00 De avond formule
20.00 Rock in Rooj
21.00 Total Dance
22.00 Dance Night
Zondag
00.00
06.00
08.00
09.00
09.30
11.00
12.00
13.00
14.00
17.00
18.00

Nachtsessie
Venray vroeg
Moments to Remember
Even stilstaan
Heilige Mis
Wette nog?
Potpourri
Schlager Jukebox
Zondagmiddag Live
Zondagse soep
Hart voor
‘t Nederlandstalige lied
20.00 Gouden akkoorden
21.00 Love Night

Vredepeel

Meer informatie over deze
programma’s en het laatste nieuws
via www.omroepvenray.nl

Wanssum

Blitterswyck

Studio: Langeweg 92b
0478 51 23 62
info@omroepvenray.nl
www.omroepvenray.nl
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Onderscheiding voor muzikaal duo

Zilveren Ereblijk voor Björn en Mieke
Björn Poels (34) en Mieke Janssen (36) uit Venray zijn onderscheiden met
de Zilveren Ereblijk van de gemeente Venray. De waarderingspenningen
werden hen uitgereikt door burgemeester Leontien Kompier in aanwezigheid van hun partners, de componisten van muziek en tekst (Léon
Aarts, Roel Gommans en Jules Reivers) en het College van B&W.
De overwinning van de 46e finale
van het Limburgse Vastelaovesleedjes
Konkoer (LVK) met het liedje Âltied
Ope, is de aanleiding om deze hoge
blijk van waardering uit te reiken.
Waarnemend burgemeester Leontien
Kompier vindt het heel bijzonder en
mooi dat ze op deze manier kennis
kan maken met het Limburgse carnaval én met Björn en Mieke. “Mijn felicitaties en complimenten gaan ook
uit naar hen en naar de componisten,
schrijvers en iedereen die achter de
schermen hard werkt om deze successen te behalen.” Venray wordt al jaren
tijdens carnaval op de kaart gezet door
het zangduo Björn en Mieke. De finale
van het LVK vond vrijdag 18 februari
plaats in de schouwburg van Venray.
Vanwege corona kon deze editie niet

met groot publiek gevierd worden.
Kompier: ”Dat het LVK dit jaar in Venray
werd georganiseerd, maakt het feest
natuurlijk compleet. Gelukkig komt
de finale volgend jaar weer terug in
Venray. Hopelijk kunnen we het dan
weer groots vieren. Duidelijk is wel
dat niemand om Venray heen kan als
het om vastelaovend gaat. We staan
op de kaart.” Volgens Björn Poels is
het een eer om de onderscheiding te
krijgen. “Wij vinden het fantastisch dat
we het speldje hebben gekregen.” Een
nog grotere eer is het winnen van de
LVK-finale in eigen dorp. “Beter kon het
niet. De titel van het nummer van Pruuf
Mar sloeg op ons: ‘Alle Wege Same.’
Het was fantastisch”, vertelt Björn.
Twee jaar geleden, voordat het coronavirus het land in kwam, kondigde

het duo nog aan het rustiger aan te
gaan doen, vanwege de geboorte van
het derde kind van Bjorn en het eerste
kind van Mieke. “Door de coronamaat
regelen heb ik twee jaar echt ‘quality

Vacature lid Raad van Toezicht
De Stichting BiblioNu verzorgt het bibliotheekwerk in de gemeenten Venray
en Horst aan de Maas. BiblioNu staat voor bibliotheken die passen bij de
uitdagingen van vandaag. Dat betekent een transitie van het huis van de
boeken naar een participatiehuis met een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. BiblioNu wordt bestuurd door een directeur-bestuurder.
Per 1 mei 2022 ontstaat er een vacature binnen de Raad van Toezicht.
Het nieuwe lid is bij voorkeur woonachtig in de gemeente Horst aan de
Maas. BiblioNu wil nog meer werk maken van diversiteit en inclusie. We
streven daarom ook naar meer evenwicht in de Raad van Toezicht, waarbij
we graag jonge mensen uitnodigen (wellicht met beperkte bestuurlijke
ervaring), maar wel met zicht op de bibliotheekwereld en relevante nieuwe
ontwikkelingen daarin.

Interesse? Voor meer informatie kun je terecht bij de voorzitter van de Raad van
Toezicht: Marita Muller, 06-50812368, marita@peon-online.nl.
Of bekijk de vacature op onze website; www.biblionu.nl/vacatures.
Kandidaten voor deze functie kunnen zich vóór 1 april 2022 per e-mail melden bij de
voorzitter. Gesprekken worden gevoerd met de voltallige Raad in de avond van
maandag 11 april.

time’ gehad met mijn gezin. Maar dit
jaar heb ik tegen mijn vrouw gezegd
dat ze minder op mij moet rekenen.
Dit jaar zat onze agenda weer vol.
We hebben veel ‘nee’ moeten verko-

pen. We hadden het optreden wel echt
gemist.” Vanwege de coronamaatregelen zijn veel boekingen opgeschoven.
“We hebben al boekingen binnen voor
2024.”

Gemeente Venray werkt aan
herstel en versterking bossen
Het College van B&W van Venray heeft een bosbeheerplan opgesteld om
te werken aan herstel van bomen. Uit de pilot Klimaatbestendig
Bosbeheer blijkt dat de kwaliteit van de bodem niet op orde is.
“Misschien beseffen we het niet altijd,
maar de gemeente Venray hoort bij
de meest bosrijke gemeenten van
Nederland. Onze bossen zijn niet
alleen fijn voor inwoners, maar zijn
onmisbaar voor natuurlijke kringlopen en leveren een grote bijdrage aan
de aanpak van klimaatproblemen.
Daarom moeten we alles op alles zetten om onze bossen te versterken en
waar nodig te herstellen”, aldus wethouder Cor Vervoort.

Balans
Venray doet sinds 2019 mee met de
pilot Klimaatbestendig Bosbeheer van
de Wageningen Universiteit. In het
bosbeheerplan zijn de resultaten
van alle onderzoeken meegenomen.
Uit die onderzoeken blijkt dat de kwaliteit van de bodem niet op orde te zijn
en dringend hersteld moet worden.

Een goede kwaliteit van de bodem is
een noodzakelijke voorwaarde voor
de ontwikkeling van bos en natuur.
Het herstel van de bodem moet op
maat gebeuren. Daarom worden in de
komende jaren bodemmonsters genomen om per gebied te bekijken welke
mix van maatregelen er nodig is.
In het bosbeheerplan streeft de
gemeente Venray naar een goede
balans tussen menselijke activiteiten en de natuur. Daarom wordt in
het bosbeheerplan via een zonering
bekeken hoe recreanten en de natuur
elkaar versterken en niet in de weg
zitten. Vervoort: “We willen ervoor
zorgen dat mensen van het bos kunnen genieten, maar dat de natuur ook
zijn gang kan gaan. Daarom is het
steeds weer zoeken naar een goede
balans, waarin de natuur optimaal kan
opbloeien.”

Leerkracht De Meulenbeek
leest uit eigen kinderboek
Marita Verstegen, leerkracht van groep 1 en 2 van basisschool de
Meulebeek in Oostrum, heeft haar eerste kinderboek geschreven:
Muisje Mila. Op v
 rijdag 9 maart leest ze haar boek voor in de Bibliotheek
Venray van 15.00 tot 16.00 uur.

