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Geslaagde
activiteiten in
evenementenhal
OOSTRUM | In Evenementenhal
Venray zijn afgelopen weekeinde
twee activiteiten gehouden.
Het muziekfestijn Pump up the
90’s kende een verdubbeling van
het bezoekersaantal ten opzichte
van de vorige editie en de Beleef
Lego Dagen waren twee dagen
lang goed voor duizenden bezoekers. Dat het muziekfestijn Pump
up the 90’s flink groeiende is in
Evenementenhal Venray, bleek
niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de licht- en
geluidsinstallaties.
De muziekboxen stonden metershoog opgesteld rondom het
podium, waar onder meer dj Paul
Elstak, Party Animals en Charly
Lownoise optraden. Een lichtshow tijdens alle optredens gaf
tijdens deze editie van zaterdagavond een extra impuls aan het
jaarlijkse festijn. Evenementenhal liet meteen na afloop weten
om ook in 2016 weer groots uit te
pakken voor Pump up the 90’s in
Venray.

“We hebben genoten”
Foto: Henk Lammen
In een nagenoeg uitverkochte
schouwburg gaf Vocal Group
Transparant (VGT) uit Venray
zondag haar eerste grote kerstconcert. Tijdens het gratis toegankelijke concert waren er
naast optredens van Transparant bijdragen van gastkoor Les
Amis du Bon Coeur uit Roermond. Verder waren er enkele
optredens van koorleden zoals
een solo van Jacqueline Verrijth
en een duet van haar met Lissa
van Soest. Als speciaal cadeautje
voor het jeugdige publiek ging
Justen Beer, winnaar van Everybody Dance Now 2013, breakdancen.
Door Henk Lammen
De zaal van Schouwburg Venray is

Het eerste kerstconcert van Transparant was een groot succes.
zondag geheel gevuld als het rode
doek van het podium opengaat.
De laatkomers krijgen een onverbiddelijk nee van de gastvrije
dames bij de ingang. ‘Op het balkon zijn nog enkele plaatsen vrij’,
krijgen de laatste bezoekers een
welgemeend advies. Het eerste
gratis kerstconcert van VGT is al
op voorhand een succes. Bijna 700
mensen hebben de moeite genomen om zich te laten trakteren op
een muzikale koopzondag. Waar
anderen genieten van de ijsbaan
of een van de vele acties in het
teken van Serious Request kiezen
de schouwburgbezoekers voor
deze primeur van het Venrayse
koor. Het concert werd door VGT
zelf geopend met vier nummers,
hoofdzakelijk kerstliedjes uit diverse films. Aansluitend bracht

koorlid Jacqueline Verrijth solo
een prachtige uitvoering van het
nummer Angel by my side. Hierna was het de beurt aan gastkoor
Les Amis du Bon Coeur uit Roermond. Na verschillende stemmige nummers sloten zij de sessie
voor de pauze af met het nummer
Christmas Lullaby. Na de pauze
ging het kerstconcert verder met
een verrassend optreden. Een
extra presentje voor het jeugdige publiek: een breakdanceact
op klassieke muziek uitgevoerd
door de pas 14-jarige Justen Beer
uit Nieuw-Bergen. VGT sloot met
enkele kerstnummers uit diverse
windstreken en het duet I know
Him so well van de koorleden Jacqueline Verrijth en Lissa van Soest
haar sessie van het concert af en
droeg het stokje voor de tweede

keer over aan Les Amis. Aan het
einde van de middag werd met
gezamenlijk gezongen Jingle Bell
Rock het concert swingend afgesloten. Dit laatste nummer was
speciaal door Les Amis du Bon
Coeur ingestudeerd voor dit concert om samen met VGT te kunnen zingen.
Voor het Venrayse koor was het
een druk weekend. Een dag eerder was Transparant te gast bij
het kerstconcert van fanfare Les
Montagnards in de St. Petruskerk
in Oud-Bergen. Het publiek werd
hier verwelkomd met het sfeervolle 120 Hymns. In de mooie akoestiek van deze kerk brachten voor
de pauze afwisselend de fanfare
en het koor onder andere de nummers Hine e Hine en Mary did you
know. De vertolkingen werden

onderbroken door de winnares
van Bergen Got Talent, de 10-jarige harpiste Sofia Berhitu. Zij plezierde met onder andere Oh Denneboom en Pachelbel’s Canon de
enthousiaste toehoorders. Na de
pauze wisselden beide muziekverenigingen elkaar af met nummers als Let it go en Christmas
in the old man’s hat. Na afloop
werd er in de kerk gezellig nageborreld bij de klanken van The
Good, The Bad & The Ugly. “Het
publiek dat deze twee concerten
bijwoonde, was lovend over de
gebrachte stukken”, aldus koorlid
Corrie Gerrats. “Maar ook over het
enthousiasme bij de uitvoering en
de sfeer die werd opgeroepen. Als
koor kijken we met veel genoegen
terug op deze twee mooie concerten. We hebben genoten.”

