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 Playbackshow 
Merselo geslaagd   

 Bloembollenactie 
Lions Venray   

 Zuid-Nederlands 
buutkampioen   

 MERSELO |  In Den Tommes in 
Merselo is de jaarlijkse play-
backshow voor alle kinderen 
van de basisschool gehouden.  
   
    Met elf deelnemende liedjes was 
de show weer een groot succes. 
Er werd gedanst op K3 en Kinde-
ren voor Kinderen tot aan lekker 
rocken op Anouk en Muse.
    Presentator Jeroen Denissen 
werd in het zonnetje gezet na zijn 

laatste keer presenteren.
     
     
    Uitslag: 1. Bovenbouw: 1) Anouk 
met RU Kidding me, 2) 24 K met 
Magic Bruno Mars;
    Onderbouw: 1) Muse met Psycho, 
2) K3 met Jij bent de Bom (foto);
    Aanmoedigingsprijs: Jennifer en 
Rachel met Samen voor Altijd 
van Marco Borsato/Jade.
    Foto: Ciska Mikx.

       

    Hobbymarkt 
in Brukske
    VENRAY |  In wijkcentrum Bruks-
ke aan de Kiosk 5 in Venray 
wordt op zondag 15 januari van 
11.00 tot 16.00 uur een hobby-
markt gehouden.  
  Diverse hobbyisten verkopen tij-

dens de markt hun zelfgemaakte 
spullen, zoals Ti� any, bloemsier-
kunst, kaarten en servetten. Van 
de meeste hobby’s is een kraam 
aanwezig.
    De entree is gratis.   

 VENRAY |  Op de valreep van 
2016 zijn op de rotonde Zuids-
ingel/Brukske in Venray 
bloembollen geplant door de 
mannen van Lionsclub Venray.  
   
    Deze tulpenbollen zijn onder-
deel van een actie van Lions 
Nederland die de opbrengsten 
schenkt aan de stichting Het 
Vergeten Kind, ter bevordering 
van de opvang en ontwikkelings-
mogelijkheden van kinderen die 
zijn aangewezen op pleegzorg.
     
    De Lionsclubs zetten zich ervoor 
in dat ‘vergeten’ kinderen niet 
langer worden vergeten. Dat ze 
weer écht kind kunnen zijn op 
plekken waar ze zich thuis kun-
nen voelen. Plekken waar ze 
kunnen spelen, bewegen en hun 
trauma’s in alle rust kunnen ver-
werken. Onder professionele be-
geleiding en met de beste nazorg 
als ze eenmaal de opvang verla-

ten. Lions Clubs International is 
de grootste vrijwilligersorgani-
satie ter wereld. In 2017 bestaan 
de club 100 jaar.
     
    Dat wordt wereldwijd gevierd 
door 100 miljoen mensen te hel-
pen. In Nederland is het ‘natio-
naal cadeau’ een tovertuin in elk 
district voor de 33.000 ‘vergeten 
kinderen’. Help ons daarbij. Volg 
een Lionsclub in de buurt. Voor 
meer informatie kijk op de web-
site www.lions.nl. 
     
    Onder grote belangstelling van 
passerende automobilisten zijn 
op 28 december de bloembollen 
gepoot op de voorgrond van het 
kunstwerk van Gussen Wie Ge-
zin de Knobbeltjes.
     
    In het voorjaar gaan daar de Li-
ons letters opbloeien en de aan-
dacht vestigen op Het Vergeten 
Kind.   

 Adelbert Venray: 
hoogleraar te gast   

 VENRAY | Adelbertvereniging 
Venray houdt op maandag 9 ja-
nuari vanaf 20.15 uur de vijfde 
lezing van dit seizoen in De Wit-
te Hoeve in Venray.
     
    De lezing draagt de titel Maat-
schappelijk initiatief in de 21e 
eeuw en wordt gegeven door 
hoogleraar Filantropische Stu-
dies professor Dr. � . Schuyt 
(foto). Filantropie, fondsen en 
goede doelen zijn een groei-
markt. Dat heeft met twee facto-
ren te maken. Aan de ene kant is 
er heel veel geld in Nederland, 
ook al wordt de verdeling ervan 
steeds ongelijker. Nederland is 
nog nooit zo rijk geweest. Goede 
doelen, o�  cieel de sector � lan-
tropie, pro� leren en professio-
naliseren in hoog tempo, waar-
door iedereen bijna dagelijks met 
een goede doelenactie te maken 
krijgt.
     
