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LENTE! 
Krokussen, narcissen, blauwe druifjes, 
sneeuwklokjes, lammeren in de wei, duiven maken 
elkaar weer het hof, lengende dagen! Het is lente. De 
winterkou ligt achter ons. Het geeft weer vertrouwen 
en moed om verder te gaan. Dit jaar was de winter 
lang en soms behoorlijk koud. Het weerhield ons 
wellicht om voorgenomen plannen uit te voeren. 
Maar nu is het lente en we gaan met veel energie 
verder.  
Het voorjaar, de lente, spoort ertoe aan. Het nieuwe 
leven in de natuur prikkelt ons vertrouwen te hebben 
in de toekomst. Velen laten zich leiden door het 
ontluikende leven in de natuur. Het helpt ons plannen 
te maken en aan de slag te gaan. Niet zeuren, maar 
doen! We krijgen weer energie na de winter om van 
alles te ondernemen. De tuin wordt omgespit en 
misschien maken we  een nieuwe opzet van perken, 
paden en bloembedden. We zoeken in winkels naar 
nieuwe spullen om huis en haard te verfraaien. Bij 
velen krijgt het huis een grote schoonmaak. 
Verenigingen maken plannen en organiseren 
voorjaarsfestiviteiten. Alles getuigt van 'opnieuw 
beginnen'.  
'Opnieuw beginnen'. Wellicht lopen we met plannen 
rond om ons huis op te pimpen. In het 
verenigingsleven zijn we toe aan nieuwe leden of 
wisseling van de wacht in het bestuur. Moeten we 
misschien iets doen aan onze relaties. Onderling 
contact in de familie verstevigen, betere 
samenwerking met de buren onderhouden, nieuw 
elan inblazen op ons werk. Een ruzie bijleggen. 
Eindelijk eens dat oude plan, wat al zo lang wacht, 
ten uitvoer brengen. Lente, nieuw leven, nieuw 
begin.  
We kunnen bewonderend kijken naar het nieuwe 
leven in de natuur. Intens genieten van de lammetjes 
in de wei. We mogen ons ook bewust 
worden dat we zelf een nieuwe mens 
kunnen zijn. Aandacht hebben voor de 
ander, behulpzaam zijn, niet zeuren, 
gewoon lief zijn.... Het is lente. 
Pius van Loon. 

COLUMN IN DIT NUMMER O.A. 



 
 
 
Vandaag vindt u de laatste Schakel-oude-stijl in 
uw brievenbus. 
Hoewel, echt de oude is deze niet meer. Zoals we 
begin van het jaar al aangaven zijn er wat wijzigingen 
doorgevoerd, vooruitlopend op de nieuwe stijl. De 
inhoudsopgave is informatiever geworden en in de 
vorige Schakel hebt u kunnen zien dat de koppen 
boven elk artikel breder zijn geworden, in een kader 
zijn geplaatst met een vignet of beeldmerk er in. 
 
Vanaf de volgende maand gaan er wat meer 
wijzigingen komen. De meest opvallende zal zijn dat 
er op de voorpagina een mooie (kleuren)foto zal 
worden geplaatst. Het zal een foto zijn die bij een 
artikel in De Schakel past, of een losse foto van iets 
in het Venrayse: een gebeurtenis, werkzaamheden, 
sportfestijn, of een foto uit de oude doos. Omdat het 
gaat om een kleurenfoto zal het papier van de 
omslag iets anders zijn dan van de binnenpagina’s, 
zodat de foto goed uit komt.  
 
Het kan trouwens ook een foto zijn, die ú gemaakt 
hebt. Van iets vreemds dat u hebt gezien of 
meegemaakt, een bijzondere plaat van uw vakantie, 
een gebeurtenis of wat dan ook. Als u een mooie, 
scherpe foto hebt, stuur die dan naar het mailadres 
copij.schakel@seniorenraad.info of naar het adres 
van de voorzitter.  
Stuur ook wat gegevens mee over die foto, zodat we 
de lezers informatie kunnen geven.  
 
Een andere aanpassing in De Schakel zal zijn: bij 
verslagen van vergaderingen van bijvoorbeeld de 
Seniorenraad zullen we in de eerste regel aangeven 
over welke onderwerpen u iets kunt lezen in het 
verslag. En voortaan zal De Schakel geniet zijn, 
waardoor de pagina’s niet meer gaan schuiven bij 
het lezen. 
 
