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Geslaagde musical Solo-expositie
De vuilnisboot
opent in Odapark
VENRAY | Het Odapark in Venray opent op zondag 10 juli om
15.30 uur, in aanwezigheid van
de kunstenaar, de solotentoonstelling Stringendo van de Rotterdamse kunstenaar Silvia B.
Stringendo.

MERSELO | Fanfare St. Oda uit
Merselo sloeg samen met basisschool De Lier uit Merselo de
handen ineen voor het samen
opzetten en uitvoeren van de
musical De Vuilnisboot.
Doel hiervan was het stimuleren
van kinderen om muziek te gaan
maken. De musical is vrijdag opgevoerd en was een groot succes.
De leerlingen die op de basisschool Muziek in de klas hebben
gevolgd, kregen van St. Oda de
mogelijkheid een aantal introductielessen te volgen op een slag- of
blaasinstrument. Tijdens deze
lessen leerden zij liedjes spelen
die zij samen met het opstap- en
jeugdorkest van St. Oda ten gehore hebben gebracht tijdens de musical. Ook ouders die ooit een mu-

ziekinstrument hebben gespeeld,
of dit nog steeds elders doen,
deden mee met het orkest. De basisschoolleerlingen uit groep 4 tot
en met 7 verzorgden de zang en
vertolkten de rollen van piraten,
inwoners, vissen en zeemeerminnen. De musical trok veel bekijks.
Mama’s, papa’s, broertjes, zusjes,
opa’s en oma’s, het ‘kermisterras’
zat goed vol. De reacties waren
lovend: ze vonden het allemaal
een goed en uniek concept, dat
erg goed was uitgevoerd. Ook de
muzikanten en kinderen waren
erg enthousiast en vonden het een
leuk nieuw concept. Er hebben
zich al heel wat nieuwe leden aangemeld en waarschijnlijk volgen
er nog meer.
Foto: Leon Hodiamont.

160 jaar traditie

VENRAY | Tijdens de Sint Jansviering van de schutterij ‘t Zandakker Gilde Sint Jan Venray
zijn vier leden onderscheiden
voor hun 40-jarig lidmaatschap van de schutterij: Jeanne
Krijnen-Gooijer, Mary Stiphout-Graat, Giel Krijnen en
Henk de Klein.
Tijdens een eucharistieviering
aan het eigen gildealtaar, opgedragen door de gildepriester deken Smeets, werden deze leden
door een afvaardiging van het
bondsbestuur van de schuttersbond Juliana onderscheiden namens de Oud Limburgse Schuttersfederatie en achteraf op de
schuttersweide werden zij onderscheiden door de voorzitter van
de schutterij, Bernie van Lierop.
Jeanne Krijnen-Gooijer stond altijd bekend als de rechterhand
van de (toenmalige) voorzitter
Joep Krijnen. Vanuit het thuisfront was zij het organisatorisch
brein achter de vele activiteiten.
Zij zorgde voor een perfecte uniformering als tamboer van haar
dochter, Jeannet Krijnen en zoon,
Giel Krijnen en ondersteunde
Joep met de bestuurlijke werkzaamheden. Vanaf 1988 werd zij
de keizerin van de schutterij, een
functie, die zij nu nog altijd uitvoert, alhoewel haar gezondheid
met meelopen van de schuttersoptochten niet meer mogelijk
maakt. Mary Stiphout-Graat is als
echtgenote van de commandant
van de schutterij, Guus Stiphout,
40 jaar geleden bij de schutterij
gekomen en voelt zich hier helemaal thuis. Jarenlang heeft ze op
het hoogste damesniveau meegeschoten en mocht zij tweemaal
als schutterskoningin naast Guus
lopen. Haar bijzondere uitstraling heeft er (wellicht) mede toe
geleidt dat in 2003 zij werden gekozen als mooiste koningspaar

