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ZZOONNDDAAGG  1133--11
SSUUNNDDAAYY  AAFFTTEERRNNOOOONN
In eet- en drinkcafé ’t Trefpunt
aan de Dorpstraat in Geijste-
ren gaat om 15.00 uur ‘Lazy
Sunday Afternoon’ van start.
Voor deze gratis toegankelijke
première zijn de zangeressen
Auke Classens, Marja Adams
en Babs van Bree uitgenodigd.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
DDEE  LLOOCCHHTT  MMEELLDDEERRSSLLOO
Deze zondag worden er diver-
se ambachten gedemon-
streerd in museum De Locht.
Het gaat om leerbewerking,
klompen maken en stroop
maken. Het museum is open
van 11.00 tot 17.00 uur.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
JJUUBBIILLAARRIISSSSEENNCCOONNCCEERRTT
Zes leden van M.M.S.K. St.
Petrus' Banden uit Venray
worden gehuldigd voor hun
muzikale verdiensten binnen
de vereniging. Het program-
ma vindt plaats in hotel Aste-
ria vanaf 11.00 uur. Vooraf-
gaand brengen de drumband
en het korps een kort concert-
programma ten gehore.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
TTAAPPZZIINNGGEENN  SSEEVVEENNUUMM
Zanggroep De Balkers houdt
in de Sevewaeg te Sevenum
een middag tapzingen met
bekende Nederlandse en bui-
tenlandse liedjes. Aanvang
14.30 uur. Toegang gratis.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
BBIIXXIIEEWWEEDDSSTTRRIIJJDD
Ponyclub de Dravertjes uit
Melderslo houdt een bixie-
wedstrijd in manege Wienes-
hof te Hegelsom van 10.00 tot
17.00 uur. De bixievaardig-
heidsproeven zijn speciaal
voor kinderen tussen de 6-13
jaar die graag wedstrijd willen
rijden,maar nog niet klaar zijn
voor de reguliere B-dressuur
of B-springen.Toegang gratis.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
JJEEUUGGDDPPRRIINNSSEENNBBAALL
Vanaf 14.11 uur afscheid van
jeugdprins Sem, jeugdprinses
Lisa, jeugdvorstin Kim, jeugd-
narrin Tamara en de rest van
de jeugdraad tijdens het Rad
van den Bok, in café zaal Wil-
helmina in Swolgen, evenals
de aankondiging van het nieu-
we prinsenpaar met gevolg.

MMAAAANNDDAAGG  1144--11  
AALLZZHHEEIIMMEERR  CCAAFFÉÉ
Het Alzheimer Café Venray
vindt plaats in De Kemphaan,
Kennedyplein 1 te Venray.
Inloop vanaf 19.00 uur. Het
programma duurt van 19.30
tot 21.30 uur en het thema is:
zingeving en dementie. Gratis
toegang. Info: 0478-583806.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
KKLLAARRIINNEETTTTEENN  CCOONNCCEERRTT
In C.C.‘t Gasthoês in Horst gaat
het driedelig klarinetconcert
van Ger de Mulder in première.
De Mulder zal het concert zelf
dirigeren. Het is een eerbetoon
aan de inmiddels overleden,
oud pianoleraar Gerard Franck.
Aan het nieuwjaarsconcert,
zullen behalve de Koninklijke
Harmonie ook de Slagwerk-
groep en het Jeugdorkest deel-
nemen. Aanvang 14.30 uur.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
FFOOLLKK  EENN  BBEEAATTBBOOXX  
In Cambrinus te Horst zijn Phil-
lip Henry & Hannah Martin te
gast. Het Engelse duo combi-
neertEngelse folkmetamerica-
na en invloeden uit de klassie-
ke Indiase muziek, met behulp
van de slide-gitaar, viool, ban-
jo, harmonica en zelfs beatbox.
Aanvang 16.00 uur.

