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ZATERDAG 17-3
BIOSCOOP VENRAY
Programma 17 t/m 21 maart.
Chronicle: za 18.45, 21.30; zo
18.30, 21.00; ma t/m wo 20.15.
John Carter 3d: za 16.00, 18.45,
21.30. zo 16.00, 18.30, 21.00;
ma t/m wo 20.15. Melancholia:
zo 16.00; ma t/m wo 20.00. Pro-
ject X: za 21.30; zo 18.30, 21.00;
ma t/m wo 20.15. Safe House: za
21.30;zo 21.00. This means w ar:
za 16.00, 18.45;zo 16.00, 18.30.
De sprookjesboom: za,zo 13.30;
wo 14.15. Achtste groepers hui -
len niet: za 13.30, 16.00, 18.45;
zo 13.30, 16.00;wo 14.15. Mup-
pets (nl): za, zo 13.30; wo 14.15.
Tony 10: za, zo 13.30; wo 14.15.

ZONDAG 18-3
CD PRESENTATIE
De Horster band No Man’ s Val-
ley presenteert om 15.00 uur
haar eerste EP in café ’t Centrum
te Horst. De EP Mirror Image is
geheel in eigen beheer opgeno -
men, gemixt en gemasterd en is
deze middag ook te k oop.

ZONDAG 18-3
ATB TOERTOCHT 
Recreatief mountainbik eclub
NeetFit uit Melderslo houdt atb-
tochten v an 30 en 45 km over
een gev arieerd parcours door de
Swolgense bossen, via de Hout -
huizer velden en langs het
Schuitwater en de Maas . Start-
en inschrijfplaats is Eik elenbos-
serdijk 6 in Melderslo .De start is
tussen 9.00 en 10.00 uur .Zie ook
www.neetfit.tk.

ZONDAG 18-3
MUSEUM DE LOCHT
Zanger Mart Vervoort treedt op
in museum De Locht te Melder -
slo met bek ende maar vooral
vrolijke liedjes en begeleidt
zichzelf daarbij op accordeon.
Ook is er een tentoonstelling
over maatschappelijk e en eco -
nomische ontwikk elingen in
Noord-Limburg 1800-1950 en
een tentoonstelling over de eer -
ste heilige communie in groot -
moeders tijd. Museum open:
wo, za, zo v an 11.00-17.00 uur .

MAANDAG 19-3
LEZING ROOFVOGELS
In horecacentrum de Sevew aeg
aan de Markt in Sevenum start
om 20.00 uur een lezing over
roofvogels. Met behulp v an het
fotomateriaal v an vogelwerk -
groep ’t Höksk e worden de k en-
merken v an deze vogels aan de
belangstellenden voorgelegd.
Toegang gratis . Informatie:
info@vogelwerkgroephokske.nl

ZONDAG 18-3
HALFVASTEN CONCERT
In het gemeenschapshuis v an
Overloon verzorgt het jeugdor -
kest v an F anfare Vriendenkring
een halfv asten concert met car -
navalsmuziek, Zuid-Amerikaan-
se muziek, solisten en dans- en
slagwerkoptredens. Aanvang
15.00 uur . Iedereen is welk om.

ZONDAG 18-3
CAMBRINUS CONCERT
Met het kw artet v an pianist
Hans Kw akkernaat brengen vier
stermuzikanten uit de Neder -
landse jazz met hun programma
‘Tribute to Oscar P eterson’ een
ode aan de muziek v an een v an
de grootste pianisten uit de jazz -
geschiedenis. Het optreden
begint om 16.00 uur in Cambri -
nus in Horst. Reserveringen via:
www.cambrinusconcerten.nl.

MAANDAG 19-3
LEZING OVER SURINAME
IVN Geysteren-V enray verzorgt
een lezing over Suriname en
Frans Guyana met als sprek er Ad
Havermans. Belangrijkste aan -
dachtspunt is het tropisch
regenwoud in F rans Guyana. De
lezing vindt plaats in  de K em-
phaan, Kennedyplein 1 te Ven-
ray. Aanvang 20.00 uur . Meer
informatie via tel.: 0495-533271
of apfhavermans@hetnet.nl.

