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“Onmacht maakt kracht”
Foto: Henk Lammen
VEULEN | Het team BIG Challenge 23 Agrifac gaat 500 unieke
sjaals van de Roetsj verkopen.
De opbrengst komt geheel ten
goede aan KWF kankerbestrijding. Deze groep mensen uit de
agrarische sector is een van de
vele teams die op 31 mei en 1
juni geld in gaan zamelen door
het beklimmen van de heroische berg Alpe d’Huez.
Door Henk Lammen
“We zijn dankbaar dat we de
sjaals mogen verkopen en zo weer
een stukje dichterbij ons doel

Connie Timmermans met twee leden van de commissie Roetsj, Wim Peeters en Eric Verberkt.
komen. Een heel mooi gebaar.”
Connie Timmermans van team
BIG Challenge 23 Agrifac is blij
met de geste van de commissie
Roetsj van carnavalsvereniging
De Piëlhaas om gratis 500 sjaals
voor de verkoop beschikbaar te
stellen. “We slaan daarmee twee
vliegen in één klap”, zegt Eric Verberkt van de commissie. “De sjaal
is verder niet meer te koop. Het is
de laatste mogelijkheid om deze
unieke sjaal in bezit te krijgen.
Daarnaast steunen we het goede doel.” Twee vrienden, Harm
Timmermans van Timmermans
Agri Service BV en Frank Reintjes

van Gebr. Reintjes BV uit Veulen, sloegen de handen in elkaar,
waardoor nu ook de loonwerksector aanwezig is bij de teams
van BIG Challenge. De afgelopen
acht jaar zamelde de land- en
tuinbouw maar liefst 6,4 miljoen
euro in voor het goede doel: KWF
kankerbestrijding. Kanker veroorzaakt in vele levens ellende en
onmacht. Connie: “Een vreselijke
ziekte waarmee nagenoeg iedereen in zijn naaste omgeving te
maken krijgt. Ook binnen ons bedrijf. Carla, de vrouw van Harm,
heeft alvleesklierkanker en is
ongeneeslijk ziek. Voor Harm en

Wie herkent iemand op de fot?

Wie, wat,
wanneer, waar?

Frank was dit de uitdaging om
samen iets te gaan doen en met
een team deel te nemen aan Alpe
d’HuZes. Onmacht maakt kracht.
Samen gaan we er voor om zoveel
mogelijk geld in te zamelen.” Het
team BIG Challenge 23 Agrifac
bestaat uit twintig personen. Vijf
fietsers en drie wandelaars gaan
de uitdaging aan om op 1 juni
zo vaak mogelijk de berg te bedwingen. Een dag eerder gaat een
groep van nog eens acht wandelaars en een fietser eenmalig de
Alpe d’Huez beklimmen. Het minimale streefbedrag dat de groep
bij elkaar moet brengen is 40.000

euro. De doelstelling van BIG
Challenge is het inzamelen van
minimaal 800.000 euro, maar het
evenement is ook ter nagedachtenis aan mensen die te vroeg aan
kanker zijn overleden. “Een hele
opgave”, beseft ook Timmermans,
“Maar we gaan er voor. We leven
met z’n allen naar het evenement
toe. Waar een wil is, is een weg.
De teamspirit is er in ieder geval.
Bovendien kunnen we rekenen
op de steun van het hele dorp
en een hele hoop vrijwilligers.
De komende maanden laten we
nog veel van ons horen, met tal
van activiteiten en acties. Op 11

maart staat het Alpedufest op de
agenda. Een knalfeest met een
dj en band. Hopelijk slaat eerst
deze actie aan. Voor de mensen
die ons een warm hart toedragen,
zorgen wij voor een warme sjaal
zodat ze nog meer kunnen genieten van de Roetsj.”
De sjaals kosten vijf euro en zijn
te koop bij: Knapen carnavalskleding in Veulen, Zwembad Company en Wolff Jeans in Venray,
Esso Vissers in Leunen, Dierenwinkel Van de Ligt Allicht in Venray/Wanssum, Reintjes Bloemen
in Veulen, Coop Ysselsteyn en
Boerenbond Ysselsteyn.