oude exercitie tijdens het Oud
Limburgs Schuttersfeest. Een
prestatie, die tot op heden door
een Venrayse koningin, niet geevenaard is. Binnen de horeca
heeft Mary aangetoond haar beste beentje voort te zetten.
Henk de Klein heeft zijn verdiensten binnen de schutterij zeker. Jarenlang was hij bestuurslid technische zaken binnen de schutterij
en was hij verantwoordelijk voor
het beheer van het schietmaterieel. Door zijn kennis op schietgebied tracht hij om de andere
schutters deze vaardigheden ook
te leren en in de afgelopen jaren
heeft dat ook zijn meerwaarde
ook laten zien, diverse mooie prijzen werden behaald bij de schuttersfeesten, waaronder driemaal
een top tien klassering op het
Oud Limburgs Schuttersfeest. Hij
is tweemaal schutterskoning geweest, waaronder dit jaar en mag
zich dan ook met zijn echtgenote,
Ria de Klein-Peters laten zien tijdens de uittredens van de schutterij. Giel Krijnen kwam als zoon
van de toenmalige voorzitter bij
de schutterij terecht en is in al
die jaren altijd actief gebleven als
tamboer. Hij is ook een verdienstig schutter, maar heeft na 25 jaar
lang op het Oud Limburgs Schuttersfeest geschoten te hebben,
enkele jaren geleden besloten om
plaats te maken voor een nieuwe
schutter en dat typeert ook zijn
houding. Niet het eigen belang
prevaleert maar het algemeen belang van de schutterij. Sinds 2001
is hij bestuurslid van de schutterij,
waar hij vanaf 2004 de functie van
vicevoorzitter vervult.
De vier jubilarissen werden via
een aangeboden receptie op de
schuttersweide in het zonnetje
gezet voor deze geweldige verdiensten.

De tentoonstelling toont een
serie figuratieve beelden. Silvia
B. heeft in de afgelopen twintig
jaar vele exposities op haar naam
gezet, in binnen- en buitenland.
Haar werk, met de mens in de
hoofdrol, stelt fundamentele
vragen over wie we zijn, zonder
oordeel. Zelfs aan de ratten in
haar kunstwerk Enigma kunnen
we ons spiegelen, want zelf zijn
we ook beesten. Wonderlijke
beesten, net als die ratten, met
gedrag waarover je je kunt verbazen. Stringendo is een wonderlijk kabinet van personages
in een grote variatie en tegelijk in
een onderlinge samenhang zoals
misschien geen enkele andere
kunstenaar op dit moment laat
zien in Nederland. De titel Stringendo verwijst naar de meerdere

lagen van deze serie. Stringendo uit de klassieke muziek staat
voor aanspannen. Zoals je lijf
soms aanspant in het contact
met anderen. Stringendo zegt
bovendien veel over de artistieke taal van Silvia B. Shockerende
gebaren heeft zij niet nodig om
uit te dagen. Een lichte toename
van de intensiteit is al voldoende
in de kunst om bij de grote vragen van het leven te komen. Dat
doet Silvia B. en brengt haar heel
dicht bij het motto van Odapark:
‘Comfort the disturbed, disturb
the comfortable.’ Stringendo gaat
ook over persoonlijke wording.
In een openhartig interview dat
Ruud Linssen voor het Odapark
had met Silvia B. vertelt zij: “De
dansers in Stringendo zijn allemaal jong, ze zijn nog gebonden,
letterlijk ook: ze hangen aan touwen en banden. Die banden zijn
ook je comfort, je thuis. Het gaat
in deze serie om de dualiteit tussen wat je moet en wat je wilt.” De
tentoonstelling is van 10 juli tot
en met 30 oktober te zien.

Specsavers:
vergeet
reservebril niet
VENRAY | Dit jaar stappen ruim
vier op de tien vakantievierders
in de auto om dwars door Europa naar hun vakantiebestemming te rijden, met Frankrijk,
Duitsland en België als populairste bestemmingen.
In aanloop naar de grote zomeruittocht geeft Specsavers
Venray voorlichting over de
vakantievoorbereidingen.
Uit
onderzoek blijkt namelijk dat
vakantiegangers vaak één essentieel onderwerp over het hoofd
zien: goed zicht op de weg. En
in sommige gevallen zelfs de
verplichte reservebril of -lenzen.
Nederlanders gaan over het algemeen goed voorbereid op vakantie. De auto is APK-gekeurd
(71%), de reisbescheiden zijn op
orde (71%), de verzekering is afgesloten (67%): klaar voor de grote vakantietrek.
Zelfs de telefoonopladers liggen
bijna standaard in de auto (86%).
Bijna alle vakantiegangers geven
bovendien aan dat zij zich bij
hun voorbereidingen nadrukkelijk laten informeren over de
materialen die verplicht zijn voor
onderweg, zoals het veiligheidsvestje in geval van pech, of de
alcoholtester. Toch is één item
hierbij nog altijd onderbelicht: in
verschillende Europese landen is
het hebben van een reservebril
(of lenzen) in de auto verplicht
bij verminderd oogzicht, en daar
is slechts een kwart van de Nederlanders van op de hoogte.
Specsavers is een voorlichtingscampagne gestart om reizigers
nog veiliger de weg op te laten
gaan, namelijk met goed zicht.
“Nederlanders hebben veiligheid
onderweg zeker in het vizier,
maar dit is vooral op het aanwezige materiaal voor de auto gericht.

