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 De Springplank
De evaluatie van Rollebol’15 

wordt donderdag 1 oktober 
gehouden in Beringe. De dele-
gatie van De Springplank ver-
trekt om 18.15 uur vanaf het 
clubgebouw aan de Beukenlaan. 
Maandag 5 oktober van 18.15 
tot 19.30 uur clubavond voor 
de kinderen van de groepen 3,4 
en 5. Ook zesjarigen uit groep 2 
zijn welkom. Op het programma 
staat een dierenbingo en ieder-
een mag een vriendje of vrien-
dinnetje meebrengen. Dinsdag 
6 oktober van 18.30 tot 20.00 uur 
estafettespelletjes voor de jeugd 
van de groepen 6, 7 en 8. Woens-
dag 7 oktober workshop pro-
grammeren voor de leiding van 
de maandaggroep. De workshop 
wordt gegeven door Jeugdwerk 
Limburg en begint om 19.30 uur.

Computerclub
Computerclub Venray houdt 

op vrijdag van 18.00 tot 22.00 
uur in WOC ‘t Schöpke aan de 
Veltumse Kleffen 68 in Ven-
ray de wekelijkse bijeenkomst. 
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom om met vragen of pro-
blemen over de computer te 
komen. Wie problemen heeft 
met de computer en ze opgelost 
wil zien, betaalt een bijdrage 
in de kosten van 10 euro. Hier-
mee is tevens het lidmaatschap 
voor drie maanden betaald. 
Het pc-systeem, zonder acces-
soire, meenemen. Kijk voor 
meer informatie op www.com-
puterclubvenray.nl of telefoon 
06-36033859.

Herfstknutselen
Activiteitenvereniging Bruks-

ke Aktief in Venray houdt op 
zaterdag 10 oktober van 13.00 
tot en met 15.00 uur in wijkcen-
trum Brukske een knutselmid-
dag met als thema Herfst voor 
kinderen van vier tot en met tien 
jaar. Ook wordt er een lampion 
gemaakt voor Sint Maarten.

Den Hoender
Het programma van Den 

Hoender. Donderdag 1 oktober 
14.00 uur koersbal VVO. Maan-
dag 5 oktober 20.00 uur club-
avond sjoelclub Den Hoender. 
Dinsdag 6 oktober 13.30 uur 
geen bridgen, 14.00 uur mid-
dag De Zonnebloem, 19.00 uur 
countryline/danscollectief Ven-
ray. Woensdag 7 oktober 9.30 
uur Internationale dans, 11.00 
uur qigong bewegen, 13.00 uur 
internationale dans/danscol-
lectief Venray, 14.00 uur coun-
tryline/danscollectief Venray, 
14.00 uur handwerken, hand-
werkgroep Den Hoender, 18.30 
uur countryline/danscollectief 
Venray, 20.00 uur gezelschaps-
dansen/danscollectief Venray.

Kienavond
De KBO houdt een kien-

avond in De Kemphaan aan het 
Kennedyplein 1 in Venray op 
woensdag 7 oktober. Aanvang 
13.30 uur. Vanaf 13.00 uur is de 
zaal open.

Match
Steunpunt Vrijwilligerswerk 

Venray Match is voor de EHBO 
vereniging Venray op zoek naar 
EHBO’ers. Taakomschrijving: 
Hij of zij gaat assisteren als 
EHBO-er op evenementen en 
sporttoernooien. Eis: De vrijwil-
liger moet in bezit zijn van een 
EHBO diploma of bereid zijn 
deze te behalen. Steunpunt Vrij-
willigerswerk Venray Match, Dr. 
Poelsstraat 6, 5802 AX in Venray, 
telefoon (0478)516995, e-mail 
info@vrijwilligerswerkvenray.nl. 
Zie ook www.vrijwilligerswerk-
venray.nl.