Bij bepaalde verhalen (zoals al te zien was bij het 
verhaal over wandelen in Geijsteren) zullen we 
feitelijke informatie apart zetten in een blokje met 
grijstint. Dan hoeft u daarvoor niet nog eens het 
artikel helemaal door te spitten 
 
Dan de plaats van vaste onderdelen van De Schakel. 
Omdat de voorpagina voor het grootste deel wordt 
opgeslokt door de kleurenfoto, verhuist de column 
van Pius van Loon naar pagina 3. De colofon, die nu 
op de achterpagina staat, komt voortaan op pagina 
2. Daar vindt u ook het verslag van de vergadering 
van de Seniorenraad en Centrale van 
Ouderenverenigingen. De rubriek ‘Hebt U een 

mo(nu)mentje’ zal vanaf de volgende maand te 
vinden zijn op de laatste pagina, dan kan er ook een 
mooie kleurenfoto bij. 
 
Als dit alles gerealiseerd is, moeten we uiteraard 
bekijken of dit het resultaat is wat wij ervan 
verwachten. Ook daarvoor hebben we u als lezer 
nodig. Laat ons via het mailadres of per brief (zie de 
colofon voor de adressen) weten wat u van de 
veranderingen vindt. Daar kunnen we dan, voor u als 
lezer, ons voordeel mee doen. 
Redactie De Schakel 

 
 
Seniorenraad actueel 
Over: Preventief ouderenbeleid, bereikbaarheid 
ziekenhuis, jaarverslagen.  
 
De gemeente Venray is een overleg gestart met 
betrokken instellingen en ook met de Centrale van 
Ouderenverenigingen over het preventief 
ouderenbeleid. Het doel is om dusdanige hulp en 
begeleiding te gaan bieden aan senioren, dat zij 
geen onnodige lichamelijke of geestelijke klachten 
krijgen. 
 
Dit kwam naar voren tijdens de vergadering van de 
Seniorenraad op donderdag 4 maart. Of dit zal leiden 
tot het veelbesproken consultatiebureau voor 
ouderen moet nog blijken. De Seniorenraad staat 
positief tegenover het gemeentelijk overleg, maar 
vraagt nadrukkelijk naar een goede coördinatie op dit 
punt. Het heeft geen zin als er telkens voor een 
deelprobleem een nieuwe gespreksgroep wordt 
opgezet, als op een andere plek al over dergelijke 
problemen, misschien vanuit een andere invalshoek, 
gesproken wordt, aldus de Seniorenraad. 
 
Tussen het bestuur van het Venrayse ziekenhuis en 
het Gehandicapten Platform Venray (GPV) hebben 
gesprekken plaats gevonden over de bereikbaarheid 
van het ziekenhuis. De Seniorenraad betreurt het ten 
zeerste dat de raad, ondanks een schriftelijk verzoek 
daartoe, niet bij het gesprek is betrokken.  
 
Verder besprak de Seniorenraad de punten die 
aangekaart zullen worden in de aanstaande 
gesprekken met het  GPV en het bestuurlijk en 
ambtelijk overleg met de gemeente Venray. Ook 
werden de verschillende jaarverslagen van 
Seniorenraad, Centrale van Ouderen verenigingen 
en commissies besproken. Deze zullen in de 
vergadering van de Centrale in april worden 
vastgesteld. 
 

NIEUWS  
VAN DE SENIORENRAAD 

DE LAATSTE 
“OUDE” 
SCHAKEL 
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Bericht van de  
Werkgroep meerdaagse reizen 
KBO-afdelingen Gemeente Venray 
 
Katwijk aan Zee, 4-8 mei: Er zijn nog 3 plaatsen vrij. 
Heeft u nog interesse,  Hay Achten bellen (571726). 
Parijs: In de tweede helft van september wil de 
werkgroep een reis plannen naar wereldstad Parijs 
met zijn vele bijzondere bezienswaardigheden die 
met een gids per bus, of wandelend bezocht worden. 

Enigszins afhankelijk van de 
hotelkeuze wordt de reissom (inclusief 
volpension en enkele entrees) 
geraamd op ongeveer 390-440 Euro 
(4 dagen) of 440-500 Euro (5 dagen). 
 
Pas bij tijdig getoonde voldoende 
belangstelling willen we deze reis 
verder uitwerken. 

Uw belangstelling gelieve u daarom uiterlijk 10 april 
bij een van de onderstaande leden van de werkgroep 
kenbaar te maken: Henk de Klerk (585132), Wim 
Claessens, Ysselsteyn (541202), Harry Reintjes, 
Veulen (582636), Jopie Peters, Venray (582286) of 
Hay Achten, Oirlo, tevens infopersoon (571726). 
 
Activiteiten KBO Venray-kom 
 
Donderdag 1 april: Dia presentatie “Rondom 
Pasen”. 
De heer Theo Spronk verzorgt deze dia presentatie 
met afbeeldingen die in de loop van de jaren zijn 
verzameld. Aanmelding vóór 29 maart via de KBO 
brievenbus in De Kemphaan of telefonisch bij Trees 
Cadirci (581238) 
Donderdag 22 april: Jaarvergadering. Aanvang 
14.00 uur in De Kemphaan. 
 