Lions: maak een
vredesposter

Terwijl je zelf ook onderdeel bent
van de reisuitrusting. Goed zicht
in het verkeer moet op het prioriteitenlijstje staan”, vindt Kelly van
Seggelen opticien van Specsavers
Venray. “In het buitenland gaan
de instanties veel strikter met dit
onderwerp om. Als je brildrager
bent, staat dit op het rijbewijs
aangegeven. In bijna alle landen
is het voor lokale automobilisten
dan ook verplicht een reservebril
in de auto te hebben. Als toerist
kun je je maar beter eveneens
aan deze regel houden om discussies met de politie te voorkomen. Drie jaar geleden wist driekwart van de Nederlanders niets
van deze regel in het buitenland
af, en dat cijfer is gelijk gebleven.” In vergelijking met andere
Europese landen is de aandacht
voor het goed kunnen zien als
verkeersdeelnemer in ons land
dus gering. En Nederlanders zien
dit ook niet als onderdeel van de
vakantievoorbereidingen: slechts
20% laat voorafgaand aan de vakantie zijn ogen testen om te beoordelen of het zicht de verkeersveiligheid wellicht beïnvloedt.
Sterker nog, voor het merendeel
van de Nederlanders (60%) is het
zelfs minimaal twee jaar geleden
dat hun ogen überhaupt voor het
laatst zijn gecheckt. Specsavers
adviseert vakantiegangers om
regelmatig een opticien te bezoeken voor een gratis oogtest, zeker als er lange autoritten op de
planning staan. Ook een goede
zonnebril met de juiste UV-filter
is belangrijk tijdens de autorit
in verband met schittering van
het wegdek of om verblinding
door de (lage) zon tegen te gaan.
Check ook de website van de
ANWB, hier staat per land aangegeven welke items verplicht
dan wel verstandig zijn tijdens de
autorit.

Workshop Renée
van Wegberg
VENRAY | Musical4all verzorgt
op dinsdag 5 juli van 19.00 tot
21.00 uur in samenwerking met
Kunstencentrum
Jerusalem
een workshop/masterclass, gegeven door Renée van Wegberg.

ze in Urinetown en in 2011 kreeg
ze de felbegeerde rol van Elphaba, de groene heks in de hitmusical Wicked. Naast haar uitvoerende werk, werkt Renée sinds
2013 als vocal coach.

Renée van Wegberg heeft in
diverse musicalproducties gespeeld, waaronder musicals in
Ahoy, de hoofdrol in de musical
Annie, We Will Rock You en Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. In 2010 speelde

Zij gaat met de deelnemers aan
de workshop aan de slag om de
zangtechniek en liedinterpretatie
verder te verbeteren. Inschrijven
kan via de website van het kunstencentrum, www.kunstencentrumjerusalem.nl.