Lezing psoriasis
De Psorias Vereniging Neder-

land houdt op woensdag 14 
oktober de voorlichtingsavond 
Psoriasis, sport en beweging. 
Psoriasis is een chronische huid-
aandoening, gekenmerkt door 
overmatige schilfering, jeuk en 
rode verkleuring. In Nederland 
lijden ruim 300.000 mensen 
aan deze aandoening. Psoriasis 
is nog niet te genezen maar wel 
goed te behandelen. Dermatolo-
gen hanteren drie behandelme-
thoden: lokaal (zalven en gels), 
lichtbehandeling (UVA en UVB) 
en de zogenaamde systemische 
middelen. Deze laatste wor-
den ingezet als de eerste twee 
niet meer voldoende werken 
en meestal is er dan sprake van 
ernstige psoriasis. De jongste 
ontwikkeling op het gebied van 
systemische middelen zijn de 
biologicals. De PVN zet zich in 
voor de belangen van psoriasis-
patienten. Een van de middelen 
daartoe is shirtsponsoring van 
voetbalvereniging Volharding uit 
Vierlingsbeek. Dit omdat sport 
en beweging een positieve uit-
werking kunnen hebben in het 
leren omgaan met een chro-
nische aandoening. De avond 
duurt van 19.30 tot 21.30 uur en 
wordt gehouden in het sport-
park van RKVV Volharding in 
Vierlingsbeek. Deelname is gra-
tis en aanmelden hoeft niet.

ZijActief
ZijActief Oostrum houdt 

op dinsdag 6 oktober vanaf 
20.00 uur in D’n Oesterham in 
Oostrum een Molukse avond. 
Tijdens de avond wordt door 
middel van muziek, zang, dans 
en klederdracht een presentatie 
gegeven over de geschiedenis 
van Molukkers in Nederland. 
Er wordt thee op Indische wijze 
geserveerd met spekkoek en 
cake.

Geslaagd
Suzanne Hendrikx uit Cas-

tenray is aan de Wageningen 
University geslaagd voor haar 
Master Animal Sciences, specia-
lisation animal nutrion.

DIVERSEN

Toon Hermans Huis
In het Toon Hermans Huis 

Venlo begeleidt Kirsten Stock-
bauer op maandag 5 oktober 
van 9.30 tot 11.00 uur de activi-
teit Meditatieve Dans. Dit najaar 
start er een gespreksgroep 
voor mensen met kanker, een 
gespreksgroep voor mensen die 
een partner hebben met kan-
ker en een gespreksgroep voor 
mensen die hun partner ver-
loren zijn aan kanker. Er wordt 
goede begeleiding, een luiste-
rend oor en een veilige plek om 
met anderen verdriet en zorgen 
te delen geboden. Neem voor 
meer informatie of aanmelding 
contact op met het Toon Her-
mans Huis Venlo aan de Nieuw-
straat 41a in Venlo of via tele-
foon (077)3211433, e-mail info@
toonhermanshuisvenlo.nl.

Bijzondere vlucht

Leerlingen en oud-leerlingen 
van Montessorischool Venray 
maakten vrijdag, samen met 
‘hun’ veteraan in de klas Henk 
van Straaten (97), een rond-
vlucht in een historisch water-
vliegtuig.

Vorig schooljaar won Jill de 
Veteranendag Tekenwedstrijd 
naar aanleiding een bezoek 
aan haar klas door Henk van 
Straaten. Het verhaal van de 
Venraynaar maakte diepe 
indruk op Jill en haar klasgeno-
ten.

Jill won de landelijke wed-
strijd en bezocht met haar 
klasgenoten en Henk ook al 
de Veteranendag in Den Haag. 
Daar mocht Jill een boek met 
tekeningen overhandigen aan 
koning Willem-Alexander. Ook 
was ze, samen met Henk van 

Straaten, uitgenodigd in het 
Torentje van premier Rutte. 
Inmiddels zit Jill op het voort-
gezet onderwijs, maar vrijdag 
was ze weer even terug op de 
montessorischool, om samen 
met haar klasgenoten van vorig 
schooljaar het tweede gedeelte 
van haar prijs in ontvangst te 
nemen. 

Het leek wel een reünie. Het 
was een vrolijk weerzien op 
het schoolplein van de school. 
Ook de ontmoeting met Henk 
van Straaten was zeer hartelijk. 
Jill heeft inmiddels een mooie 
band opgebouwd met Henk. 
Om 9.00 uur was het dan zover, 
de bus vertrok richting Lelystad. 
Na een rit waarin er volop gela-
chen, gesnoept en gekletst werd, 
arriveerde het gezelschap bij het 
Aviodrome. Voordat er gevlo-
gen werd, kreeg de hele groep 