Samen begint met jou.
werkenbijdezorggroep.nl

Ga aan de slag als medewerker schoonmaak
bij zorglocaties van De Zorggroep in Venray.
Samen met jou durven we te kijken wat jouw plek
in Venray zal zijn met het aantal uur dat bij jou past.
Scan de QR-code en lees meer info. Óf stuur een mail
en solliciteer direct!

ivanhu.souissay@zorggroep.nl

bit.ly/mwschoonmaakvenray

Behalve voorlezen wordt er ook
gezongen, gespeeld en geknutseld
voor alle kinderen van 4 tot 8 jaar
en hun (groot)ouders. Het boek is
bedoeld voor kinderen die iets willen
overwinnen. In het verhaal springt het
muisje onder andere over een beekje
en het hoge gras. Dat is een metafoor
voor kinderen die angstig zijn en daardoor uitdagingen uit de weg gaan.
In het verhaal wordt dat omgezet
naar iets positiefs. Marita heeft zich

gespecialiseerd in het welbevinden
en de ontwikkeling van het kind. Haar
drijfveer is om kinderen zoveel mogelijk handvatten voor het leven mee te
geven zodat ze in hun kracht kunnen
staan. Muisje Mila is een beeldend en
zintuiglijk verhaal over doorzetten,
vertrouwen hebben in jezelf en de
ander. Een verhaal dat uitnodigt om
met je kind te filosoferen over vriendschap, groei en mindset.
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Geen bestuurslid gevonden

Castenray twijfelt over deelname parochiefederatie
De parochies van Blitterswijck, Castenray Oirlo en Wanssum moeten samen een federatie gaan vormen.
Dit had al geregeld moeten zijn, maar uit Castenray is er tot nu toe geen bestuurslid gevonden. Deken Ed
Smeets deed tijdens de dorpsbijeenkomst in gemeenschapshuis De Wis op woensdag 23 februari opnieuw een
dringende oproep.
De vorming van een kerkbestuur is
in Castenray al jaren een probleem.
De zoektocht naar nieuwe leden had
geen resultaat. Math Marcellis is nog
het enige bestuurslid en hij zei te twijfelen of hij nog door wilde gaan. Nu de
Sint-Matthiaskerk slapend is, zien de
Castenraynaren helemaal het nut niet
in om samen te gaan in een federatie
met Blitterswijck, Oirlo en Wanssum.
Deken Ed Smeets probeerde de
35 dorpsbewoners op andere gedachten te brengen. “Veel parochies delen
dezelfde zorgen. We moeten over onze

grenzen heen kijken. Door samenwerking in een groter verband is veel
meer mogelijk. Er is een groter draagvlak en we kunnen samen zoeken
naar nieuwe wegen.” Hij legde uit
dat de afzonderlijke parochies blijven
bestaan en hun eigenheid behouden,
ook als ze voortaan onder de vlag van
één bestuur vallen.
De andere clusters in het dekenaat
Venray zijn al gevormd en aan de slag
gegaan. De Grote Kerk en Paterskerk
in Venray werken samen met Smakt
in een federatie. Leunen, Veulen

’t Honk in Blitterswijck
maakt plaats voor woningen
Het leegstaande gebouw ’t Honk aan de Maasweg in Blitterswijck
wordt gesloopt om plaats te maken voor negen appartementen
voor ouderen. Het worden betaalbare woningen die onder de
sociale huur vallen. Dat is het plan van kerngroep Blitterswijck en
werkgroep ’t Honk.
Na de uitbreiding en vernieuwing
van gemeenschapshuis De Zaal in
2019, kwam ’t Honk leeg te staan.
De gebruikers, jongerensoos DIM
en de KBO, verhuisden met hun
activiteiten naar De Zaal. ’t Honk
is een voormalige kleuterschool
die vanaf 1985 onder het beheer
van het gemeenschapshuis valt.
Gemeente Venray heeft als eigenaar van het gebouw in 2016 al
de mogelijkheid geboden voor
woningbouw. Vanuit het dorp en
de kerngroep bestonden al langer
plannen voor een wooncomplex
voor senioren.

Sloop
Het plan wordt nu steeds concreter.
Blitterswijck kan van dezelfde subsidieregeling van provincie Limburg
gebruikmaken als Castenray,
Geijsteren, Veulen en Vredepeel.
In Castenray is de oude basisschool
al verbouwd tot wooncomplex voor
ouderen. De andere drie dorpen volgen dit voorbeeld.
Het verschil met Blitterswijck is dat
het bestaande pand niet behouden blijft, maar wordt gesloopt.
Het blijkt namelijk dat verbouwing
van ’t Honk duurder zou uitvallen

dan sloop en nieuwbouw. Het plan
omvat negen appartementen met
een gezamenlijke ruimte en een
tuin. Het doel is de bewoners een
beschermde woonomgeving te
bieden met mogelijkheden tot ontmoeting. Hier is veel belangstelling voor in Blitterswijck. Werkgroep
’t Honk heeft al meer aanmeldingen
binnen dan dat er woonplekken zijn.
Gemeente Venray heeft het ingediende principeverzoek positief
beoordeeld, ook omdat ouderen
straks langer in hun eigen dorp
kunnen blijven wonen. Het College
van B&W trekt 19.000 euro uit
voor de verdere uitwerking en om
subsidies aan te vragen. Er is voor
dit bouwproject een stichting in
oprichting.
Om voor provinciale subsidie in
aanmerking te komen, moeten
enkele belangrijke stappen worden
gezet voor 1 januari 2023. Een voorwaarde is dat de planologische
procedure voor eind dit jaar is afgerond. Ook moet dan de financiering
rond zijn en er dient een overeenkomst te zijn afgesloten met een
aannemer.

Herbestemming
Enkele dorpsbewoners vroegen of
het wel zin heeft dat Castenray nog
deelneemt aan een federatie. In het
dorp is een werkgroep opgericht die
zich bezighoudt met het zoeken naar
een herbestemming voor de kerk.
Ed Smeets zei dat parochie en kerk

Behoefte
Jan Strijbos trok de conclusie dat niemand uit Castenray behoefte heeft
aan het federatiebestuur. Ed Smeets
reageerde: “Als Castenray geen
bestuurslid levert, dan zal iemand uit
een andere parochie dit gaan doen.
Want er moet wel een bestuur zijn.
Ook mensen uit Castenray hebben
geld gegeven aan de kerk of liggen
begraven op het kerkhof. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. In het
bestuur blijft Castenray dicht op de
bal. U wordt echt geen poot uitgetrok-

De 16-jarige Aniek uit Geijsteren komt woensdag 9 maart om
15.00 uur voorlezen. Dat doet ze tijdens Voorleespret activiteit in
de bibliotheek van Venray. Aniek, die al haar hele leven blind is,
leest voor uit het boek ‘Ik voel een voet’.

ken. Maar als Castenray echt niet wil,
dan trekken we de parochie maar bij
de Grote Kerk.”
Ivan Maes doorbrak aan het einde van
de bijeenkomst de impasse. “De kerk
is een heel belangrijk gebouw voor
Castenray. Ik wil graag meedenken in
de werkgroep. Maar de werkgroep kan
alleen raad en advies geven. Het lot
is in handen van het federatiebestuur. We moeten zorgen dat we iets
te zeggen hebben.” Ed Smeets greep
het aanbod met beide handen aan.
“Stap in de werkgroep en ga namens
de werkgroep in het federatiebestuur.
Want alleen het bestuur is bevoegd
om vervolgstappen te zetten.”
Tekst: Henk Willemssen

TECHNIEK AAN DE MAAS

Kom jĳ naar het Tech Event?
> Weet jĳ al wat je gaat doen na je huidige opleiding?
> Heb je interesse in techniek en wil je leren en werken
combineren?

> Lĳkt het je wat om mee te werken aan bĳvoorbeeld
de productie van auto’s, vliegtuigen, smartphones
of medische apparatuur?

meld je
hier aan

HOFMANS CNC VERSPANING

VOSTERMANS COMPANIES

wanneer

Dinsdag 12 april / 19.00 - 21.00 uur

wanneer

Dinsdag 15 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Willem Barentszweg 18, Venlo

waar

Parlevinkerweg 54, Venlo

wat

Verspanen

wat

Engineering, constructie, robotica

MAURICE KASSENBOUW
wanneer

Woensdag 13 april / 19.00 - 21.00 uur

waar

Energiestraat 15, Horst

wat

Engineering, constructie, lassen

VAN TILBURG ENERGIE DESIGN

VULLINGS METAALBEWERKING
wanneer

Dinsdag 22 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Handelstraat 4, Horst

wat

Verspanen

Tekst: Henk Willemssen

Aniek uit Geijsteren (16) leest
voor uit braille prentenboek

“De plaatjes zijn fijn om te voelen,
maar ook mooi om te zien. De activiteit is bedoeld voor kinderen van
3 tot 7 jaar”, zegt een woordvoerder van de bibliotheek. Ze kunnen
kennismaken met een persoon die

en Heide zijn samengevoegd met
Merselo, Vredepeel en Ysselsteyn.
Aan de oostkant zitten Geijsteren en
Oostrum in een cluster met Well en
Wellerlooi.

onlosmakelijk met elkaar verbonden
zijn. Naast de kerk ligt het kerkhof en
staat de pastorie die ook eigendom
zijn van de parochie.