Vogelcursus voor vogelaars
VENRAY | IVN Geijsteren-Venray
start in het voorjaar met een vogelcursus voor beginnende vogelaars. In vier theorielessen worden
veertig vogels besproken. Tien vogelsoorten per les in vier verschillende biotopen: rondom huis; bos
en heide; akker en weide, water
en ven. De theorielessen vinden
plaats op de woensdagen 1 maart,
29 maart, 12 april en 26 april in

De Kemphaan in Venray. Tijdens
vier excursies wordt in de vier
verschillende biotopen op zoek
gegaan naar de behandelde vogels. De kosten bedragen 65 euro
voor niet-leden, dit is inclusief de

nieuwe zakgids Vogels van Peter
Hayman. Opgeven kan via e-mail
info@ivn-geysteren-venray.nl.
Plaatsing is definitief als het bedrag is overgemaakt op rekening
NL36RABO 0156 320 339.

Nieuwe ‘actie’
Junior Kamer

VENRAY | Het Venrayse gemeentearchief beschikt over een
enorm aantal foto’s uit de collectie Jan van der Putten, waarvan
ook de Werkgroep RooyNet/Historisch Platform Venray gebruik
mag maken.
Samen geven deze foto’s een heel
mooi beeld van Venray en de kerkdorpen in lang vervlogen tijden
en vormen ze een wezenlijk on-

derdeel van het Venrayse erfgoed.
Het Historisch Platform Venray
en RooyNet zetten zich in om het
Venrayse erfgoed waar mogelijk
te beschermen en de Venrayse
historie uit te dragen. Dat doen ze
onder meer door het publiceren
van de oude foto’s. Bij veel van
deze foto’s ontbreken echter de
gegevens. In deze rubriek zijn ze
op zoek naar gegevens bij de afgebeelde foto. Herkent u iemand of

iets op deze foto of hebt u andere
informatie over wat er op de foto
te zien is? Gegevens doorgeven
kan via info@rooynet.nl of via
0478-586833. Mocht u willen weten wat alle reacties opgeleverd
hebben, dan verwijzen we u naar
de website van RooyNet onder het
kopje ‘Opgelost’.
Werkgroep RooyNet/Historisch
Platform Venray

VENRAY | Vorig jaar heeft Junior
Kamer Venray een jubileumeditie van de Rabobank Tour of
Taste neergezet. Na twintig jaar
dit evenement te hebben georganiseerd, is er tijdens de eerste
algemene ledenvergadering van
2017 gekozen voor vernieuwing.
Dit jaar gaat Junior Kamer Venray dan ook geen Tour of Taste
meer organiseren, maar is er
gekozen voor een totaal nieuw
concept binnen de regio Venray.
Het wordt een grote openbedrijvenroute waarbij de hele regio de
kans krijgt een kijkje te nemen
bij de meest bijzondere bedrijven in de omgeving van Venray.
Voor deze dag gaat Junior Kamer
bedrijven uitdagen om hun beste
kant te laten zien en stimuleren
om met bijzondere activiteiten te
komen. Ook worden ze geholpen
bij de promotie van deze collectieve open dag. Daarnaast wordt
er onderzoek gedaan naar een
nieuw (culinair) evenement.

BEN JIJ CREATIEF EN RUIMDENKEND?
VIND JIJ HET EEN UITDAGING OM AAN
EEN TENTOONSTELLING MEE TE WERKEN?
DAN BEN JIJ DE PERSOON DIE WIJ ZOEKEN!
Kom in Het Borggraaf Paviljoen, het nieuwe
museum in Venray, je aansluiten bij een groep
enthousiaste vrijwilligers.
Samen werken we aan cultuurhistorische en
kunstzinnige thema’s. Van idee op papier tot de
opening in het Borggraaf Paviljoen.
Voor aanmelden en meer informatie kun je
terecht bij info@venraysmuseum.nl