VENRAY | ‘A celebration of peace’
(Vier de vrede) is het thema van
de Internationale Vredesposterwedstrijd Peace Poster 2016,
opgezet door de wereldwijde
organisatie van Lions Clubs.
Kinderen van de groepen 7 en
of 8 van de basisscholen uit de
gemeente Venray en Overloon
doen mee aan deze jaarlijkse
vredesposterwedstrijd.
Door Henk Lammen
“In juli worden alle basisscholen
in de gemeente aangeschreven
om de kinderen te stimuleren
mee te doen aan de wedstrijd. We
hopen dat we, net als in de voorgaande jaren, weer vele mooie
inzendingen mogen ontvangen”,
aldus Albert Pelser van de Venrayse Lions-afdeling. De Peace
Poster Contest is een wedstrijd
voor kinderen van 11 tot 13 jaar en
wordt wereldwijd georganiseerd
door Lions Clubs International.
Sinds 1994 doet Nederland mee
aan deze Internationale Vredesposterwedstrijd. De gedachte is
dat honderdduizenden kinderen
bezig zijn met hetzelfde thema
Vrede. Kinderen geven in een tekening uiting van hun gevoelens
over vrede. Albert Pelser van de
Venrayse organisatie van de vredesposterwedstrijd: “Achter iedere tekening zit een bijzonder kind
met haar/zijn ervaringen. Het is
heel ontroerend. Je ziet door de
ogen van het kind de vrede. Het
doel is om kinderen uit de hele
wereld te laten denken en praten
over vrede. Het is iedere keer weer

verrassend hoe vindingrijk kinderen vorm weten te geven aan
vrede.” Een van de doeleinden
van Lions Clubs International is
‘het tot stand brengen en in stand
houden van een geest van begrip
tussen de volkeren van de wereld’.
De posters van de regionale prijswinnaars dingen mee met die uit
andere streken van Nederland. De
verkiezing van beste poster van
Nederland werd vorig jaar gewonnen door de 13-jarige Thaila Katis
uit Bergen met als thema Share
Peace. De beste poster van ieder
land gaat naar het gebouw van de
Verenigde Naties in New York om
samen met winnaars van andere
landen beoordeeld te worden. De
prijsuitreiking van de hoofdprijs
vindt plaats tijdens de Lions VN
Dag.
De prijsuitreiking in Venray is op
2 november in het Odapark. Het is
jaarlijks een happening wie Venray mag vertegenwoordigen bij
de landelijke wedstrijd. Daarom is
het ook van belang dat zoveel mogelijk kinderen van de basisscholen in Venray meedoen. Bovendien is vrede educatief gezien een
belangrijk item. Waar iedereen
mee te maken heeft, wij als oudere generatie, maar zeker ook onze
jeugd. De komende week gaat een
aankondigingsbrief naar alle Venrayse basisscholen. In september
volgt een brief met nadere instructies. Hopelijk mogen we ook
dit jaar weer op vele deelnemende
scholen rekenen.” Op de foto de
prijswinnaars van vorig jaar samen met burgemeester Hans Gilissen. Foto Henk Lammen.

Ivo Janssen en
Spike kampioen

SWALMEN | Ivo Janssen uit Meerlo is met Hollandse herder Spike
zondag in Swalmen Limburgs
kampioen voor politiehonden in
het PH2 programma geworden.
Janssen is lid van politiehondenvereniging Buitenlust uit Venray. Het PH2 programma is een
programma waarbij gevorderde
politiehonden diverse oefeningen moeten uitvoeren die dan
weer beoordeeld worden door
keurmeesters. Janssen heeft de
training van Spike twee maanden
geleden overgenomen van zijn
vader Jos.
Door vele malen trainen met
clubgenoten heeft hij dit resultaat
kunnen behalen. Ivo Janssen gaat
op 23 juli op de keuring in Horst
proberen om met Spike nog het
certificaat met lof te behalen. Indien dit lukt wordt hij namens
Limburg afgevaardigd voor het

Nederlands kampioenschap in
september in Eindhoven.

Natste juni ooit
in Ysselsteyn
YSSELSTEYN | Ysselsteyn heeft
een bijzonder nationaal record te
pakken: er viel nog nooit zo veel
neerslag in de maand juni als
afgelopen maand in Ysselsteyn.
Liefst 250 millimeter regen kwam
er tot afgelopen zaterdag naar
beneden: dat staat gelijk aan 25
emmers regenwater van 10 liter
per vierkante meter. Dat meldt
Weeronline. Het oude landelijke
regenrecord in juni stond op 247
millimeter, en stamt uit 1966, in
Poortugaal in Zuid-Holland. Normaal gesproken valt er ongeveer
65 millimeter in juni. Weeronline
zegt dat dit soort neerslaghoeveelheden alleen later in de zomer gebruikelijk zijn.