SECO TOOLS
wanneer

Donderdag 31 maart / 16.00 - 18.00 uur

waar

Zandterweg 14, Lottum

wat

Verspanen

Met medewerking van:

blind is en daar meer over leren.
Na het voorlezen volgt een knutsel- en doe-activiteit en krijgen de
kinderen een speciale braillesticker
mee naar huis.

MAAKT WERK VAN TECHNISCH TALENT

wanneer

Dinsdag 8 maart / 19.00 - 21.00 uur

waar

Expeditiestraat 2, Horst

wat

Mechatronica, installatietechniek,
gebouwautomatisering

ADDIT
wanneer

Donderdag 16 juni / 19.00 - 21.00 uur

waar

Archimedesweg 2, Venlo

wat

Plaatwerken, mechatronica
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De Grote ‘HALLO’ Kerk is
eindelijk klaar

reda ature
c
jour teur/
n
(32- ali
s
36
t
uur
)
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De op schaal gemaakte piramide van Cheops, de Big Ben en de
Eiffeltoren staan in de huiskamer van Venraynaar Martien Spee.
Daar mag op gebied van karakteristieke en wereldberoemde
gebouwen de Grote Kerk van Venray natuurlijk niet ontbreken.
Spee is na een paar jaar eindelijk klaar met zijn pronkstuk: de
Grote Kerk van Venray, gemaakt van HALLO’s.

HALLO Horst aan de Maas, HALLO Peel en Maas, HALLO Venray
en Blerickse Krant zijn gratis nieuwsbladen die wekelijks
worden verspreid in vier gemeentes en worden uitgegeven
door Kempen Media. Ter versterking van ons redactieteam zijn
op zoek naar een redacteur/journalist.
Je uitdaging
• Je verzorgt de redactionele inhoud van de nieuwsbladen;
• Je fungeert als gezicht van HALLO naar de lezer toe;
• Je bezoekt evenementen, personen en activiteiten in de regio,
waarbij je makkelijk contact legt met anderen;
• Je hebt gevoel voor nieuws en je weet wat er speelt
binnen de regio;
• Je werkt nauw samen met de uitgever, commercieel
medewerkers en vormgevers van Kempen.
Wie ben je
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau;
• Je hebt bij voorkeur een opleiding journalistiek gevolgd;
• Je hebt een sterke binding met de regio;
• Je taalvaardigheid is uitstekend en je werkt nauwkeurig,
je kunt teksten zowel grammaticaal, conceptueel als
redactioneel beoordelen;
• Je bent je ervan bewust dat dit geen 9-tot-5 functie is
en je bent bereid om ook in de avonduren en in het weekend
werk te verrichten.
Solliciteren
Herken je jezelf in de bovenstaande vacature en ben je
net zo enthousiast over onze nieuwsbladen als wij dat
zijn, dan ontvangen wij graag je cv en een motivatiebrief
zo snel mogelijk via e-mail: vacature@kempencreeert.nl
o.v.v. redacteur/journalist. Voor meer informatie of vragen over
deze functie kun je contact opnemen met Ingrid van Kempen
via 077 208 32 00.

#kempencreëert

Verschillende kartonnen dozen zijn
bij de supermarkt gehaald, op maat
gesneden en geplakt tot dit schaalmodel van 1 meter 26 hoog, 96
centimeter lang en 42 centimeter
breed. Hierna werd de buitenkant
met HALLO’s beplakt, die nu het
uiterlijk van de kerk bepalen. Voor
de verschillende daken van de kerk
heeft Spee rond de 3.900 stukjes zwart bedrukt krantenpapier
van 1 bij 1 centimeter gescheurd

om hiermee de daken te bedekken. “Eindelijk”, zegt Spee, “de
Kathedraal van de Peel is klaar.”
Zijn vrouw is minstens even blij,
drie jaar lang hebben verschillende
delen van dit project in de huiskamer gestaan. Nu gaat de kerk
voorlopig naar de pastorie van de
deken om daarna een vast onderdeel te worden van de expositie in
de kerktoren.

Champignonbedrijf gaat
aardappelen drogen
Sikes Groep gaat de activiteiten van het champignonbedrijf aan de
Rouwkuilenweg in Ysselsteyn tijdelijk uitbreiden met het drogen
van aardappelproducten. Het College van B&W verleent een omgevingsvergunning voor maximaal drie jaar ondanks dat dit volgens
het bestemmingsplan niet is toegestaan.
Sikes heeft een vergunning voor
het drogen van jaarlijks 125.000 ton
champost, dit is compost van champignonkwekerijen. In de nieuwe
tijdelijke vergunning wordt dit
opgesplitst in 62.500 ton champost
en 62.500 ton aardappelproducten. De reden om ook aardappels
te gaan verwerken, is dat de afzet
van mestkorrels uit champost nog
niet goed is geregeld. Sikes wil
het financiële risico van de gestagneerde afzet opvangen door tijdelijk
andere producten te gaan drogen.
Het college wil Sikes deze kans
bieden door af te wijken van het

bestemmingsplan. De opzet van het
bedrijf is een gesloten keten binnen de champignontak. Dit wordt
nu verstoord omdat aardappelproducten niets met champignons te
maken hebben. Een voorwaarde
om medewerking te verlenen, is
dat de nieuwe bedrijfsactiviteit
geen nadelige gevolgen mag hebben voor de omgeving zoals extra
geur- en verkeeroverlast. Daaraan
zou volgens de gemeente worden
voldaan. Uit onderzoek blijkt dat
de geuremissie bij het drogen van
aardappelproducten lager is dan bij
het drogen van champost.
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Geplukt

Bas de Keijzer Venray
Bas is een fanatieke carnavalsvierder en is dus de afgelopen dagen volledig uit zijn dak gegaan. Nu het
feest voorbij is, mag Bas weer voor de klas staan waar hij lesgeeft aan de kleuters. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaft, hoopt Bas in de zomer weer meerdere festivals en feestjes te bezoeken. Deze week
wordt Bas de Keijzer (27) uit Venray geplukt.

Vijf dagen in de week is Bas te vinden op basisschool de Vuurvogel
in Helmond, waar hij voor de klas
staat. Daar heeft hij groep 1 onder
zijn hoede. “Ik wilde van kleins af
aan voor de klas staan. Wel twijfelde ik over werken voor het middelbaar- of basisonderwijs. Ik wist
namelijk niet welke doelgroep me
het meest lag.” Bas koos voor het
basisonderwijs en inmiddels staat
hij al vier jaar voor de klas. “Ik heb
mijn afstudeerstage bij basisschool
Eigenwijs in Oirlo gevolgd. Omdat
twee goede vrienden werkten op
de Vuurvogel, koos ik voor deze
stadsschool in plaats van een
school binnen Venray zelf. Tot nu
toe vind ik het super om er te werken. Elke dag is een nieuw avontuur. Deze school is heel divers in
alles als wat een stadse school te

geven heeft en brengt mooie uitdagingen met zich mee.”
Voor nu ligt zijn interesse bij het kleuteronderwijs. “Het onderwijs voor het
jonge kind spreekt me nu erg aan. Daar
sta ik in mijn kracht. Ik ben begonnen voor groep 5, daarna stond ik voor
groep 7 en 8, maar mijn vroegere mentoren, juffrouw Bets en juffrouw Wies,
hebben de interesse en passie voor
het kleuteronderwijs aangewakkerd.
Zij hebben mij het plezier en de passie
voor het werk laten zien. Door hen zie
ik hoe leuk kleuteronderwijs is. Het is
meer dan spelen, wat vele mensen
denken. In deze klassen moet de basis
gezet worden. In het kleuteronderwijs
zijn we al bewust bezig met bijvoorbeeld getallenkennis, taal en wereld.
Maar je moet ervoor waken dat je er
niet te gek in wordt. Spelend leren blijft
de boventoon.”