 
 
Info  
Woensdag 7 april korte fietstocht, vertrek om 13.30 
uur bij De Kemphaan. Opgave tot en met 7 april tot 
10.00 uur ‘s morgens bij Tiny Smolders, Gerda 
Stoffels of Frans Beks 851234, 588279 of 589083.  
Dinsdag 13 april lezing over: 
“de Hengstenassociatie De Vooruitgang”  
en de kampioen der kampioenen Nico van Melo.  
Jan Strijbos komt over deze trots van Castenray 
vertellen. Hij heeft er vorig jaar een boek over 

gepresenteerd en een standbeeld van deze 
legendarische hengst siert het dorp. Om 14.00 uur in 
De Kemphaan. Opgeven bij Diny Lemmers 514362 
of dflemmers@home.nl of via onze brievenbus in De 
Kemphaan. 
Dinsdag 20 april Jaarvergadering om 14.00 uur in 
De Kemphaan. 
Dit is de kans voor ieder ANBO lid om zijn zegje te 
doen, mee te denken over de toekomst van ANBO 
Venray en te laten merken wat hij/zij van de huidige 
activiteiten van ANBO Venray vindt. Voor de pauze 
wordt vergaderd en na de pauze is er een lezing over 
Rooynet. Peter Theeuwen, voorzitter van Historische 
Platform Venray komt ons informeren. Het bestuur 
rekent op een grote opkomst. 

En verder 
De ANBO praat landelijk mee 
Sinds de aansluiting van de ANBO bij de FNV is de 
invloed van de ANBO op de landelijke politiek flink 
vergroot. Door deze aansluiting heeft de ANBO een 
eigen zetel in de Sociaal Economische Raad (SER), 
het belangrijkste adviesorgaan voor de regering.  
Zo werd het wetsvoorstel om de AOW-toeslag voor 
jongere partners te laten vervallen door druk vanuit 
o.a. ANBO ingetrokken. Ook werd een fiscale 
maatregel gerepareerd waarbij alleenstaande 
AOW’ers teveel belasting betaalden. Actuele 
agendapunten zijn de WMO en AWBZ, de invoering 
van de OV-chipkaart en het functioneren van de 
pensioenfondsen. Op de website www.anbo.nl is 
veel informatie te vinden over de landelijke 
belangenbehartiging van ANBO. 
 
Ook uw mening geven?  
ANBO houdt regelmatig ledenraadplegingen. 
“Fantastisch als je achterban massaal van zich laat 
horen en je hun mening direct kunt ventileren naar 
de pers”, zegt belangenbehartiger Alex van 
Scherpenzeel.  
Wilt u ook meedoen? Mail dan uw lidnummer naar 
uw lidnummer naar cla@anbo.nl o.v.v. 
achterbanraadpleging. Bij de volgende peiling krijgt u 
een vragenlijst opgestuurd 
 
Eigen Venrayse ledenraadpleging  
 Op onze ledenenquête heeft een derde van de 
leden gereageerd. Tijdens onze komende algemene 
ledenvergadering op 20 april zullen we op de 
uitslagen terugkomen. Ze worden nu al gebruikt bij 
de opstelling van ons komende jaarprogramma.  
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIE  
VAN ANBO  
VENRAY 

NIEUWS 
KBO  
VENRAY 
 

De ouderenadviseur komt graag bij u langs voor 

informatie en advies over: 

Wonen, Zorg, Welzijn, Financiele regelingen 
 517317 
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Ouderen betrekken bij wijkgebeuren 
 
Op 5 maart hebben de organisaties die gebruik willen 
maken van het nieuw te bouwen wijkcentrum in 
Veltum, en Wonen Venray, een samenwerkings-
overeenkomst getekend. Wonen Venray kan eindelijk 
aan de slag om de bouw van het wijkcentrum en de 
40 zorgwoningen op gang te brengen. 
 
Zoals bekend wil de Ouderenvereniging Veltum 
betrokken worden bij de bouw, het beheer en de 
dienstverlening van het nieuwe wijkcentrum. Om de 
betrokkenheid van de wijkbewoners te vergroten, 
vraagt de ouderenvereniging een samenwerkings-
verband met de stichting Wijkcentrum, de 
Wijkvereniging Veltum en het Wijkplatform Veltum. 
Deze wens is schriftelijk kenbaar gemaakt aan de 
partners (Zorggroep N.L., Dichterbij, Mensana en 
stichting Wijkcentrum Veltum) die het centrum gaan 
exploiteren. 
 
De ouderenvereniging zelf wil ook activiteiten en 
dienstverlening ontwikkelen in het nieuwe 
wijkcentrum, om haar doelstelling waar te maken.  
Nu staan die activiteiten door het ontbreken van 
een geschikte ruimte nog even op een laag pitje.  
De dienstverlening, zoals de informatie over zorg 
en welzijnsvoorzieningen, de ontwikkelingen in het 
project ParcVelt en de buurthulp, zal wel verder 
worden ontwikkeld. 
 