ZATERDAG 17-3
LEVE DE KONINGIN
Toneelvereniging Comedia Leu -
nen zet de k omedie ‘leve de
koningin’, op de plank en v an
gemeenschapshuis De Brink te
Leunen. Dit stuk is te zien op
zaterdag 17 maart om 20.00 uur
en zondag 18 maart om 19.00
uur. Kaarten kunnen gereser -
veerd worden tussen 18.00 en
18.30 uur via: tel. 0478-581699.

REGIO
Ineke Overbeek start op
zondag 1 april met een circa
7000 kilometer lange fiets-
tocht. Vanuit Broekhuizen-
vorst fietst zij naar Cabo de
São Vicente in Portugal om
vervolgens via Santiago de
Compostella weer terug
naar huis te komen. Zo'n
tachtig kilometer per dag
denkt ze gemiddeld af te
leggen. Vooral voor de lol,
maar ook voor een goed
doel; niet alleen wil Ineke
middels deze fietstocht het
geld bijeen sparen voor
dans-, muziek- en creatieve
lessen voor minimaal één
kind uit elk van de gemeen-
tes Horst aan de Maas,
Venray, Bergen, Gennep en
Mook en Middelaar, ook
hoopt zij op deze manier
deze vijf gemeentes wakker
te schudden en hen te wij-
zen op het belang van loka-
le Jeugdcultuurfondsen in
Noord-Limburg.

"Ik werk in de hulpverlening
en heb geregeld te maken met
kinderen uit gezinnen die het
thuis niet breed hebben”, ver-
telt Ineke. Maar dat is niet de
voornaamste aanleiding voor
de keuze van het goede doel.
“Zelf heb ik het ook meege-
maakt dat er opeens minder
geld in het gezin was toen mijn
vader werd afgekeurd.Sporten
mocht, want dat kostte niet
zoveel, maar muziek– en zang-
lessen zaten er niet in.Als je dit
soort dingen wilt maar die
mogelijkheden zijn er niet,
dan is dat jammer”, aldus Ine-
ke.Voor kinderen in soortgelij-
ke situaties wil zij nu iets gaan
betekenen.

Drie maanden vrij

Het idee om een lange fiets-
tocht te gaan maken, bestond
al langer; het is een langgekoes-
terde droom van Ineke."Ik heb
wel ooit twee of drie lange
'oefenfietstochten' naar Oos-
tenrijk en Tsjechië gemaakt,

maar die echt lange fietstocht
is er nooit meer van gekomen.
Nu ben ik de 55 gepasseerd en
denk ik; als ik het ooit nog wil
doen, dan nu." 

De afgelopen weken is Ineke
druk bezig geweest met het
voorbereiden van haar tocht.
"Je moet nadenken over welke
fiets je koopt,wat je meeneemt
en welke route je globaal gaat
fietsen. Ik heb besloten om via
het oostelijke deel van Frank-
rijk en Spanje naar de zuid-
westkaap van Europa te gaan,
dat is in Cabo de São Vicente
in Portugal." Sommige trajec-
ten van Ineke's reis liggen nu al
zo goed als vast, andere stuk-
ken evenals de overnachtings-
plekken zijn nog helemaal
open. "Op de onbeschreven
stukken moet ik onderweg
gaandeweg kijken waar ik
overnacht. Ik heb een tent bij
me, dus kamperen kan altijd." 

Franse slag

De terugweg voert Ineke via
Santiago de Compostella en de
westelijke delen van Spanje en
Frankrijk weer terug naar
Broekhuizenvorst. "Die terug-
weg fiets ik als het ware met de
Franse slag.Daar zie ik wel wat
er op mijn pad komt. Mis-
schien neem ik de punt van
Bretagne in mijn route mee,
maar misschien ook niet.Als ik
op een plek kom waar het heel
fijn is en waar ik een week wil
blijven,houd ik ook die moge-
lijkheid open." 