Puzzel

Sudoku

Plaats de cijfers 1 tot en met 9 elk één keer in alle rijen en k
 olommen
en in elk vierkantje van de vakken van 3x3.
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in de HALLO.
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Toch wil Bas geen typische kleutermeester zijn die zijn hele leven voor
dezelfde klas staat. “Ik sluit niet uit
dat ik ooit voor andere klassen ga
staan. Dat is ook wel mijn valkuil in
het leven. Ik ga graag de uitdaging
aan.” Bas ambieert misschien ooit een
leidinggevende functie. “Directeur
worden zie ik ook wel zitten, maar dan
wel in combinatie met lesgeven. Ik zie
ook wel wat in het werk van een leerplichtambtenaar. Ik ben van mening
dat echte praktijkmensen nodig zijn
in deze branche. Als je werkervaring
hebt in de klas weet je waar over je
spreekt.”
Bas probeert zijn werk zo min mogelijk mee naar huis te nemen. Toch
lukt dat niet altijd. “Als de rapporten
moeten worden uitgeschreven of de
administratie wil bijwerken, dan breng
ik het werk mee naar huis. Ook het
creatieve gedeelte doe ik thuis. Ik wil
mijn eigen klas zo interessant mogelijk maken en dat doe ik in mijn eigen
tijd, want het is mijn verantwoordelijkheid. Zo heb ik onlangs een iglo
geknutseld voor in de speelhoek met
thema winter.”
Vanwege de coronamaatregelen was
Bas een tijd genoodzaakt thuis les te
geven. Dat was volgens hem pittig.
“Het jonge kind wil het liefst fysiek
bezig zijn. We hebben daarom boekjes rondgebracht aan de leerlingen
en filmpjes opgenomen die ze thuis
konden terugkijken. Ook hadden wij
meerdere lesmomenten in de week
online. Dan gingen we bijvoorbeeld
samen liedjes zingen en/of een spelletje spelen. Ik vond het superknap
en mooi om te zien hoe kinderen het
oppakten en docenten liefde en energie staken in de leerlingen en school.
Aan de andere kant was ik heel blij
toen we weer naar school konden.”
Diezelfde blijdschap heeft Bas ook
voor de versoepelingen rondom ‘vas-

telaovend’. Hij is een fervent vierder
en is dus vijf dagen op pad geweest.
“Ik vond het super dat het feest weer
is doorgegaan. Het was van de zotte
dat ik weer op het plein stond, maar
het went wel na een paar minuten.
Ik ben een contactmens en had het
echt gemist om mensen weer te zien
en te mogen knuffelen. Je merkt dat
vastelaovend echt verbroedert, je kunt
lief en leed met elkaar delen. De verhalen van vroeger en nu komen dan
samen. Ondanks dat ik een hele fijne
tijd heb gehad met vrienden tijdens
de coronacrisis, had ik de drang om
nieuwe mensen te ontmoeten of
bekenden die je nu minder zag door
de coronacrisis weer te zien. Ik wilde
weer op het plein kunnen staan of in
de kroeg een biertje kunnen drinken
met mijn vrienden.”
Voor Bas is ‘vastelaovend’ ook een
moment om het Venrayse dialect te
oefenen. Ondanks dat hij al zijn hele
leven in Venray woont, heeft hij nooit
het dialect overgenomen. “Mijn moeder komt uit Venray en mijn vader
uit Mill. Zij hebben toentertijd besloten niet het dialect over te nemen.
Tijdens ‘vastelaovend’ probeer ik
zoveel mogelijk dialect te praten.
Het feest nodigt dan uit om het eerder
te proberen en de vertrouwde liedjes van Venray helpen daarin mee.
Je kan merken dat mensen het kunnen
waarderen om het dialect in stand te
houden. Hier en daar een foutje maakt
niet uit. Wie niet waagt, wie niet
wint. Het dialect praten brengt een
bepaalde romantiek en trots met zich
mee. Iets wat ik hoop te kunnen uitdragen en tot mijzelf kan brengen.”
Omdat Bas vorig jaar in coronatijd
samen met Klaas Manders voor de
Vastelaovesvereniging de Piëlhaas een

podcast heeft gemaakt, is het spreken
van dialect nog meer onder de aandacht gekomen voor hemzelf en anderen. “Vastelaovend is veel meer dan
bier drinken, een steek op hebben of
alleen maar feesten. Met onze podcast
wilden we een inkijkje geven binnen
de ‘vastelaovend’ voor mensen binnen
en buiten de vereniging. We hebben
positieve reacties ontvangen, zowel
van de leden van de vereniging als
daarbuiten.”
Bas geeft aan ook blij te zijn dat niet
alleen carnaval is doorgegaan vanwege de versoepelingen, maar ook
de festivals doorgang kunnen vinden.
Hij staat te springen om er naartoe te gaan. “Daar heb ik echt zin
in. Festivals bezoeken is erg belangrijk voor mij. Ik vind het heerlijk om
nieuwe muziek te ontdekken en te
genieten van de sfeer.” Een aantal
jaar geleden heeft hij samen met
enkele vrienden het Kitsch festival
opgericht, een cultureel, culinair en
muzikaal evenement in het Odapark
in Venray. “Wij vinden dat Venray een
muzikaal en bijzonder festival verdient
dat divers is aan muzikaliteit, cultuur
en ervaringen. Ik denk dat wij hierin
als Venray nog kunnen groeien als
je om ons heen kijkt qua festivals en
evenementen. Gelukkig hebben wij
toentertijd ook de kans gehad om het
Kitsch festival te organiseren. Hopelijk
kunnen wij hierin ook een doorstart
maken na alle versoepelingen. Als ik
zou moeten zeggen welke muziek ik
zou willen programmeren voor mijn
eigen festival, zou disco en elektronische muziek bovenaan staan. Als er
maar gedanst kan worden, want dansen is gratis.”
Tekst: Jeanine Hendriks
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GroenLinks Venray

De waarde van een democratie
De ontwikkelingen in Oekraïne houden ons allemaal bezig.
Tijd om even stil te staan bij onze eigen democratie.
Op 20 mei 2019 legde Volodymyr
Zelenski de eed af als president.
Met 73 procent van de stemmen liet
de zoon van joodse ouders zien dat
er een nieuw tijdperk was aangebroken. Een tijdperk van vrije keuzes.
Helaas zijn er machtshebbers die
moeite hebben met het accepteren
van de keuze van het volk en alle

Venray Lokaal

middelen inzetten om de bevolking
te onderdrukken. De geschiedenis
heeft ons laten zien dat de drang
naar macht verschrikkelijke gevolgen kan hebben, want die macht
zal vrijwel altijd ten koste gaan van
anderen.
Laten wij in Venray ons realiseren
dat de vrijheid waarin wij leven een

Dit alles heeft onze partij in ieder
geval sterker gemaakt en stukjes
bleken in elkaar te vallen. Na een
proces van identiteitsonderzoek zijn
er vernieuwingen in gang gezet. De
overdracht van kennis en ervaring
werd gestart, waarbij het nu tijd is

voor verjonging. Dat merk je intern
en ook aan onze diverse kieslijst
van dertig kandidaten. Vernieuwing
speelt wat ons betreft ook een rol
met betrekking tot het nóg beter
uitvoeren van onze democratie. Ons
doel is om beter samen te werken,

naar elkaar te luisteren en elkaar de
ruimte te geven, dan nemen wij onze
verantwoordelijkheid als bestuurders serieus en geven wij daarmee
het juiste voorbeeld. Pas dán kunnen en mogen wij ditzelfde ook van
onze medeburgers verwachten. Deze

Enkelen vroegen: is het gepast carnaval te vieren? Oekraïne ligt net zo
kort bij Nederland dan ons vakantieland Spanje. Een gedeelte van

onze buitenlandse werknemers uit
Oekraïne hebben nog familie en
vrienden daar. Europeanen staan
eensgezind achter de Oekraïense

van jouw keuze op 14, 15 of 16 maart.
Je hebt maar één stem en jij mag het
zeggen.
Geef je ons dit vertrouwen, dan gaan
wij samen met jou dit avontuur aan.
Wij hebben er zin in.