eerst een film over de Catalina 
te zien. Het vliegtuig is in 1941 
gebouwd en is de oudste nog 
operationele Catalina. Er werd 
gesproken over de Catalina als 
symbool van de vrede. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is de 
Catalina onder andere ingezet 
voor de evacuatie uit Neder-
lands-Indië na de bezetting 
door de Japanners. Maar ook 
heeft het drie onderzeeboten 
tot zinken gebracht, waardoor 
het tot het meest succesvolle 
patrouillevliegtuig van de geal-
lieerde krijgsmacht benoemd 
mag worden. En met datzelfde 
toestel wordt nu nog gevlo-
gen. Het was zover: op naar het 
vliegtuig! In twee compartimen-
ten, van ieder acht stoelen, kon-
den zestien passagiers plaats-
nemen. De twee piloten en de 
twee stewardessen zorgden dat 
alles goed verliep. Tijdens de 

vlucht kon er, op aanwijzing van 
de stewardess, van comparti-
ment gewisseld worden. Er kon 
zelfs over de schouders van de 
piloten meegekeken worden. 
Achter in het toestel kon je door 
glazen koepels voor- en achter-
uit  kijken.

Al vlug werd de daling ingezet 
voor een ‘ splash and go’ in het 
IJsselmeer. Met 130 km per uur 
werd het water geraakt.  Hierna 
volgde zelfs ook nog een stop 
in het water. Hierna vlogen de 
‘avonturiers’ terug naar Lely-
stad Airport, waar ze een heus 
certificaat in ontvangst moch-
ten nemen. Na een rondlei-
ding door het Aviodrome was 
het alweer tijd om naar huis 
terug te keren. 

Samen op de foto voor de 
Catalina.

Fotowedstrijd 
Wereldwinkel

Ter gelegenheid van het 
25-jarig bestaan van Wereldwin-
kel Venray aan de De Bleek 82 is 
een fotowedstrijd gehouden. Uit 
zo’n honderd foto’s werden drie 
foto’s uitgezocht die een beeld 
geven van mensen in Ontwik-
kelingslanden, het thema van 
de wedstrijd. De jurering was 
in handen van Dom Melskens, 
Peel en Maas en de Wereldwin-
kel. De prijswinnaars ontvin-
gen elk een bon van 25 euro 
van de 25-jarige Wereldwinkel 
en een vergroting aangeboden 
door Dom Melskens. De w in-
naar is Peter Niens. Zijn foto 
is gemaakt in Papoea Nieuw 
Guinea. Tijdens zijn bezoek 
werd er een varken gebraden. 
Het dorpshoofd blaast het vuur 
aan om de barbecue aan te ste-
ken. De tweede plaats was voor 
Ans Silvertand. Zij maakte haar 
foto in Mexico, waar een vrouw 
haar zelfgekweekte groente ver-

koopt. Carla Thielen was derde. 
Thielen vertoeft vaak in India 
voor de Stichting Global Vision. 
Vertederend is de foto van het 
kleine meisje met haar pop. Er 
is een banner gemaakt die aan 
de muur bij de Wereldwinkel 
bevestigd is en waarop de win-
nende foto’s zijn afgedrukt.

Advertorial

Psychische klachten? 
Train je hersenen!

De werking van een medi-
cijn is voor de meesten van 
ons amper te begrijpen. Laat 
staan dat de gemiddelde 
persoon inzicht heeft in de 
miljarden neuronen van ons 
brein. Kees van der Sande, 
neurofeedbacktherapeut en 
onderwijskundige, vertelt 
op dinsdag 6 en woensdag 7 
oktober over hersentraining 
bij psychische klachten en 
waarom dit beter kan zijn 
dan medicijngebruik. 

 Op beide avonden zijn 
geïnteresseerden welkom 
in De Kemphaan in Venray. 
Op 7 oktober schijnt gast-
spreker kinderarts en kin-
derneuroloog drs. T. Haagen 
een verhelderend licht op 
neurofeedback. Op beide 
informatieavonden ziet u wat 
neurofeedback is en wat het 
precies doet. Van der Sande: 
”Neurofeedback is een manier 
om van psychische klachten 
af te komen. Door het stimu-
leren van onbewuste proces-
sen in onze hersenen kun je 
daarmee klachten als concen-
tratieproblemen, hoofdpijn, 
stress, vermoeidheid, depres-
sie en aan Autisme verwante 
stoornissen verminderen en 
zelfs genezen.” 

Van der Sande is verbonden 

aan het BioMetrisch Centrum 
Venray (BMC Venray) en aan-
gesloten bij de Vereniging 
ter Bevordering van Alterna-
tieve Geneeswijzen (VBAG). 
Hij is gespecialiseerd in een 
nieuwe tak van de gezond-
heidszorg die gepaard gaat 
met hersenmeting. Voor een 
buitenstaander lijkt het sci-
encefiction, maar de therapie 
helpt bij zeventig tot tachtig 
procent van de cliënten van 
BMC Venray. 