    Een andere ontwikkeling is dat 
de grote Nederlandse non-pro� t 
sector aan het ‘� lantropiseren’ 
is. Voorzieningen worden niet 
langer volledig door de overheid 
betaald en dat zorgt ervoor dat 
ziekenhuizen, culturele instel-
lingen, universiteiten, zorg- en 
onderwijsinstellingen ‘de markt’ 
opgaan. Niet alleen de commer-
ciële markt, maar ook de chari-
tatieve. De markt van betrokken-
heidsgeld. Instellingen, theaters, 
onderzoek, ontwikkelingsprojec-

ten vragen zich af: “Welke ach-
terban, welke doelgroepen lopen 
warm voor mij?” Goede doelen 
zijn daarmee gelijk aan wat heet 
‘particulier initiatief’. Zij vormen 
de maatschappelijke pijler van 
het Nederlandse bestel: vrijwil-
lige, eigen inzet voor het alge-
meen nut. Na jarenlang aandacht 
voor de keuze tussen overheid of 
markt is nu het particulier initi-
atief in opmars. Hoe zat en zit 
het met particulier initiatief? Is 
� lantropie niet iets van vroeger? 
Hoe past � lantropie in de Ne-
derlandse verzorgingsstaat? Wat 
geven Nederlanders, waaraan en 
waarom? En natuurlijk komen de 
vragen over salaris, strijkstok en 
‘heeft het zin?’ aan de orde. � eo 
Schuyt is hoogleraar Filantropi-
sche Studies aan de Vrije Univer-
siteit Amsterdam en bijzonder 
hoogleraar Filantropie en Socia-
le Innovatie aan de Universiteit 
Maastricht.
     
    Hij is oprichter van het Geven in 
Nederland-onderzoek, voorzit-
ter van het European Research 
Network of Philanthropy, lid van 
de expertgroep Philanthropy 
and Social Investments van de 
Europese Commissie, lid van de 
Adviesraad van de Kansspelauto-
riteit en bestuurslid van de Inter-
national Society of � ird Sector 
Research. Introducés zijn wel-
kom. Voor informatie zie www.
adelbertvenray.nl.

 Ereburgers Oirlo 
onderscheiden   

 OIRLO | Tijdens de oudejaarsbor-
rel, vrijdagavond, is in de kerk 
in Oirlo het nieuwe logo, opge-
bouwd uit elementen die voor 
het dorp belangrijk zijn, onder 
grote belangstelling o�  cieel 
onthuld.
     
    Het logo werd vervolgens inge-
zegend door pastoor Te Plate. Te-
vens werden drie ereburgers van 
Oirlo onderscheiden: Bart Jeuken, 
dirigent van slagwerkgroep Ons 
Genoegen in Oirlo, vanwege zijn 
verdiensten voor de slagwerk-
groep van Ons Genoegen, de altijd 
bij het dorp betrokken pastoor Te 
Plate en tweevoudig Nederlands 
kampioen quadrijden Romé Hui-
bers. 
     
    Dorpsraadvoorzitter Jan Nelissen 
opende de avond met een stuk-
je geschiedenis van Oirlo en een 
terugblik op het ontstaan van het 
huidige logo. Het logo dat tot vrij-
dag door de dorpsraad gebruikt 
werd, is een tekening van twee 
grensstenen en de dorpspomp 
die op het dorpsplein staat. Oirlo 
heeft twee dorpspleinen, het gro-
te plein genaamd het Hofplein en 
het oude, kleine dorpsplein. Uit de 
historie blijkt dat het kleine dorps-
plein vroeger het Marktplein werd 
genoemd.
     
    Er werd voorgesteld actie te on-
dernemen om dit kleine dorps-
plein zijn vroegere naam Markt-
plein weer terug te geven. Dit 
werd onder luid applaus goed 
bevonden. Aansluitend werd het 
nieuwe logo onthuld.