Twee weken geleden is Ouderenvereniging Veltum 
gestart met het werven van leden onder ouderen van 
boven de 60 jaar. De verspreiding van een 
wervingsfolder begin maart  in de hele wijk heeft nu 
al geleid tot tegen de 60 nieuwe leden. De voorlopige 
conclusie is dat de boodschap blijkbaar over komt.  
Zie voor meer informatie over het dienstenaanbod en 
het lidmaatschap de website 
www.ouderenbelangenveltum.nl Mailadres: 
info@ouderenbelangenveltum.nl 
Chris ter Beek 
 

 
 
Monitor 55+: ouderen dik tevreden met leven 
Opnieuw heeft er een onderzoek plaats gevonden 
naar het welzijn  en vooral welbevinden van ouderen 
in Venray. Dit keer was het een onderzoek van de 
GGD, in opdracht van de gemeente Venray. Het doel 
was uit te vinden waar het aan schort en wat er dus 

gedaan moet worden om de ouderen vooral gezond 
te houden, van lichaam en geest. 
 
Dat zoeken naar problemen, zo erkent ook de GGD, 
wekt de indruk dat het niet goed gaat met de 
ouderen. Maar dat is niet zo. Als ergens wordt 
geconstateerd dat bijna een kwart van de ouderen te 
weinig lichaamsbeweging heeft, komt het negatief 
over. Maar het positieve is dat driekwart wel 
voldoende in de benen komt om te sporten of op een 
andere manier te bewegen. Voor hulpverleners wel 
zaak om op dat kwart ouderen die het lijf onvol-
doende in conditie houdt, te letten. En als twee op de 
drie senioren onvoldoende fruit en groente eet, mag 
best een alarmbelletje gaan rinkelen. 
 
De percentages die in Monitor 55+ genoemd worden 
zijn steeds ‘ongeveer’.Tenslotte gaat het om een 
steekproef waaraan 1260 van de 1700 aange-
schreven senioren hebben meegedaan. En er zijn 
ook verschillen tussen de echte bejaarden van boven 
de 75 jaar en de jongere senioren van 55 tot 65 jaar, 
waarvan de meesten nog aan het werk zijn. 
 

Driekwart van de senioren 
noemt zich zelf goed gezond en 
ziet het leven wel zitten. Niks 
aan de hand zou je dus zeggen. 
Maar een dergelijk rapport wordt 
juist geschreven om die 
minderheid die wel problemen 
ondervindt te helpen. En dat 
leidt dus tot aanbevelingen aan 
hulpverleners en instanties over 
de beste manier om wat aan die 
problemen te doen. 

 
De Seniorenraad heeft in een brief aan de gemeente 
Venray aangegeven dat er eens gekeken moet 
worden naar al bestaande rapporten, waarin wensen 
van ouderen over welzijn en zorg worden be-
schreven. De raad heeft de indruk dat het telkens 
opnieuw starten van onderzoeken vertragend werkt 
op de aanpak van deze knelpunten. Toch, als het 
nodig is, aldus de Seniorenraad, zal verder 
onderzoek moeten worden gedaan. 
 
Het is jammer dat veel ouderen nog steeds niet 
weten van welke voorzieningen ze gebruik kunnen 
maken. De GGD pleit er voor om de gemeentelijke 
voorzieningen op het gebied wonen, welzijn en zorg 
verder uit te breiden en meer te doen aan preventie 
om de vraag naar hulp en zorg te beperken. Een 
derde peiler zou kunnen zijn: de mensen beter 
voorlichten over de vraag waar ouderen met klachten 
en vragen terecht kunnen en wat er voor hen 
allemaal te doen is. 
Jaques Penris  

MONITOR 55+ 
Inleiding en beschouwing  

OUDERENVERENIGING 
 VELTUM 
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Een rapport over gezondheid bij ouderen 
 
Gezonder leven voorkomt klachten 
 
De overheid en gezondheidsinstellingen moeten de 
jonge ouderen van tussen de 55 en 65 jaar ervan 
doordringen dat ze gezonder moeten leven willen ze 
op latere leeftijd niet teveel chronische aandoeningen 
krijgen. Dit blijkt uit het GGD-onderzoek dat de titel 
Monitor 55+ mee heeft gekregen.  
 

 
Ouderen, hier op Beukenrode, krijgen goed en 
gevarieerd eten, maar wie voor zich zelf moet 
zorgen, komt daar niet altijd aan toe.  
 