Wetenschappelijk onder-
bouwde therapie ”Neurofeed-
back is een wetenschappelijk 
onderbouwde methode. De 
therapie wordt door de mees-
te zorgverzekeraars vanuit de 
aanvullende polis vergoed. 
Cliënten geven aan dat ze 
weer rust ervaren, vrienden 
en vriendinnen durven te 
maken, weer beter hun aan-
dacht kunnen richten en weer 
zin hebben om eruit te gaan.” 

BMC Venray nodigt u van 
harte uit om op 6 of 7 oktober 
kennis te komen maken met 
neurofeedback. Meer infor-
matie en mogelijkheid om u 
aan te melden vindt u op de 
website www.venray.biome-
trischcentrum.nl/info-avond 
of telefonisch: 06 13 53 78 62. 
De entree is gratis.

Hoofdprijs Jan Schellekens
Jan Schellekens uit Venray 

is winnaar geworden van de 
vakjuryprijs van de door Foto-
speciaalzaak Dom Melskens en 
Nieuwsblad Peel en Maas op 
touw gezette vakantiefotowed-
strijd. 

Afgelopen dinsdag kreeg 
Schellekens uit handen Theo 
Klabbers van Dom Melskens de 
prijs: een Apple iPad ter waarde 
van 249 euro. Schellekens was 
blij met de prijs en verrast dat 
de keuze op zijn foto was geval-
len. De jury, bestaande uit Klab-
bers en Henk Lammen van Peel 
en Maas, was unaniem in haar 
oordeel. Klabbers: “Een bijzon-
dere foto met prachtige, diepe 
kleuren, een bijzondere com-
positie en verrassend mooi door 
de eenvoud.” Schellekens maak-

te de foto dit jaar tijdens een 
vakantie in Zwitserland. Wolken 

drijven net boven bergtoppen in 
de Alpen, terwijl in de verte een 

vliegtuig passeert. “Een onwer-
kelijk schouwspel”, omschrijft 
Schellekens zijn eigen foto. 

De uitreiking van de vakju-
ryprijs betekende de afsluiting 
van de dertiende fotowedstrijd 
van Dom Melskens en Peel en 
Maas. In 2016 is er opnieuw 
een fotowedstrijd waarin het 
thema vakantie centraal staat. 
“De respons blijft ook na al die 
jaren enorm groot”, aldus Klab-
bers. “Het aantal inzendingen 
blijft ieder jaar opnieuw stijgen, 
terwijl de kwaliteit van de inge-
zonden foto’s ook dit jaar weer 
enorm hoog was.”

Jan Schellekens (links) ont-
ving dinsdag de prijs uit handen 
van Theo Klabbers. Foto Henk 
Lammen.

Loodspop

Carnavalsvereniging De Kar-
klingels in Oostrum houdt 
op zaterdag 10 oktober vanaf  
20.30 uur Loodspop 2015. 
Onder begeleiding van de 
band Jeopardy betreden acht 
acts het podium. Leden van 
de carnavalsverenigingen De 
Piëlhaas, De Vorstenraod, De 
Piëlreus, ’t Knölleke, De Kea-
vers en ’t Dartele Veule vertol-

ken een lied van een bekende 
band . Loodspop wordt gehou-
den bij Manders Verhuur op de 
Hulst 15 in Oostrum. Kaartjes 
zijn verkrijgbaar via www.kar-
klingels.nl, bij Keurslager Bier-
mann-v.d. Eijnden, bij ’t Alle-
manscafé in Oostrum en aan 
de deur.

De repetities zijn in volle gang.

Opheffing paarden-
verzekering 

De onderlinge paardenverze-
kering Swolgen en omstreken 
is opgeheven. De vereniging 
werd in 1898 opgericht. 

“Het paard was onmisbaar op 
de boerderij en ziekte of dood 
van het dier betekenden een 
ramp voor de boer. Daarvoor 
was de paardenverzekering”, 
weet voorzitter Pierre Maas. 
“Leden betaalden jaarlijks een 
premie. Het bestuur beheerde 
de financiën en wanneer het 
paard van een lid ziek werd of 
dood ging, werd een bedrag uit-
gekeerd.”