Want dat Ineke de fietstocht
voornamelijk voor haar eigen
plezier fietst, daar maakt ze
geen geheim van. "Ik neem
drie maanden vrij van het
werk, dus ik wil dan ook
gewoon drie maanden echt vrij
zijn. Maar aan de sponsoren
wil ik wel laten zien dat ik fiets
en dat ik onderweg ben. Daar-
toe maak ik onderweg een ver-
slag en foto's van mijn reis. De
mensen die dit leuk vinden om
te lezen, verzoek ik een kleine
bijdrage te leveren aan het lan-
delijke Jeugdcultuurfonds."

Startkapitaal vergaren

Het Jeugdcultuurfonds wil
dat alle kinderen in Nederland
zich kunnen ontwikkelen in
minstens één kunstdiscipline.
Dit doet het landelijke Jeugd-
cultuurfonds door bijvoor-
beeld de muziek- of danslessen
te betalen voor kinderen die
opgroeien in achterstandspo-
sities. Op lokaal niveau biedt
het Jeugdcultuurfonds Venlo
de kinderen en jongeren die
woonachtig zijn in de gemeen-
te Venlo de mogelijkheid hun
talenten te ontwikkelen, maar
de overige Noord-Limburgse
gemeentes hebben nog niet
zo'n samenwerking met het
Jeugdcultuurfonds. En daar
wil Ineke verandering in bren-
gen. "Middels de fietstocht wil
ik proberen om genoeg start-
kapitaal te verzamelen om per
gemeente minimaal één kind
uit een kansarm gezin naar

dansles,muziekles of een ande-
re creatieve les te laten gaan.
Hiertoe heb ik al contact gehad
met diverse scholen, waarvan
de leerkrachten aan kunnen
geven welke kinderen zij den-
ken dat hiervoor in aanmer-
king komen.Maar bovenal wil
ik met deze actie de overige
gemeentes in Noord-Limburg
stimuleren om ook iets te gaan
doen met het Jeugdcultuur-
fonds." 

En ook daarin zijn de eerste
stappen reeds gezet. Inmiddels
heeft Ineke met burgemeester
Hans Gillissen van de gemeen-
te Venray aan tafel gezeten
voor een oriënterend gesprek
en zijn de eerste 'kleine toezeg-
gingen' gedaan. Voordat er
echter daadwerkelijk één of
meerdere lokale Jeugdcultuur-
fondsen van de grond zullen
komen, moet er nog veel
gebeuren, waaronder in ieder
geval deze negentig daagse
fietstocht van circa 7000 kilo-
meter…

Ineke steunen kan door een
donatie te doen aan het Jeugd-
cultuurfonds, rekeningnum-
mer 577934015,onder vermel-
ding van 'Ineke fietst'. Deze
donaties zullen geheel ten goe-
de komen aan de realisatie van
danslessen, muzieklessen of
andere creatieve lessen voor
kinderen uit de vijf genoemde
gemeentes. Meer informatie
staat op de website www.ineke-
fietst.wordpress.com.

Tekst en foto: Silke van Deelen

‘Ineke fietst’ voor oprichting 
lokale Jeugdcultuurfondsen
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Bij aankoop van een ZERRES
broek een modieuze ceintuur kado!

koopzondag 12.00-17.00 uur
DINSDAG 20 MAART

VAN 10.00 - 17.00 UUR

MODEFLITSEN
UITNODIGING

U ontvangt op deze 
dag bij een besteding 

van €125.- of meer 
aan Gerry Weber 

producten een prachtige 
Gerry Weber ketting. 
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SPOORSTRAAT 1, TIENRAY
WWW. MODEHUISCRUYSBERG.NL
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