    Bij de onthulling werd terugge-
blikt op de resultaten die het dorp 
de laatste jaren heeft behaald. 
Maar ook vooruitgekeken naar de 
toekomstige doelen. Het is een feit 
dat de dorpsraad die niet alleen 
kan bereiken. “Alleen kunnen we 
niks, samen met onze dorpsbe-
woners kunnen we veel”, aldus 
vicevoorzitter Anita Emonts. On-
der het motto ‘Samen werken aan 
Samenwerken’ werd het nieuwe 
logo ‘Oirlo lééft’ vervolgens gepre-
senteerd en door pastoor Te Plate 
ingezegend.
     
    Voormalig dorpsraadvoorzitter 
en huidig gemeenteraadslid Erik 
Vullings is trots op Oirlo. Hij blikte 
in zijn speech terug op de bereikte 
resultaten, de lopende ontwikke-
lingen en de (nabije) toekomst. 
“Als jullie de dorpsraad nodig heb-
ben, trek ze dan aan de jas, daar 
zijn ze voor”, stelde Vullings. Na 
die woorden ontvingen de leden 
van de dorpsraad een nieuw jas-
je voorzien van het nieuwe logo. 
Daarna werden de drie ereburgers 
onderscheiden.
     
    Voor pastoor Te Plate was dat een 
complete verrassing. “Pastoor 
Te Plate kwam in januari 1987 
in onze parochie, aankomende 
week vieren wij het feit dat hij 30 
jaar onze pastoor is. Dat vinden 
wij een onderscheiding meer dan 
waard”, sprak Jan Nelissen. Afslui-
tend werd er geproost op 2017.
     
    Foto: Romé Huibers (links), Bart 
Jeuken en pastoor Te Plate. Foto: 
Petra Raijmakers.

 WANROIJ | Het festijn trekt al 
jaren ook vele bezoekers uit 
de gemeenten Venray en Box-
meer. Stichting Carnavalsac-
tiviteiten land van Cuijk or-
ganiseert in 2017 al voor de 
21e keer het Zuid-Nederlands 
Buutkampioenschap.
     
    De beste buutreedners uit Lim-
burg en Brabant staan op vrijdag 
17 maart 2017 in de ton in ‘t Wa-
pen van Wanroij. Wie van de vier 
Limburgse en vier Brabantse 
buutreedners neemt dit jaar de 
titel van meervoudig kampioen 
Berry Knapen over?
     
    In de pauze kan het publiek in 
de zaal genieten van cabaret en 
zang. Aansluitend zijn er op za-
terdag 18 maart, vrijdag 24 en 
zaterdag 25 maart 2017 weer de 
gala-avonden waar de vier bes-

te buutreedners van het kam-
pioenschap optreden met in de 
pauzes cabaret, zang en dans. 
Alle avonden beginnen om 20.00 
uur en de zaal is open vanaf 
19.00 uur.
     
    De kaartverkoop start op za-
terdag 14 januari, uitsluitend 
telefonische vanaf 9.00 uur, bij 
Stichting Carnavalsactiviteiten 
Land van Cuijk.
     
    De kaarten kunnen opgehaald 
worden op zaterdag 21 januari 
2017 tussen 9.00 uur en 12.00 
uur bij � eo Arts, Pleinstraat 35 
in Rijkevoort. Kaarten zijn al-
leen te bestellen via de telefoon-
nummers 06-12715658 en 06-
10298978 Voor meer informatie 
over dit kampioenschap kijk op 
de website www.buutkampioen-
schap.nl en/of Facebook.

       

    BZB Unplugged in 
Herberg Thijssen
    VIERLINGSBEEK | V oor de twee-
de keer in de geschiedenis 
komt BZB met zijn Unplugged 
Tour naar Herberg � ijssen in 
Vierlingsbeek.  
   
    Op zaterdag 14 januari om 21.00 
uur betreedt BZB het podium 
van Herberg � ijssen. Wat ooit 
begon als een eenmalig optre-
den is nu, ruim twee decennia 
later, nog steeds een begrip in 
het Nederlandse livecircuit. Met 
een enorme bak ervaring is de 
band uitgegroeid tot een muzi-
kale kameleon die zich op elk 
podium thuis blijkt te voelen. Of 
dit nu is in een grote feesttent, in 
een kroeg tijdens unplugged op-
tredens, in het theater of op een 
festival.
     