bevolking en willen de mensen helpen. Spontaan worden steunacties
georganiseerd. Ook wij willen er zijn
voor de mensen die het moeilijk hebben in Oekraïne.
Dan terug naar carnaval. Het verbroederde ons. Dat gevoel overheerste de
afgelopen dagen. Mensen die je lang
niet meer gesproken hebt, na twee
jaar corona weer eens te kunnen zien
en spreken.
Het maakt duidelijk in wat voor mooi

en vrij land en gemeente wij leven.
Wij kunnen vrij onze mening uiten en
demonstreren. Wij kunnen naar de
stembus gaan en mensen kiezen die
je mening verwoorden. Onze democratie is waardevol. Laat daarom je
stem, ook al ben je die na carnaval
even kwijt, nooit verloren gaan en ga
stemmen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

een fatsoenlijke, betaalbare woning
te vinden. Daarbij kan aan woonvormen, speciaal voor jongeren, worden
gedacht (studio’s, studentenhuizen en
jongerenflats), maar ook aan bouwen
voor ouderen. Huis en tuin worden
vaak te groot, er zijn moeilijk kleinere, levensloopbestendige woningen
te vinden. Wanneer ouderen kleiner gaan wonen is dat goed voor de
doorstroom doordat meer woningen
beschikbaar komen voor andere leeftijdscategorieën. PvdA Venray stimuleert alternatieve woonvormen (voor

iedereen) zoals woonhofjes, tiny houses, tijdelijke woonvormen. Iedereen
moet betaalbaar kunnen wonen, dus
ook arbeidsmigranten in Venray. Zij
betalen vaak hoge huren en wonen in
slechte omstandigheden. Zij hebben
recht op fatsoenlijke en betaalbare
huisvesting. Ambities om te bouwen
zijn er. Er liggen ook al plannen klaar.
Het is wel de vraag of er genoeg
arbeidskrachten te vinden zijn om al
die plannen uit te voeren.

sturing geeft en beslissingen neemt,
wie misschien wel een oorlog begint.
Gelukkig gaat dat hier anders en
beslissen we dat samen. We hebben in Nederland zelfs ruime keuze.
In het Verenigd Koninkrijk of de VS
kan je bijvoorbeeld maar tussen
twee partijen kiezen. In Venray doen
komende gemeenteraadsverkiezingen acht partijen mee. En als daar
niets tussen zit wat je aanspreekt
was er altijd nog de mogelijkheid om
een eigen partij te beginnen.

Woensdag 16 maart is het dus weer
feest. Die avond kunnen de vlaggen weer uit. De koers van onze
gemeente is dan bepaald - voor vier
jaar - door de eigen inwoners die
dankbaar gebruik hebben gemaakt
van hun eigen stemrecht. Samen
voor Venray. Kom je ook?

Harold Stevens, lijsttrekker

Anne Thielen

Eerlijk, betaalbaar wonen
In de gemeente Venray is het moeilijk om een woning te vinden.
Jarenlang werd te weinig gebouwd waardoor nu een groot tekort aan
betaalbare woningen bestaat met onvoldoende sociale- en middenklasse-huurwoningen en prijzen die stijgen tot ongekende hoogtes.
Het is goed dat er de komende jaren weer flink gebouwd wordt.
Zowel in Venray als in de kerkdorpen. Uiteindelijk moet iedereen voor
een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen kunnen wonen: iedereen
heeft recht op een geschikte woning.
De overheid moet daarvoor verantwoordelijkheid nemen en aan de
knoppen draaien. Daarvoor is het
belangrijk dat de doorstroom uit (sociale) woningen op gang komt. Het is

VVD Venray

waarden vormen het fundament van
een gezonde samenleving. Laten
we met zijn allen beschermen wat
we hebben opgebouwd en plannen maken om Venray nóg mooier,
gezonder, duurzamer, groener, veiliger, gelijkwaardiger en gezelliger te
maken. En dit met ruimte voor creativiteit, dan komen er vast nieuwe
mooie ideeën tot bloei. Wij wensen
je veel wijsheid toe in het maken

André van Maarschalkerwaard

Vreugde en verdriet
De afgelopen dagen was het in Venray na twee jaar weer een groot
feest. Carnaval werd gevierd en Venray en de dorpen zagen er kleurig
en feestelijk uit. En dat terwijl op 2.000 kilometer afstand Rusland een
oorlog startte met een invasie in Oekraïne. Een land dat ervoor gekozen heeft een onafhankelijkere koers van Rusland te voeren. Hier
kleurde alles feestelijk, daar zag het er ineens grijs en afschuwelijk
uit. Een groot contrast.

PvdA Venray

eens hoeven te zijn, want het is
helemaal geen probleem om het
met elkaar oneens te zijn. Belangrijk
is dat we respectvol met elkaar om
blijven gaan.
De situatie in Oekraïne zal ongetwijfeld een stroom aan vluchtelingen
opleveren. Wat mij betreft iets waar
we ons op mogen voorbereiden,
want ze zijn van harte welkom.

Een spannende tijd breekt aan

Met trots blikt Venray Lokaal terug op deze bijzondere bestuursperiode. Twee partijen smolten samen,
betraden vijf zetels en traden meteen toe tot de coalitie. Deze afgelopen periode maakte verschillende
fases door.

CDA Venray

voorrecht is, een voorrecht dat we
moeten koesteren. Die vrijheid is
onlosmakelijk verbonden met respect, respect voor elkaars mening.
Zelf ben ik het ook niet altijd eens
met anderen, maar altijd zal ik luisteren naar de ander, en zijn of haar
standpunten proberen te begrijpen.
Als we ons best blijven doen om naar
elkaar te luisteren, is de kans groter
dat we elkaar begrijpen. Daarmee is
niet gezegd dat we het met elkaar

noodzakelijk om voldoende middenklasse-huurwoningen en goedkope
en middenklasse-koopwoningen te
realiseren. Door meer bouwen moeten vooral starters de kans krijgen

Henk Bisschops

Feestje! Kom je ook?
De vastelaovend staat oorspronkelijk symbool voor een volksfeest dat
voorafgaat aan een periode van soberheid en vasten. Toch staat voor
ons allemaal twee weken later het volgende feestje alweer op de
agenda: het feest van de democratie.
We mogen namelijk stemmen en
bepalen wie ons gaat vertegenwoordigen in het gemeentebestuur de
komende vier jaar. Dat is best wel
bijzonder, want algemeen stemrecht
bestaat in Nederland en een groot
deel van de westerse wereld pas zo’n
honderd jaar, daarvoor bestond het

gewoonweg niet.
In grote delen van de wereld heb je
nog steeds dikke kans hebt dat je
geboren wordt in een land waar die
gelijke kansen en rechten helemaal
niet bestaan. Waar de rollen al lang
verdeeld zijn en je absoluut niks te
zeggen hebt over wie er in jouw land

Wim de Schryver, lijsttrekker

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.
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eens/oneens geef uw mening op facebook.com/nieuwsbladhallovenray

Ik heb het gevoel dat mijn stem telt
De strijd om de kiezer woedt inmiddels in alle hevigheid. Manifestaties, flyeracties en ouderenmiddagen: de politieke partijen halen alles uit de
kast om er maar voor te zorgen dat de inwoners van gemeente Venray op woensdag 16 maart op hen stemmen.
Wie het aandurft, worstelt zich door de
verkiezingsprogramma’s heen. Je wilt er
namelijk wel voor zorgen dat jouw stem naar de
juiste partij gaat. Want, roept de politiek, jouw
stem telt. Er wordt geluisterd naar wat het volk
wil en waar ze juist op tegen is. Jouw mening

wordt gewaardeerd en meegenomen in de plannen,
beloven de partijen. Maar dat is toch allemaal
verkiezingspraat? Loze beloften die, zodra de
coalitie is gevormd, alweer vergeten zijn. Nu kom
je ze op welke buurtvergadering tegen, maar na
de verkiezingen verdwijnen de partijleden weer

langzaam naar de achtergrond. Dan kun je roepen
wat je wilt, maar wordt er toch niet geluisterd.
Het is slechts verkiezingsretoriek.
Ik heb het gevoel dat mijn stem telt.
Wat vindt u?