ZZAATTEERRDDAAGG  1122--11
BBIIOOSSCCOOOOPP  VVEENNRRAAYY
Programmaza12t/mwo16 jan
Les miserables: za 15.30,18.30
en 21.30; zo 15.30, 18.30 en
21.00; ma t/m wo 20.00. Pulp
fiction: wo 20.00. Footnote: zo
16.00; ma t/m wo 20.00. Jack
reacher:za 21.30;zo 21.00.Het
bombardement: za 18.45; zo
18.30.The hobbit (3d):za 18.00
en 21.30; zo 18.00 en 21.00;
ma, di 20.00. t/m wo 20.00.
Alles is familie: za 18.45; zo
18.30; ma, di 20.15. Skyfall: za
21.30; zo 21.00; wo 20.15. De
groeten van Mike: za, zo 13.30;
wo 14.15. Hotel Transylvanie
3d (nl): za, zo 16.00. Wreck it
Ralph 3d (nl): za, zo 13.30; wo
14.15. K3 bengeltjes: za, zo
13.30; wo 14.15. Koning van
Katoren: za, zo 16.00.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
JJEEUUGGDDPPRRIINNSSEENNBBAALL
In gemeenschapshuis de Brink
te Leunen vindt de jaarlijkse
jeugdpronkzitting plaats waar-
bij diverse jonge artiesten hun
talenten laten zien. Daarna
komt het nieuwe jeugdtrio van
‘t Knölleke uit.De middag duurt
van 14.00 tot 19.00 uur.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
WWAANNDDEELLIINNGG
WSV De Natuurvrienden ver-
zorgt een wandeltocht richting
de Bakelsedijk en het buurt-
schapWeverslo.De start van de
15 en 20 km is tussen 9.00 en
12.00 uur en die van de 10 en 5
km tussen 9.00 en 14.00 uur
vanuit café Den Tommes,
Grootdorp 40 te Merselo.
Inschrijfgeld: leden vanWSV de
Natuurvrienden 50 eurocent;
leden van KNBLO of NWB op
vertoon van ledenpas 1 euro;
overige wandelaars 2 euro.
Info: 0478-588355 of 586806.

ZZOONNDDAAGG  1133--11
DDEE  HHAAZZEEKKEEUUTTEELL
DeVenrayse‘Orde van de Haze-
keutel’ wordt uitgereikt aan
Wim Lenssen in de foyer van de
schouwburg tijdens de jeugd-
zitting, omstreeks 16.00 uur.
Gelegenheid tot feliciteren om
16.40 uur, samen met het nieu-
we prinselijk trio.

SSTTRREESSSS  DDEE  BBAAAASS
Eind januari start de afdeling
Preventie van Vincent van
Gogh de cursus 'Stress de baas'
in Venlo of Venray, bestaande
uit negen bijeenkomsten in de
avonduren voor mensen die
last hebben van stress of burn-
out verschijnselen. Info en
opgave: 0478-527066 of e-
mail: informatiepunt@vvgi.nl.

Als je een droom hebt die je
waar wilt maken,is er altijd wel
een manier om dat te doen.Dat
bewijst Sjaak Lucassen, van
beroep wereldreiziger. Reizen
is een verslaving voor hem. In
totaal heeft de krasse vijftiger
bijna tien jaar rond de wereld
gezworven met de motor.Maar
de reguliere motorvakanties
vormden niet genoeg uitda-
ging meer voor Sjaak en zijn
reizen worden steeds extremer,
zo getuigt ook zijn nieuwste
droom: een tocht naar de
Noordpool.Als voorbereiding
op deze tocht vertrekt Sjaak op
31 januari naar Alaska om daar
onder meer een gedeelte over
het poolijs te gaan rijden. Als
vertrekpunt heeft hij gekozen
voor het uiterste noorden.

En daarmee bedoelt hij niet
Deadhorse in Alaska,het meest
noordelijke plaatsje dat via de
weg te bereiken is. "Nee, de
meest noordelijke tip ligt bij
Barrow.Daar is geen weg naar-
toe, daar kun je alleen heen
vliegen."

Slapen op benzine 

Zo gezegd, zo gedaan. Bin-
nenkort vliegt Sjaak naar point
Barrow met zijn aangepaste
Yamaha R1 motor en de slee
die hij speciaal voor deze
onderneming gebouwd heeft.
Op het poolijs zijn er namelijk
geen tankstations, daarom
moet Sjaak zijn benzine zelf
per slee meenemen. "Boven-
dien,toen ik in 2009 al een keer
eerder 's winters in Alaska was,
kwam ik er achter hoe hard het
daar kan waaien. Ik heb geen
zin om in die wind een tent te
gaan opbouwen,dus heb ik van
de slee ook een onderkomen
gemaakt.Dus ik slaap eigenlijk
op de benzine, in mijn super-
warme slaapzak en onder een
extra dekbed." 