De inventarisatie leert dat ruim driekwart van de 
ouderen een chronische aandoening heeft, die 
varieert van te hoge bloeddruk tot artrose, reuma of 
ernstige rugklachten. Bij de oudere senioren van 75+ 
hebben praktisch negen van de tien mensen deze 
klachten, maar er komen ook andere ongemakken 
bij, zoals incontinentie, diabetes en 
longaandoeningen.  
 
Voor elf procent van de ouderen is daarom een 
betaalde hulp in de huishouding actief, in vier procent 
van de gevallen is daar ook hulp bij voor de  
persoonlijke verpleging en verzorging.  
 
Op zich is daar niks vreemds aan, want met het 
stijgen van de leeftijd treedt ook meer slijtage op in 
het lijf. Maar dat proces is te vertragen door goed en 
gezond te eten, voldoende te bewegen en matig te 
zijn in het gebruik van alcohol en rookwaren. En hoe 
jonger men dat aanleert, hoe beter het is.  
Verbieden en gebieden heeft weinig zin. Als mensen 
het niet inzien, komt er van het doen aan sport of 

eten van voldoende vitaminerijk voedsel  niet veel 
terecht. 
Het onderzoek leert bijvoorbeeld dat tweederde van 
de ouderen onvoldoende groente en de helft van de 
senioren niet genoeg fruit eet. Dat kan beter, horen 
we schaatscoach Henk Gemser al roepen in een 
reclamespotje. Dat tweederde van de ouderen 
voldoende aan lichaamsbeweging doet is dan weer 
positief. Kijken we alleen naar de 75-plussers dan 
komt nog maar de helft aan ‘voldoende bewegen’ 
toe. Meer bewegen voor Ouderen, juist voor die 
doelgroep, blijft belangrijk. Roken doen veel ouderen 
gelukkig al niet meer: slechts zestien procent is nog 
aan de sigaar of sigaret en slechts twee procent is 
aan te merken als verstokte roker.  
 
Wat de alcohol betreft een heel ander beeld. 
Driekwart van de mensen boven de 55 jaar drinkt, 
acht procent drinkt overmatig. Twee procent van de 
ouderen geeft eerlijk toe ongezond te leven, maar 
toch zijn de meesten tevreden over hun gezondheid.  
Van de mensen die chronische aandoeningen 
hebben, zeggen er negen van de tien dat ze daar (nu 
nog) best mee kunnen leven. 
 
Een kwart van de ouderen heeft depressieve 
klachten en een derde voelt zich in meer of mindere 
mate eenzaam. Slechts bij vier procent van de 
senioren betreft het dan ernstige klachten van angst 
of neerslachtigheid en slechts zeven procent voelt 
zich heel erg eenzaam. Op deze categorie zal het 
beleid zich vooral moeten richten. Terwijl tien van de 
honderd mensen bang zijn om te dementeren, heeft 
maar twee procent zich laten onderzoeken voor 
vergeetachtigheid. 

MONITOR 55+ 
Het rapport 

Prikbord 
 
Alzheimer café. In De Kemphaan heeft maandag 
12 april het Alzheimer café plaats, het programma 
begint om 19.30 uur. Mevrouw C. Lokate, specialist 
ouderengeneeskunde van De Zorggroep, 
bespreekt dan de ‘opname in het verpleeghuis’. 
 
De Centrale van Ouderenverenigingen vergadert 
op 20 april, vanaf 9.30 uur in De Kemphaan. De 
vergadering is openbaar, u kunt er als toehoorder 
bij zijn. 
 
Sjoelen: Iedere maandagmiddag vanaf 14.00 uur 
kunnen de liefhebbers van het sjoelspel terecht in 
De Kemphaan. Een tot op heden beperkte groep 
personen is trouw aanwezig op deze middagen. Zij 
hopen dat er meer mensen zullen gaan aansluiten. 
Met een kop koffie en een beetje competitie maken 
ze er steeds een gezellige middag van. Ook u bent 
van harte welkom. 
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Zegt een begrafenisondernemer.  
 
“Mensen hebben hun leven lang trouw premie 
betaald. Als ze dan overlijden, worden de 
nabestaanden geconfronteerd met onverwachte 
kosten. De polis dekt slechts een deel van de 
uitgaven. De begrafenis wordt duurder als je meer 
wilt dan het standaardpakket. Een beetje kist, een 
beetje koffietafel, bloemen, kaartjes, brieven, 
volgauto’s; bijna nooit dekt de polis alle kosten.” 
Aldus begrafenisondernemer Huub Bovens uit 
Maastricht in het blad ´Nummer 1´.  
 
Voor veel ouderen moet dit een waarschuwing zijn. 
Vaak denken mensen dat ze een 
begrafenisverzekering hebben en dat dus de 
nabestaanden zich geen zorgen hoeven te maken. 
Maar is die verzekering voldoende? 
Als nabestaande wil je bovendien vaak de beste 
begrafenis voor je overleden familielid.  
 