    Dit kleurrijke gezelschap maakt 
er overal een overrompelend 
optreden van. Dit hebben ze al 

bewezen op Pinkpop, Parkpop, 
FestyLand, Lowlands, Paaspop 
en de Zwarte Cross, maar ook 
op Vierlingsbeekse Open Air. 
BZB staat voor feest, spelple-
zier, interactie en theatrale acts, 
verpakt in een energieke live-
show.
     
    Gewapend met krakers zoals 
Echte Vrienden, Koning Pinten-
man, Ik Leer Het Nooit en de 
Bankzitter is stilstaan onmoge-
lijk. In het voorprogramma staan 
� e Wetnecks. De zeven broers 
van � e Wetnecks, straight 
from Alabama (USA), zijn klaar 
om Nederland te veroveren. 
Deze nieuwe festivalsensatie 
speelt hits van toen en nu in 
Hilbilly-stijl en zet gegaran-
deerd de boel op de kop. Meer 
informatie en kaartverkoop 
http://bit.ly/HerbergThijssen-
BZB.

       

    ZijActief Oostrum
    OOSTRUM | ZijActief Oostrum 
houdt op dinsdag 17 januari 
vanaf 19.30 uur de jaarvergade-
ring met aansluitend kienen in 
D’n Oesterham Oostrum. Alle le-
den zijn welkom. Tevens worden 
deze avond de jubilarissen ge-
huldigd. Na alle o�  ciële hande-
lingen wordt de avond voortge-
zet met de jaarlijks terugkerende 
kienavond met prijzen.

    Match
    VENRAY | Steunpunt Vrijwilli-
gerswerk Venray Match is op 
zoek naar een vrijwilliger Ne-
derlandse les bij EVA Vrouwen-
centrum Venray. Omschrijving 
vacature: zelfstandig een groep 
vrouwen twee keer per week van 
9.00 tot 11.30 uur Nederland-
se les geven en/of een keer per 
week in de avonduren aan zowel 
vrouwen als mannen. Wensen: 
A�  niteit met de doelgroep. Een 
onderwijsachtergrond is prettig 
maar niet noodzakelijk. Match, 
Dr. Poelsstraat 6, 5802 AX in 
Venray, telefoon (0478)516995, 
e-mail info@vrijwilligerswerk-
venray.nl.
       

    De Locht
    MELDERSLO | In streekmuse-
um De Locht in Melderslo is 
op zondagmiddag 8 januari de 
Limburgse klokkenmaker Jan 
Wilmar te gast. Er zijn enkele 
klokkenmakers aan het werk en 
er wordt extra toelichting gege-
ven bij de klokken die Wilmar 
in De Locht exposeert. Tevens 
zijn er demonstraties van oude 
ambachten. Met de traditionele 
veilingklok worden biologische 
groenten geveild. In de kapel 
verzorgt Loes van Dijk een op-
treden op harp. Het museum is 
open op woensdag, zaterdag en 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
De demonstraties beginnen om 
13.00 uur. Zie ook www.muse-
umdelocht.nl.

    KBO
    VENRAY | De sfeeravond van de 
KBO wordt gehouden op woens-
dag 1 februari in partycentrum 
Anno’54. De kaartverkoop is op 
de donderdagen 12 en 19 janua-
ri van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Kemphaan.

    Dorpsradenoverleg
    HEIDE | Stichting Dorpsra-
denoverleg Venray houdt op 
maandag 9 januari om 20.00 
uur een vergadering in gemeen-
schapshuis Gelderkoel aan de 
Heidseweg 72 in Heide. Op de 
agenda: stand van zaken open-
baar vervoer en verslag commis-
sies en werkgroepen Via Venray, 
website, Glasweb. Na a� oop is 
het tijd voor de nieuwjaarsbor-
rel.

    Oud papier
    VENRAY | Zangers van St. Frans 
haalt op woensdag 11 janua-
ri oud papier op in de wijken 
Landweert 1 en Landweert 2. Er 
wordt begonnen met ophalen 
vanaf 18.30 uur.   

OPEN HUIS
Kom aanstaande
vrijdag 6 januari

een kijkje nemen in 
ons logeerhuis. 

Dit kan van 16.00 uur 
tot 18.00 uur

info@logeerhuiskapstok.nl

0478-782555