Geef en Eet met je Hart! geslaagd
Geef en Eet met je Hart! Samen
ben je niet alleen. Onder dit
motto verbond Lions Club Venray zich ook dit jaar opnieuw
aan een goed doel: het verzorgen van een kerstdiner voor oudere en eenzame mensen.
Door Henk Lammen
Bijna de helft van oudere mensen voelt zich eenzaam. Lionsclub Venray biedt vooral ouderen
die zelfstandig wonen, maar ook
jongere mensen die in sociale
of financiële armoede leven een
jaarlijks kerstdiner aan. Lions verzorgde ook dit jaar weer een kerstavond met diner, muziek, kerstverhalen en zang. Om deze avond
mogelijk te maken verkochten
de clubleden de afgelopen twee
zaterdagen stroopwafels op de
Grote Markt in Venray. ‘Heerlijke
stroopwafels, drie euro voor een
pakje’. De ‘Lion’ met de hardste
stem, Koos de Schipper, trekt
met zijn stemvolume het winkelend publiek als het ware als een
magneet naar de stand van Lions
Venray op het plein. Twee leden
bakken in het kraampje voor de
kerstboom verse stroopwafels die
gretig aftrek vinden. Uiteindelijk
blijft de teller steken op ruim 1200
verkochte pakjes.
Robert Janssen, initiator van de
actie die voor het tweede opeenvolgende jaar plaatsvond, kijkt op
een afstandje tevreden toe. Het
kerstdiner voor eenzame mensen in zaal ‘t Anker, het doel van
de actie, was een succes. Zo’n 70
mensen werden getrakteerd op
een onvergetelijke avond met

Ook dit jaar was het tweedaagse
evenement Beleef Lego Dagen
populair zowel onder jongeren
als volwassenen. Zo werden er
eigen creaties gepresenteerd,
bouwwedstrijden gehouden voor
kinderen en waren er diverse demonstraties te volgen van de mogelijkheden die het nieuwe lego
biedt.

Jachthonden
centraal
OVERLOON | In maart start in
Overloon een cursus voor jachthonden.
Jachthonden zijn populair omdat ze graag samen werken met
mensen en meestal erg vriendelijk, actief en intelligent zijn. Ook
hebben ze veel beweging nodig.
De training wordt niet alleen gevolgd door jagers die een goed afgerichte hond willen, ook mensen
die een jachthond als huishond
hebben of mee willen doen aan
jachthondenproeven en apporteerwedstrijden volgen de cursus.
Tijdens de cursus wordt de algemene gehoorzaamheid behandeld, maar ook het socialiseren
blijft een belangrijk onderwerp. In
de cursus komen naast de gehoorzaamheidsoefeningen, het correct aanleren van apporteren, het
kennis maken met diverse soorten wild en het aanleren van een
apport met schot aan bod. Ook
een apport uit bos, uit water en
over water en het voorkomen dat
er verkeerde dingen worden aangeleerd komen aan de orde. Voor
meer informatie kan contact worden opgenomen met Wim Hendriks via telefoon (0478)640161 of
06-40508174.

Oproep goede doelen
fietsvierdaagse

een heerlijk diner, muziek van Ad
Haans en een bijdrage van verhalenverteller Frans van de Pas. “Het
was prachtig. Tien leden van ons
hebben gekookt, anderen hebben
de mensen opgehaald en het diner uitgeserveerd. Aan het einde
van de avond kreeg iedereen nog
een leuke attentie en werd weer
keurig naar huis gebracht. De
hoop is dat de mensen niet alleen
een leuke avond hebben gehad,
maar dat ze ook contacten heb-

ben overgehouden. Zodat ze met
elkaar kunnen afspreken en uit
hun sociaal isolement komen. De
mensen reageerden fantastisch,
het is heel dankbaar werk. Ze waren er echt heel blij.”
In tegenstelling tot vorig jaar werd
er deze keer voor een lokaal doel
gekozen. Janssen: “We hebben
echt gemerkt dat dit de mensen
aansprak. Het leek of ze eerder bereid waren om een pakje

stroopwafels te kopen. Vooral ook
omdat we een verhaal hebben bij
onze actie.” Lionsclub Venray, een
club van veertig leden, zet zich
het hele jaar door in voor de minderbedeelde medemens. Met als
motto We serve zijn er onder andere een taxus- en statiegeldactie
en de verkoop van asperges. Evert
Voorn, lid van de serviceclub,
brengt die middag enthousiast
pakjes stroopwafels aan de man
en vrouw: “Als Lions Venray heb-

ben we er bewust voor gekozen
om geen grote happenings meer
te organiseren, maar kleine, lokale acties. Ons permanente doel is
de inzet voor kinderen met spierdystrofie. We steunen het wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten en zorgen dat kinderen
met een spierziekte van een onbezorgde vakantie in het Tesselhuus
op Texel kunnen genieten. Het is
heel dankbaar om dit te doen.”
Foto Henk Lammen.

De Stichting Fietsvierdaagse Venray biedt jaarlijks een stichting of
vereniging de mogelijkheid om
tijdens het fietsevenement geld
in te zamelen voor de eigen kas
via het spel Rad van Fortuin. De
betreffende organisatie is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van dit spel en het vergaren
van de benodigde prijzen. Het
is dus geen kwestie van ‘de hand
ophouden’, maar van keihard werken door een aantal mensen van
de desbetreffende organisatie.
Tijdens de 32ste editie wil Fietsvierdaagse Venray twee organisaties de mogelijkheid bieden om
als goed doelen te fungeren. Verenigingen zonder winstbelang, of
stichtingen kunnen zich uitsluitend schriftelijk aanmelden. De
brief kan verstuurd worden naar
Stichting Fietsvierdaagse Venray,
Postbus 270, 5800 AG in Venray
of via e-mail info@fietsvierdaagse-venray.nl. De inschrijving sluit
op 14 februari. Voor nadere informatie: Jan van Stelten, telefoon
06-53780492.