Wie op internet zoekt bij verzekeringsmaat-
schappijen, kan daar een kostenraming vinden voor 
begrafenissen. Die raming geeft aan dat voor een 
gemiddelde begrafenis ongeveer 7500 euro nodig is 
en voor een crematie 5500 euro. Als je het sober wil 
houden kan er nog wel wat vanaf, laat Bovens 
weten. Inderdaad, er is hier en daar wel wat te doen 
met de spreekwoordelijke kaasschaaf. Wie echt het 
mes in de kosten wil zetten, kan ook op internet 
zoeken naar www.uitvaartcompact.nl waar de kosten 
zelfs teruggebracht kunnen worden tot tussen de 
1500 en 3000 euro.  
 
Maar dan nog geldt: kun je dat betalen? Wat is de 
wens van de overledene? Zijn goedkopere 
alternatieven niet voldoende? Het zou goed zijn, als 
elke oudere of ouder echtpaar daar tijdig bij stilstaat. 
Niemand denkt daar graag over na, maar het is ook 
niet eerlijk, daar de achterblijvers mee op te zadelen.  
 
Er speelt meer bij een sterfgeval. Stel: als man of 
vrouw hebt u alle jaren de financiën geregeld en u 
komt te overlijden. Uw partner is op dat moment te 
verdrietig om helder te denken. Hij of zij weet niet 
hoe zaken financieel geregeld zijn, wat er gedaan 
moet worden om alles in goede banen te leiden. 
 
Onlangs vertelde een man, die ongeneeslijk ziek 
was, dat hij voor zijn vrouw een map had gemaakt 
met alle gegevens die ze na zijn dood nodig zou 
hebben. Daarin zaten zijn wensen wat betreft de 
uitvaart, gegevens over verzekeringen, hypotheek en 

andere financiën. Adressen van mensen waarmee ze 
kon overleggen of die op de hoogte moesten worden 
gebracht van zijn heengaan. Maar ook over 
abonnementen die al dan niet opgezegd moesten 
worden. 
 
Wat dit laatste betreft heeft Dagblad De Limburger 
een website waarop u nu al kunt aangeven welke 
instanties, bedrijven of uitgevers een bericht moeten 
hebben als u komt te overlijden. Het is een hulp die 
in de moeilijke tijd na een sterfgeval best handig kan 
zijn. Kijk daar voort op www.mensenlinq.nl/limburger, 
meld u aan en vul de lijst in. U betaalt hiervoor 
eenmalig een bedrag van 39 euro. 
 
Regel dus deze zaken op tijd en leg dat vast, zodat 
iedereen weet wat er moet gebeuren als de tijd daar 
is. 
 

 
Vooral vanwege de grafrechten en het grafmonument is 
begraven heel duur. Cremeren in het op de achtergrond in 
aanbouw zijnde crematorium op de Boschhuizen is 
ongeveer een derde goedkoper. 

OVERLIJDEN  
IS (TE) DUUR 

Advertenties voor De Schakel moeten 3 dagen eerder 
dan de sluitingsdatum voor de kopij worden ingeleverd. 
Zie voor adressen en telefoonnummers de colofon. 
Voor informatie over voorwaarden en tarieven, bel de 
voorzitter. 
 
 

 6 



 
 
Senioren en politiek: dat kan best samen 
 
In vergaderingen van de Seniorenraad Venray is 
vaker gesproken over “de politiek”: moet de 
Seniorenraad aan politiek doen of zich afzijdig 
houden? Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
november wees de Seniorenraad een uitnodiging 
van de Partij van de Arbeid af om op een 
verkiezingbijeenkomst (over ouderen) te verschijnen. 
De Seniorenraad wees deze invitatie af op grond van 
de stelling, dat de ouderenraad een 
belangenbehartiger is die niet aan politiek doet. 
 
In het provinciale blad ‘Kijk op KBO Limburg’ brak het 
provinciale KBO-bestuur onlangs juist een lans voor 
het gemeentelijk actief volgen van de politiek: de 
KBO moet aangeven hoe het ouderenbeleid in de 
gemeente gestalte moet krijgen; de bond moet de 
programma’s van de politieke partijen beoordelen en 
hen er op aanspreken als hun programma’s op dit 
punt onder de maat zijn; de ouderenverenigingen (in 
Venray dus ook de Centrale en de Seniorenraad) 
moeten vervolgens op de bres staan voor een goede 
paragraaf over de ouderen in het collegeprogramma; 
en daarna moeten zij de politiek blijven volgen of dat 
programma ook goed wordt uitgevoerd. Kortom: 
wees actief in de politiek! 
 