Over de bevroren zee 

Nadat Sjaak het hele zaakje
op het poolijs heeft gezet, gaat
hij eerst testrijden en testsla-
pen om te zien of alles goed
werkt. Vervolgens begint hij
aan zijn circa 300 kilometer
lange tocht via de bevroren
Beaufortzee richting Deadhor-
se."Iets dat bij mijn weten nog
nooit is gedaan", aldus Sjaak.
In totaal denkt hij zo'n 1100 tot
1400 kilometer op het poolijs

af te leggen.En om het wel een
echte mótorrit te houden, legt
Sjaak zichzelf ook nog enkele
beperkingen op. "Zo zal ik de
gehele afstand afleggen door
alleen gebruik te maken van de
motor en mijn eigen spier-
kracht, dus zonder enige fysie-
ke hulp van anderen.Ook ga ik
geen derde wiel of ski’s gebrui-
ken om overeind te blijven." 

Een benzinebrander zal
gebruikt worden om sneeuw
tot drinkwater te laten smelten
en om eten klaar te maken,
voornamelijk kant-en-klare
voeding, een soepje en thee.
"Niet meer dan overleven
dus!" aldus Sjaak.

Omdat een eenvoudig leren
motorpak niet voldoet bij de
extreem lage temperaturen
waaraan Sjaak blootgesteld
gaat worden - tot wel min veer-
tig graden - draagt hij over zijn
thermo-ondergoed en -sokken
speciale elektrisch verwarmde
kleding, die Sjaak naar behoe-
ve aan of uit kan zetten. Daar-
overheen komen een wind-
stopper en een geïsoleerd
motorpak. Ook overweegt hij
om een survival suit te gebrui-
ken. “Zonder zo’n pak ben je
namelijk ten dode opgeschre-
ven als je door het ijs zakt." En
als laatste een Polar-overall

met verscheidene lagen isola-
tie. "Met deze degelijke uitrus-
ting, durf ik het potentieel
dodelijke klimaat wel te trotse-
ren. Hopelijk kom ik alleen
geen poolberen tegen!" 

Terug op het continent is het
Sjaaks plan om via de Demp-
ster en de Klondike Highway af
te zakken naar Whitehorse.
Vanaf daar volgt hij de legen-
darische Alaska Highway tot in
Dawson Creek. Via Calgary is
het dan de bedoeling naar de
grens Canada-VS bij Montana
te rijden en daarna een wille-
keurige route te nemen naar
het eiland Key West in Florida,
het uiterste zuiden van de Ver-
enigde Staten. In totaal een
afstand van circa 10.000 kilo-
meter die binnen drie maan-
den, de duur van een visum
voor Amerika, afgelegd moet
worden.

Mee op de slee

Wie symbolisch met Sjaak
mee wil rijden, kan een klein
vakje op zijn slee huren en hem
op die manier sponsoren op
zijn avontuur. Lees meer over
de Polar Ice Ride 2013 op de
website www.sjaaklucassen.nl
en de Facebook pagina: R1
Sjaak Polar Ice Ride.

Silke van Deelen

Avontuur op het poolijs
Dromen komen uit voor Sjaak Lucassen uit
Maashees. Na jaren van wereldreizen en
enkele winterritten op de motor, wil hij
eind deze maand op het poolijs ten noor-
den van Alaska gaan rijden, dit als laatste
voorbereiding op zijn grootste droom: een
motorrit naar de Noordpool. Begin januari
zou Sjaak naar Alaska vliegen om daar aan
zijn poolijsavontuur te beginnen, maar om
een en ander goed voor te bereiden, heeft
hij besloten het tijdstip van vertrek uit te
stellen tot 31 januari. Zijn motor en slee
zijn inmiddels bijna gereed en vertrekken al
eerder, op 21 januari, in twee kratten per
vliegtuig richting Alaska. En daar kan zijn
grote poolijsavontuur beginnen.
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Openingstijden:
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Op onze prachtige najaarscollectie!
50%

A73 richting Venlo-Venray, afslag 10 Horst-Noord/Tienray

Jacks ........................... v.a. € 20,00
Blazers ....................... v.a. € 15,00
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en rokken.................. v.a. € 10,00
Vesten en truien ... v.a. € 7,50
Gilets............................ v.a. € 7,50
Blouses en shirts . v.a. € 7,50
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