Het bestuur bestond  de laat-
ste jaren naast Pierre Maas, Ger 
Theeuwen, Jan van Meijel, Jan 
Willems, Harrie Kessels en Wil-
lie Camps. De onderlinge paar-
denverzekering werd opgericht 
in Swolgen, maar rond 1906 
traden ook Wanssum en ver-
moedelijk ook  Meerlo, Blitters-
wijck, Broekhuizen, Broekhui-
zenvorst en Tienray toe. Vanaf 
die tijd was de naam Onderlinge 
Paardenverzekering Swolgen en 
Omstreken. Swolgenaar Pierre 

Maas, met een grijns. “Wel werd 
toen afgesproken dat de voor-
zitter altijd uit Swolgen moest 
komen. Ja, dat is gelukt. En die 
omstreken werden steeds gro-
ter, want tien jaar terug hebben 
we ook een aantal leden van 
Venray overgenomen.”

Inmiddels kunnen paarden-
liefhebbers zich verzekeren 
bij commerciële verzekerin-
gen, maar de Onderlinge Paar-
denverzekering Swolgen en 
Omstreken bleef, ondanks bij-
voorbeeld de Tweede Wereld-
oorlog, waarin de Duitsers 53 
paarden van leden meenamen, 
toch lang standhouden. “Tot 
de jaren vijftig werden paarden 
verzekerd die voor de landbouw 
werden gebruikt. Door de opko-
mende mechanisatie verdween 
het boerenpaard. Hiervoor in de 
plaats kwam het sportpaard of 
het paard voor de fokkerij.  Nu, 
ruim 117 jaar later, is de ver-
zekering niet meer zo belang-
rijk. Het aantal leden ging de 
laatste jaren hard achteruit, 
vandaar ons besluit om ermee 
te stoppen.”

 Vegetarische 
restaurantweek 
De Zwaan

De Vegetarische Restaur-
antweek wordt voor de vijfde 
keer gehouden. Tijdens deze 
week van maandag 5 tot en met 
zondag 11 oktober kan in deel-
nemende restaurants worden 
genoten van een vegetarisch 
menu. In Venray doet hotel 
café restaurant De Zwaan mee 
aan de week. 

In dit restaurant kan geproefd 
worden hoe lekker en gevari-
eerd de vegetarische keuken is. 
En ook nog eens extra voordelig, 
want tijdens de smakelijke vega-
week kost een vegetarisch menu 
40 euro. “Deze editie vragen we 
deelnemende restaurants om 
waar mogelijk lokale ingrediën-
ten te gebruiken. In de vegeta-
rische keuken spelen groenten 
een belangrijke rol. We vinden 
het daarom belangrijk dat er 
extra aandacht aan de kwaliteit 
en het karakter van de ingredi-
enten wordt besteed. Als dit met 
zorg gebeurt, kunnen restau-
rants hun vegetarisch gerech-
ten echt naar een hoog plan 
tillen” aldus Floris de Graad 
(directeur Vegetariërsbond). De 
deelnemende restaurants stel-
len speciaal voor de week een 
bijzonder menu samen. Het is 
dus een eenmalige ervaring. 
Dit jaar is het thema ‘lokaal’ en 
worden de deelnemende res-
taurants aangemoedigd om 
hun ingrediënten binnen een 
straal van 25 kilometer in te 
kopen. De Vegetariërsbond wil 
tijdens de week niet zozeer de 
aandacht vestigen op wat we 
weglaten, het vlees, maar op de 
enorme mogelijkheden die de 

vegetarische keuken biedt. Vers 
en lokaal geven extra smaak en 
waarde aan een gerecht en slui-
ten daarom naadloos aan op de 
vegetarische keuken. Daarbij 
is het gebruik van lokale pro-
ducten milieuvriendelijk. De 
Vegetarische Restaurantweek 
heeft in de afgelopen 5 jaar elk 
jaar toprestaurants uit verschil-
lende categorieën weten te 
krijgen als deelnemer. Ook dit 
jaar doen er weer heerlijke ster-
renrestaurants mee, zoals res-
taurant Vermeer (Amsterdam), 
Perceel (Capelle a/d IJsel) en 
De Leuf (Ubachsbergen). Bij 
deze restaurants en ook bij De 
Zwaan betalen de gasten voor 
een menu 40 euro, bij restau-
rants in het middensegment 
betalen ze 25 euro.  “In vijf jaar 
is de Vegetarische Restaurant-
week uitgegroeid tot een sma-
kelijke traditie. Elk jaar staan er 
weer vernieuwende gerechten 
op het menu, die koks inspire-
ren om ook na de week meer 
vegetarisch op de kaart te zet-
ten. Dat is precies wat we wil-
len. De vegetarische trend is 
een blijvertje!”, aldus Floris de 
Graad. De week wordt onder 
meer gesteund door Jonathan 
Karpathios, Antoinette Hertsen-
berg, Paul McCartney, 100% Isis, 
Nicolette Kluiver, Jort Kelder, 
Sara Kroos en Pierre Wind. De 
Vegetarische Restaurantweek is 
een initiatief van de Vegetariërs-
bond en Vara’s Vroege Vogels in 
samenwerking met Dinnersite. 
Een overzicht van alle deelne-
mende restaurants is te vinden 
op www.devegetarischerestaur-
antweek.nl.