En wat doet de KBO Venray? De Centrale van 
Ouderenverenigingen en Seniorenraad Venray? 
Gaan zij aan de slag? Tijdens een informatiemiddag, 
half januari, werd zelfs gevraagd waarom de 
centrale, met een dergelijke achterban, niet zelf een 
politieke partij oprichtte.  
Voorzitter Trudy Eekhout verwoordde het aldus: “Wij 
willen opkomen voor de belangen van de ouderen en 
willen niet, als politieke partijen, gedwongen worden 
om compromissen te sluiten”.  
 
Prima standpunt. Maar hebben Centrale en 
Seniorenraad niet te veel koudwatervrees? Het 
behartigen van belangen is immers ook een vorm 
van politiek bedrijven. Als de seniorenraad roept dat 
de gemeente subsidie moet verlenen aan de 
ouderenbonden, is dat even zeer politiek als het 
besluit van de gemeente om dat juist niet te doen. 
Als de commissie ouderenhuisvesting mee willen 
praten over de bouw van ouderenwoningen, is dat 
net zo’n politiek standpunt, als dat van de 
woningstichting die beslist deze maar niet te bouwen. 
Laten we niet te angstig zijn voor het woord politiek 
en voor ‘het politiek voeren’. Het betekent in feite niet 
meer en niet minder dan meepraten in het belang 

van het volk; voor Centrale en Seniorenraad dus in 
het belang van de ouderen.  
Politiek ís belangenbehartiging: de Seniorenraad 
behartigt de belangen van de ouderenraad, het GPV 
die van de gehandicapten, de huurdersvereniging die 
van de mensen in een huurhuis. En de politiek 
behartigt de belangen van álle inwoners, moet 
daarbij kiezen tussen tegengestelde belangen en 
verlangens. En kiest, in de ogen van de verliezer, 
dus altijd verkeerd.  
 
Veel mensen vinden politiek vies, smerig. Politiek is 
alleen ‘smerig’ als (foute) zaken worden verzwegen 
die iedereen moet en mag weten, als beloftes 
worden gedaan om stemmen te winnen of geld wordt 
aangenomen in ruil voor bepaalde opdrachten of 
gunsten. Maar er is niks mis met het onderhandelen 
om de eigen standpunten er door te krijgen, om 
afspraken te maken over bepaalde kwesties, of om 
compromissen te sluiten. Het hele leven is een 
kwestie van geven en nemen. Politiek bedrijven, dat 
doen we in feite allemaal. 
 
Dus Seniorenraad: doe rustig aan politiek, zonder ‘in 
de politiek te gaan’. Wij moeten dan wel onze plaats 
weten. Wij bepleiten net als woning- en welzijns-
stichtingen, milieugroepen, sportverenigingen, 
culturele instellingen onze eigen belangen, terwijl de 
politiek, de gemeente dus, deze belangen afweegt 
en daar uiteindelijk een volgorde aan geeft of een 
keuze uitmaakt.  
De ouderenverenigingen moeten gebruik maken van 
de (wettelijke) mogelijkheden, zonder dwars te liggen 
om het dwarsliggen. En uiteindelijk het resultaat 
accepteren zoals het wordt vastgesteld door de 
politiek.  
 
Zijn we het er niet mee eens? Dan volgt een ‘nieuwe 
ronde met nieuwe kansen’ bij de volgende begroting, 
de volgende beleidswijziging, de volgende 
(gemeenteraad)verkiezing.  
Jaques Penris  
 
 
DEBAT MET B & W 
VENRAY 
Het door de 
commissie politiek en 
ouderen van de 
Centrale van 
Ouderenverenigingen 
aangevraagde debat 
met het college van burgemeester en wethouders 
van Venray heeft plaats op dinsdag 11 mei. 
De ontmoeting vindt plaats in ouderencentrum 
De Kemphaan en begint om 15.00 uur. In de 
volgende Schakel komen we hier uitgebreider op 
terug.  
 

CENTRALE,  
SENIORENRAAD  
EN POLITIEK 
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Een nieuwe lente. Dus de paden op, 
de lanen in. Bijvoorbeeld op het Venrayse Anna-
terrein.  
Het lentegevoel wordt daar nog versterkt door 
Lentebode, het keramisch (geglazuurd) reliëf van vijf 
bij acht meter op de gevel van schouwburg De 
Zonnebloem.  
 