Willy’s Wereld

Column

Roaring
Twenties
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Professionele
asbestverwijdering
STEM

Binnen- en buitensaneringen | snelle en correcte afhandeling
compleet veilig & betrouwbaar | erkend asbestverwijderaar

WWW.ASBESTVERWIJDERING.COM

BEKIJK ONS GEHELE PROGRAMMA OF -VIDEO OP VENRAYLOKAAL.NL

Zwaanen Heike 10B | 5973 PV Lottum
+31 (0)85 303 86 29 | info@asbestverwijdering.com

Mooi
Natuurlijk

natuurlijk mooi
Industriestraat 15
Horst aan de Maas
06 20 41 45 01 | info@jozijna.nl
Volg ons op:

leerling interieurbouwer
alround interieurbouwer
CNC operator
.

Functie-eisen algemeen
Wij zijn op zoek naar een
energieke medewerkers die het
een uitdaging vinden om binnen
gestelde deadlines uiteenlopende
projecten te realiseren.
Aanbod
Je komt te werken binnen een
groeiende organisatie waar een
no-nonsense cultuur heerst.

Sollicitaties of vragen
richten aan:
info@hermkes-interieur.nl

Hermkes Interieur BV
Industriestraat 17a, 5961 PH Horst 077 - 398 08 89

www.hermkes-interieur.nl

Het derde decennium van dit
millennium heeft ons al veel
beproevingen gegeven.
Natuurlijk waren er veel mooie
momenten, maar het valt niet
mee om alle emoties goed te
managen in deze nieuwe ‘Roaring
Twenties’.
Enkele dagen geleden waren we blij
met de coronaversoepelingen van
het virus. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat covid in één van mijn
schrijfsels verschijnt, al hou ik mijn
hart vast. Het loslaten van de meeste
regels betekende dat we carnaval
konden vieren. En daar waren veel
liefhebbers van het feest aan toe.
Tegelijkertijd weten we allemaal wat
er zich in de Oekraïne afspeelt. De
oorlog is dicht bij huis. In vogelvlucht
is het slechts 1.700 kilometer naar
Kiev. Iets korter vliegen dan onze
vakantie naar Sevilla in het najaar.
De vrees voor escalatie, ook buiten
het nu door Rusland binnengevallen
land, is groot.
Opnieuw worden levens verwoest,
dorpen en steden vernietigd en volgt
er een nieuwe stroom van vluchtelingen, op zoek naar een veiligere plek.
De internationale gemeenschap reageert. Er volgen forse boycots richting Rusland. Dat raakt voornamelijk
nu de inwoners die in een diepe
financiële crisis raken en die weer
dertig tot veertig jaar terug in de tijd
worden gezet. Poetin zal het waarschijnlijk een reet roesten. Hij heeft
nooit veel compassie gehad met zijn
volk. Laten we daarom hopen dat
de sancties een effect heeft op de
Russische inwoners en de macht naar
zich toe trekken. Maar het kan ook
anders werken. Dat de Russen door
de sancties juist nog meer als één
man achter hun leider gaan staan.
Zolang er mensen bereid zijn om het
geweer op te pakken voor het vaderland, blijven oorlogen bestaan.
Opgegroeid in de jaren 80 zie ik
oude angsten weer de kop opsteken.
De dreiging van een nieuwe wereldoorlog, dit keer met mogelijke forse
nucleaire gevolgen, is degelijk aanwezig. Maar laten we ook kijken naar
de dreiging van binnenuit. Er zijn
volksvertegenwoordigers in ons
parlement die hun waardering voor
Poetin niet onder stoelen of banken
steken. Ik hoop dat u daar op woensdag 16 maart, bij de gemeenteraadsverkiezingen, rekening mee houdt.
Hou vol!
Willy
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Venrayse kerken gaan voor nieuw toekomstplan
De gemeente Venray en het Dekenaat Venray hebben besloten een kerkenvisie op te stellen. Dat wil zeggen dat
alle kerkgebouwen in de gemeente open en breed tegen het licht worden gehouden.
In de Kerkvisie wordt gekeken naar
de bouwkundige staat van de kerk,
het kerkbezoek, de wijze waarop
het kerkgebouw geworteld is in de
lokale dorpsgemeenschap, de toekomstperspectieven en de mogelijke
alternatieven voor het gebruik van
de kerk. In het proces worden allereerst de priesters en kerkbesturen
betrokken. Daarna worden parochianen, omwonenden, dorps- en wijkraden bevraagd. Deken Ed Smets stelt
dat de toekomstbestendigheid van

kerkgebouwen onder druk staat of
onder druk komt te staan. “Belangrijke
oorzaken zijn minder gelovigen,
teruglopend kerkbezoek en de financiële uitdagingen die mede daardoor
ontstaan. Leegstand en achterstallig onderhoud doen afbreuk aan de
kwaliteit van het gebouw. Met het
opstellen van een kerkenvisie worden
kerkbesturen en bewoners uitgedaagd om strategisch na te denken
over de toekomst van de kerkgebouwen”, aldus Smeets. De eerste bijeen-

komsten voor het opstellen van de
Kerkenvisie vinden plaats op maandag 7 maart om 14.00 en 17.00 uur,
respectievelijk in de Grote Kerk en
Paterskerk en in Smakt. Donderdag
10 maart vindt een bijeenkomst plaats
om 10.00 uur in Leunen/Veulen, om
14.00 uur in Heide en om 16.00 uur in
Vredepeel. Dinsdag 15 maart staat om
14.00 uur in Merselo en om 16.00 uur
in Ysselsteyn een bijeenkomst
gepland.

Tim, Sam en Bart jeugdtrio Schânseknuppels
Het nieuwe jeugdtrio van carnavalsvereniging De Schânseknuppels
uit Castenray is op zondag 20 februari uitgeroepen. Jeugdprins Tim
Arts, jeugdprinses Sam Arts en
jeugdvorst Bart Geerts gaan dit
jaar voorop in het jubileumjaar
5x11.
Jeugdprins Tim is 15 jaar. Zijn grootste hobby is voetbal. Hij voetbalt bij
SVOC’01 en hij is fan van PSV. Hij volgt
de Eredivisie en het buitenlands voetbal.
Later wil hij journalist worden en als het
even kan sportjournalist. Het liefste eet
hij elke dag worstenbroodjes. Zijn leus:
‘Nou nie verzwakke, want wej gon dit
jubileumjoar stevig aanpakke’.
Jeugdprinses Sam is 13 jaar. Haar hobby’s zijn dansen, chillen met vrienden
en slapen. Haar leus: ‘Ik hald van dansen springen en plezier. En de mojste
carnaval vieren we hier’.
Jeugdprinses Sam is de dochter van
oud-prins en oud-vorst Dirk Arts.
Jeugdvorst Bart is 12 jaar. Hij voetbalt bij

Schooldag bij De Meulebeek in teken van carnaval
De schooldag op basisschool De Meulebeek in Oostrum stond vrijdag
25 februari in het teken van carnaval. Het schoolkwartet maakte er
samen met de leerlingen een feestje van met hun spreuk: ‘Same met
prins Daan (Hudales), prinses Sofie (Kessels), vorst Ties (Bruijsten) en
nar Yara (Kessels) gaon we d’r enne biëstige fijne Vastelaovend van
make’. Tevens was er een kleine optocht door Oostrum vanaf het
schoolplein. Op het Dorpsplein werd de carnaval officieel geopend.
/ Beeld: Dom Melskens

Zin in Zingen
SVOC’01 bij JO13, maar hij vindt het ook
heerlijk om in te vallen bij JO15. Verder
heeft hij drumles van Bart Jeuken en zit
hij bij Hardslag. In het weekend houdt
hij ervan om te chillen met zijn vrienden. Game op de Xbox (Fortnite en
FIFA) is ook een dagelijkse hobby. Maar
carnaval vieren is zijn grootste hobby.

Jeugdprins Tim en jeugdprinses Sam
zijn familie van elkaar. Het jeugdtrio
heeft lang hun mond moeten houden.
Want het jubileumjaar zou eigenlijk
vorig jaar november gevierd worden.
Het jeugdtrio wordt bijgestaan door
adjudant Merijn Buddiger en Floor
Voermans.