Taxus snoeien

Lionsclub Venray heeft het 
project Taxus snoeien tegen 
kanker succesvol afgerond. 
Veel particulieren en hoveniers 
leverden het taxussnoeisel in 
waarna de Lionsleden het die-
zelfde dag nog naar de farma-
ceutische industrie brachten, 
waar het gedroogd en geprepa-
reerd werd en er het werkzame 
bestanddeel paclitaxel uitge-
haald werd. 

Hiervan worden chemokuren 
gemaakt tegen bepaalde kanker-
soorten. Ze reden af en aan, de 
particuliere bezitters van taxus-
hagen, om hun snoeiafval op de 
twee afgesproken zaterdagen 
in te leveren onder het VieCuri 
ziekenhuis in Venray. Kleine par-
tijen, maar ook hele aanhang-
wagens vol. Zoals de heer en 
mevrouw Schenkels, die enkele 
vuilniszakken taxussnoeisel 
kwamen brengen met daar-
bij ook hun verhaal: Mevrouw 
Schenkels (63) heeft kanker en 
heeft een aantal chemokuren 
ondergaan. Zij is niet genezen, 
maar stabiel en hoopt nog een 
aantal jaren vooruit te kunnen. 
Zij kwamen de taxus brengen 
omdat ze het belangrijk vinden 
dat de chemokuren gemaakt 
kunnen worden. Daar willen ze 
graag hun steentje aan bijdra-
gen. Maar ook hoveniers wilden 
graag hun medewerking verle-
nen. Zij leverden de grote partij-

en waarvoor de Lionsleden graag 
extra wilden rijden en ook op 
alle dagen van de week. Voor elke 
kilo ingeleverd snoeisel ontvangt 
de Lionsclub ook een vergoeding 
van de farmaceutische industrie. 
Dit jaar was dat voldoende voor 
een flink deel van de kosten om 
een groep van acht kinderen met 
een spierziekte een weekje met 
professionele medische begelei-
ding op vakantie te sturen naar 
Texel. Lions Club Venray ziet er 
op toe dat de netto-opbrengst, 
van de farmaceutische industrie 
voor het taxussnoeisel, volledig 
wordt toegekend aan projec-
ten voor kinderen die lijden aan 
spierziekten, zoals de ziekte van 
Duchenne. Onderzoeksprojec-
ten worden gesteund, maar ook 
vakanties in het Tesselhuus op 
Texel voor kinderen met deze 
dodelijke ziekte. Het Tesselhuus 
is een speciaal ingericht huis 
voor kinderen met spierdystro-
fie. Leden van Lions Club- en 
Rotary Club Texel namen hier-
toe het initiatief en beheren 
dit huis nu al meer dan 30 jaar. 
Lionsclub Venray hoopt dat vol-
gend jaar elke taxushaa bezit-
ter in Venray en omgeving zijn 
taxus gaat snoeien op de laatste 
zaterdag van juni of de eerste 
zaterdag van juli. Want dan zijn 
de Lions aanwezig van 11.00 tot 
17.00 uur op de parkeerplaats 
onder het VieCuri ziekenhuis 
in Venray.

Natasja in 
De Uitmarkt
In café De Uitmarkt in Venray 
kan op zaterdag 3 oktober een 
optreden van ‘one-woman’-
band Natasja worden bezocht. 
Natasja is vooral bekend 
geworden van het program-
ma In de huid van, waarin zij 
zangeres Anouk imiteerde. 
Natasja werd gekozen uit 3000 
Anouk-imitators en ze mag 
zich nu de enige echte Anouk-
sound-a-like van Nederland 
noemen. Daarnaast brengt ze 
een repertoire van rock, soul 
en pop en ze begeleidt zich-
zelf hierbij op toetsenbord. 
Aanvang 22.30 uur en de 
entree is gratis.