Na een onderbreking van twee jaar ten gevolge van het coronavirus,
is er weer een avond Zin in Zingen in Venray. Iedereen die van zingen
houdt is op zondag 6 maart welkom in Den Hoender op St.
Ursulastraat 2.
Onder begeleiding van een live orkest
worden dan evergreens gezongen.
Voor de pauze zal de liederenkeuze
van Elisabeth van den Geugten gepresenteerd worden. Na de pauze zullen

als vanouds, uitsluitend verzoeknummers aan bod komen. De avond
begint om 19.30 uur. De toegang is
gratis en zangbundels zijn in de zaal
verkrijgbaar.
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SV Venray haalt periodetitel binnen
maken. Trainer Frans Koenen bracht
SV Venray heeft de eerste periodetitel gewonnen in de eerste klasse D. Dat gebeurde door de 2-6 uitoverwinning tegen Geldrop op donderdag 17 februari. Daardoor verzekerde het Venrayse team zich van deelname aan de aanvallers Koen Verlinden en Bram
Vievermans binnen de lijnen, maar de
de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse.
Venray wist de laatste jaren niet meer
te winnen op bezoek bij Geldrop.
De 2-6 zege in het inhaalduel was
dan ook een verrassing. Door tweemaal Bram Vievermans en een treffer van Niek Versteegen namen de
Venraynaren een 0-3 voorsprong.

Geldrop deed daarna wel iets terug,
maar de invallers Stan Kersten, die
twee keer scoorde, en Danny Pelzer
bezorgden het Venrayse team een
klinkende zege.
Drie dagen later liep de nieuwe koploper onverwacht tegen zijn eerste

competitienederlaag aan. De uitwedstrijd tegen BSV Limburgia in
Brunssum werd met 1-0 verloren.
Na de 0-0 ruststand viel de winnende
goal vlak na de pauze door een kopbal. Venray probeerde daarna tevergeefs de achterstand ongedaan te

Zuid-Limburgse thuisclub hield de 1-0
voorsprong vast.
De wedstrijd thuis tegen Susteren
werd op donderdag voor carnaval
afgelast. Door de hevige regenval
waren de velden in Venray onbespeelbaar. Dit duel staat nu voor donderdag 10 maart opnieuw op de planning.

De Venrayse club komt direct na
carnaval, op donderdag 3 maart,
alweer in actie. Dan wordt op sportpark De Wieën de ontmoeting met
De Ster uitgespeeld. Dit duel werd op
7 november halverwege gestaakt bij
een 1-1 stand omdat arbiter Theelen
door een blessure niet verder kon.

Tekst: Henk Willemssen

Jeugdprins Ken en jeugdprinses
Aniek van De Keavers
Ken Geurts werd uitgeroepen tot de nieuwe jeugdprins van carnavalsvereniging De Keavers uit Holthees en Smakt. Jeugdprinses werd Aniek
Jeuken.

Prinselijk gezelschap Focus/Spectrum
Focus/Spectrum vierde vrijdag 25 februari feest op het schoolplein. Prins Storm Prakken en prinses Sara
Brzezinski gingen samen met hun adjudanten Niels Kroh en Stijn Pijpers voorop. Samen maakten zij er een
leuke dag van. In de klassen kwamen de leerlingen verder in de carnavalsstemming.

Jeugdprins Ken I woont in
Holthees. Zijn hobby is paardrijden.
Prinses Aniek I komt ook uit Holthees.
Haar hobby’s zijn voetballen en trompetspelen. Tijdens hun regeerperiode wordt het duo bijgestaan door de

narren Jorn de Groot en Eva Kuipers.
De leus van prins Ken en prinses
Aniek luidde: ‘Mit prins Ken en prinses
Aniek swingen wej de ganse carnaval
op muziek.’

In 2022 zal Kekkilä-BVB een nieuwe locatie in gebruik nemen. Deze site zal voornamelijk dekaarde
produceren en is gelegen aan de haven van Wanssum. Het betreft een volledig nieuwe fabriek, met
moderne machines en een uitgebreid logistiek apparaat.
Voor deze locatie zijn wij op zoek naar een hands-on:

Site manager Wanssum
Doel van de functie
Je vindt het een uitdaging om deze fabriek vanaf de basis op te zetten, in te richten, betrokken te zijn bij
de installatie van de machines, software en de transitie van de huidige organisatie van de productie en
van het logistieke proces.
Kekkilä-BVB is een moderne werkgever die veel waarde hecht aan goed ondernemerschap, zorgt voor
medewerkers en durft te investeren in jonge en ambitieuze mensen met de juiste werkmentaliteit. Als
site manager word je geacht de waarden van de onderneming uit te dragen en toe te passen. Binnen
deze waarden is voldoende ruimte om je eigen stijl te hanteren en verder te ontwikkelen. Dit doet een
beroep op je inlevingsvermogen, en vooral op je communicatieve vaardigheden om de teams te blijven
motiveren, soms te veranderen en de servicegraad naar onze klanten te waarborgen.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Dagelijkse leiding over een team van ca 20 medewerkers (ploegendienst);
• Coördineren van het logistieke proces van vrachtwagens en scheepslossingen;
• Aanspreekpunt voor zowel de interne als externe organisatie op: logistiek, inkoop en verkoop;
• Het onderhouden van contacten met leveranciers;
• Rondleiden van klanten en geïnteresseerde belanghebbende in de fabriek.
Competenties en vaardigheden:
• Je beschikt over leidinggevende capaciteiten;
• Weet prioriteiten te stellen en de rust te bewaren op hectische situaties;
• Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden;
• Gastvrijheid is vanzelfsprekend voor je;
• Je hebt bij voorkeur kennis opgedaan binnen een productie omgeving.
Je kunt gebruik maken van kennis en kunde locatie Grubbenvorst en rapporteert aan de overkoepelend
operations manager.

De Keieschieters
jeugdpaar
Carnavalsvereniging De Keieschieters in Geijsteren heeft een nieuwe
jeugdprins uitgeroepen: jeugdprins Wout I. Samen met zijn adjudant
Janneke, nar Elke en de raad van vijf beleefden ze een kort, maar
krachtig carnavalsweekend.

Spreekt bovenstaande jou aan en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Neem voor vragen contact op met
Leon Jeucken per telefoon +31 651322474.
Stuur je CV en motivatie naar werving@ontwikkelwijzer.nl t.a.v Hugo Buitelaar.
Kekkilä-BVB
Californischeweg 10B
5971 NV Grubbenvorst

Kekkilä-BVB is een van Europa’s grootste leveranciers en producent van substraten. Met
eigen merken en als private label producent zijn wij expert als het gaat om het produceren en leveren van substraten voor alles wat groeit en bloeit, zowel voor consumenten
als voor professionele kwekers en telers. Wij hebben al meer dan 100 jaar ervaring en
leveren onze producten aan meer dan 80 landen. We werken met meer dan 500 mensen in
Nederland, Finland, Zweden, Duitsland, Estland en Spanje aan het optimaal beleveren van
onze klanten.
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15-vragen aan

Mees Postma Venray
schoolwerk, want ik loop een beetje
achter. Ik moest dus echt even een
schema maken voor school zodat ik
een tandje bijzet.

Wat is de laatste foto die je hebt
gemaakt?
De laatste fatsoenlijke foto die ik
heb gemaakt was een foto met mijn
zus in onze carnavalspakken, mijn
zus maakte een hartje en met onze
lippen maakten we een kusje via de
lucht. Die foto hebben we naar mijn
vriend gestuurd met de tekst: kusjes
voor jou.

Hoe heb je je beste vriendin
ontmoet?

Naam
Leeftijd
School
Plaats

Welke herinnering bezorgt je
kippenvel?

Mees Postma
17 jaar
Gilde Opleidingen
Venray
Venray

Een herinnering die me echt kippenvel bezorgt, is toen mijn vader en
zijn vrienden uitkwamen als trio van
Venray. Normaal ga je in de avond
naar de prinsenproclamatie en daar
komt dan het trio uit. Onze ouders
hadden ons met een smoes naar de
plek gebracht. We kwamen daar al
binnen en we dachten meteen: dit
is niet waar voor we kwamen. Toen
bleek dat mijn vader adjudant werd,
stroomden de tranen over mijn wangen. Zo blij was ik.

Wat voor reis zou je ooit willen
maken?
Ik zou graag een keer naar Chili willen gaan. Hoe ik dan zou gaan, is
met de rugzak door heel het land
reizen. Dit wil ik omdat je daar allemaal verschillende gebieden hebt
en je die dan allemaal wil zien. Luxe
hoeft van mij niet, ik zou dan afwisselen tussen een camping en een
hotel.

Wat is het beste advies dat je ooit
hebt gekregen?

Wat zou je nog willen leren?
Ik zou graag willen leren sparen.
Ik kan heel goed geld in spaarpotjes
doen, maar ik heb al snel de neiging
om het er weer uit te halen als ik bijvoorbeeld iets leuks wil gaan doen
met mijn vriend of iets leuks zie om
te kopen.

Wat deed je het liefst als kind?
Als kind danste ik graag met mijn
zus op K3 muziek, dan gingen we bijvoorbeeld helemaal door de woonkamer heen dansen en swingen.

Ik heb mijn beste vriendin ontmoet
op scouting, toen we bij elkaar zaten
mochten we elkaar niet. Ik was
namelijk een hele erge kluns op
scouting, maar een paar jaar later
zijn we toch vriendinnen worden.
We zitten ook samen in een vriendengroep, dus dat is echt gezellig.

Heb je een verborgen talent?
Ik kan goed Excel-bestandjes maken
voor geld en vakanties. Ik zit dan
graag ‘s avonds dingen uit te zoeken en dan allemaal onder elkaar te
zetten. Voor vakanties ga ik dan de
prijzen checken en deze van hoogste
naar laagste zetten of ik zet de reisafstand van ver naar dichtbij. Voor
geld zet ik in een document hoeveel
ik die maand ga verdienen en kan
besparen.

Heb je een bijbaantje?

Dit vind ik een lastige vraag. Het
beste advies dat ik nog weet, is dat
ik me niks moet aantrekken van
anderen en dat als ik iets wil, ik
gewoon stand moet houden en het
gewoon moet doen. Ik ben normaal
iemand die graag met iedereen
rekening houdt en het belangrijk
vindt dat iedereen het naar zijn zin
heeft.

Ik werk bij de Hema in Venray, daar
sta ik bij de foodafdeling. Hier bak
ik brood, snijd ik vlees en verkoop ik
gebak. Ik ben tussendoor even weggeweest, omdat ik de kans had om
ergens anders te werken, maar dat
beviel me toch niet. Daarom ging ik
weer terug. Ik werk vooral de vrijdagavond, zaterdag en op koopzondagen.

Welke beslissing heb je onlangs
genomen?

Wat doe je het liefste op een
vrijdag- of zaterdagvond?

Dat ik harder moet werken aan mijn

Ik doe twee dingen heel graag.

Ik vind het gezellig om met vrienden een avondje samen te zijn.
Daarnaast vind ik het heerlijk om
gewoon lekker op de bank te zitten met een bak chips erbij en een
leuke film te kijken met mijn ouders
en zus.

Wie is je grootste voorbeeld?
Mijn ouders, omdat ik die natuurlijk elke dag zie. Je leert alles van je
ouders en je doet wat zij ook doen.
Ik ben door mijn ouders op scouting
gegaan. Daarnaast was mijn moeder
vroeger leraar op een basisschool.
Ik ben nu zelf ook de opleiding
onderwijsassistent aan het volgen.
Ik kijk echt op tegen mijn ouders.

Waar zouden anderen zich het
meest over verbazen als ze dat
over jou te weten zouden komen?
Dat ik supergoed Engels kan, want ik
was eerst heel slecht in Engels door
mijn dyslexie en het leren van deze
taal ging daarom wel heel slecht
bij mij. Ook andere talen gaan heel
moeizaam.

Wat was het laatste boek dat jij
heel erg leuk vond?
Ik lees normaal nooit echt boeken,
maar ik ben nu een lange tijd bezig
met het boek ‘Midnight Sun’ van
Trish Cook. Ik ben het gaan lezen,
omdat het een boek is die verfilmd
is en omdat ik de film zo leuk vond.
Ik was daardoor heel erg benieuwd
naar het boek. Het boek is anders
dan de film, omdat er meer wordt
ingegaan op het gevoel van iemand.

Met welke artiest zou jij je leven
willen ruilen?
Ik denk dat ik wel zou willen ruilen
met iemand die langsgaat bij mensen om hun dag beter te maken.
Dit hoeven niet per se mensen met
een ziekte te zijn, maar ook gewoon
ouderen die iets willen gaan doen.
Op deze manier kan je iedereen een
mooie dag geven.

10 jaar Lucie Geurts Ritueelbegeleiding
Dank je wel allemaal!
Vanaf 2012 heb ik talloze families mogen helpen
bij het maken van mooie herinneringen.
Ik ben dankbaar dat ik in deze 10 jaar vertrouwen heb
gekregen van al deze families. Ik blijf het bijzonder vinden dat
ik iedere keer weer zo dicht bij mensen mag komen.
Juist door mijn werk als ritueelbegeleider besef ik elke dag dat
ik dankbaar ben voor het leven; dat ik het leven mag vieren.
Daarom vier ik op 11 maart 2022 het leven.
Wil jij dit feest mee vieren?
Reserveer dan je gratis ticket via www.luciegeurts.nl
Locatie: ’t Gasthoês te Horst: inloop 19:00 uur;
start programma 19:30 uur

Hoi
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Geschiedenis
boek
Van de ene wereldveranderende
gebeurtenis naar de andere: het
is alsof we leven in een geschiedenisboek. Van pandemie naar
oorlog: dachten we dat de ene
vervelende periode voorbij was,
staat de volgende al weer voor de
deur.
Nu heeft de oorlog tussen Rusland
en Oekraïne misschien nog niet het
effect op ons zoals de oorlogen in
de geschiedenisboeken dat hebben
gehad, maar we dachten begin 2020
ook dat COVID in China zou blijven.
Dit klinkt misschien pessimistisch,
maar in 2022 lijkt niets meer onmogelijk. Tot nu toe merken we het
vooral aan onze portemonnee, maar
als 19-jarige met dienstplicht maak
ik me af en toe toch zorgen dat de
gevolgen misschien erger worden.
Oorlog zoals in de boeken wordt
er nu niet meer gevoerd. Ik heb
er natuurlijk weinig verstand van,
maar je gaat sciencefiction films
met oorlogvoerende robots toch
iets anders zien als er nieuws zoals
nu rondgaat. Dan hebben we het
nog niet over de klimaatverandering gehad. Die stormen aan het
begin van het jaar zijn het harde
bewijs ervan. Weer zo’n ingrijpend verhaal. We kennen allemaal
de verhalen over de ijstijd en dat
de aarde periodes van extreme
warmte heeft gekend. Maar dat
het klimaat zo snel ineens omslaat:
weer een potentiële kandidaat voor
een hoofdstuk tijdens de geschiedenisles. Maar ach, we hebben in
de loop der eeuwen ook een hele
hoop geleerd. In theorie zouden
we nu de meeste kennis moeten
hebben van alle generaties die
ooit hebben geleefd, hoewel dat
soms te betwijfelen valt als je kinderen van vijf te pas en te onpas
TikTok’s ziet maken. Maar goed, ik
heb wel vertrouwen in Generatie
Z. Met Google Translate zullen we
de Russen eerst vriendelijk vragen
of ze willen ophouden. Mocht het
echt zo ver komen, zijn we in ieder
geval in staat tutorials op te zoeken
op YouTube over hoe je wapens
gebruikt. En als het echt uit de
hand loopt zal er een hashtag op
Twitter verschijnen die ons steunt…
Dit is natuurlijk een grap, de spot
kun je hier niet mee drijven. Ik hoop
samen met iedereen dat dit snel
voorbij gaat en dat veel mensenleed
bespaart gaat blijven.
Iris Geurts