 
 
Het verkeert na bijna een halve eeuw in een 
opvallend goede staat. Het kunstwerk was bij het 
gouden jubileum van St. Anna in 1961 het geschenk 
van gemeente en burgerij. Bij de onthulling begin 
september 1963 bleek dat de Arnhemse kunstenaar 
Auguste Manche (1916 Den Bosch – 2000 Anger 
Oostenrijk) helemaal geslaagd was in de opdracht 
‘iets feestelijks en blij’s’ te maken. Twee (blauwe) 
meisjesfiguren stralen vreugde uit; ze strekken hun 
armen uit naar een vlucht vogels en in hun handen 
dragen ze kleurrijke bloemenguirlandes. De 
Zingende Zusters van Liefde, een bekend trio door 
optredens voor radio en tv, zongen bij de onthulling 
een lenteliedje van de hand van zuster Laetitiae de 
Boeck. Het werd een hit. Nu gaat het bekende 
gezegde ‘Een nieuwe lente, een nieuw geluid’ van 
dichter Herman Gorter helaas nog niet op voor 
Lentebode. In de nieuwe (woon)opzet voor St. Anna 
wordt de schouwburg gesloopt. Nog onbekend is of 
Lentebode gered wordt, al pleiten de stichtingen 
Stadspark en Venray Monumentaal daar 
hartstochtelijk voor. Herplaatsing op een andere plek 
op het terrein moet toch mogelijk zijn. Nu geldt pas 
echt de bij de onthulling uitgesproken wens: ‘moge 
Lentebode tot in lengte van dagen getuigen van de 
innige verbondenheid tussen de Venrayse 
gemeenschap en Huize Sint Anna’. 
Paul Reiniers 

 
 
Regiotaxi:  
Er blijven nog steeds vragen binnenkomen over het 
gebruik van de Regiotaxi. 
 
1.  Heeft de gemeentelijke herindeling gevolgen voor 
de zone-indeling van de Regiotaxi? 
Voor de nieuwe bewoners van Venray geldt ook een 
maximum van 5 zones. Ook kunnen zij gebruik 
maken van de zogenaamde puntbestemmingen. 
Hiermee kunnen zij ook alle dagelijkse voorzieningen 
bereiken 
2.  Kunnen WMO-ers per 1-7-10 gebruik maken van 
gratis openbaar vervoer? 
Hierover is wel een voorstel gedaan, maar een 
besluit hierover moet nog worden genomen 
3.  Het vervallen van de inkomensgrens per 1 januari 
2010 voor mensen die in aanmerking komen voor 
een WMO-pas 
Iedereen die vanwege een beperking niet met het 
openbare vervoer kan reizen, kan een WMO-pas 
aanvragen. De inkomensgrens is hierbij niet meer 
van toepassing.  
4.  Vanuit de klankbordgroep WMO is onlangs een 
werkgroep Regiotaxi gevormd die zich gaat bezig 
houden met de Regiotaxi. De bevindingen en 
aanbevelingen vanuit deze werkgroep ten aanzien 
van het functioneren van de Regiotaxi zullen we t.z.t. 
bekend maken. 
 5.  De jaargegevens van 2009 over het functioneren 
van de Regiotaxi in Noord Limburg zijn inmiddels 
bekend. Aangezien het een rapport is van 45 
pagina’s is het ondoenlijk om dit helemaal te 
publiceren. In het rapport is ruime aandacht besteed 
aan de klachten. In Venray waren 120 klachten op 
een totaal van 1470 in Noord Limburg. Als we in 
aanmerking nemen dat er in 2009 in totaal 24500 
ritten waren, mogen we concluderen dat er toch heel 
veel ritten goed gaan. We blijven uiteraard aandacht 
houden voor klachten.  
6.  In 2009 is er een klachtenonderzoek gedaan 
onder de bewoners van Schuttersveld naar het 
gebruik van de Regiotaxi. Tijdens 3 zittingen werd 
door 6 personen een klacht gemeld. Hierbij werd 
door enkele mensen wel de opmerking geplaatst dat 
een klacht indienen geen zin zou hebben omdat er 
toch geen rekening mee werd gehouden.  
Advies van het GPV: als u een klacht hebt is het 
altijd aan te raden om deze ook in te dienen. 
7.  De regeling van het "voordeeltarief" van de 
Regiotaxi vanwege de (grote) afstand tussen huis en 
de meest nabij gelegen bushalte openbaar vervoer.  
Veolia doet hierover de volgende mededeling: 
Voor mensen die geen gebruik kunnen maken van 
het reguliere openbaar vervoer, omdat er geen 

REGIOTAXI HEBT U EEN MO(NU)MENTJE?   

Foto AFV 
Venray 
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bushalte of station op acceptabele afstand is van hun 
woonadres is geldt het gereduceerd tarief van € 1,90. 
Daarvoor hebben Veolia en de Provincie Limburg 
afspraken gemaakt. Voor woonkernen tot 7.500 
inwoners mag een halte op maximaal 1 kilometer 
afstand liggen. Voor woonkernen tussen 7.500 en 
25.000 inwoners mag de afstand niet meer dan 750 
meter bedragen, en voor woonkernen boven 25.000 
inwoners ligt de norm op 500 meter. Hiertoe moeten 
deze mensen contact opnemen met de 
Klantenservice van Veolia voor het verkrijgen van 
een speciale pas. Zonder deze pas geldt het tarief 
van € 3,-. 
 

 
 
Op zaterdag 27 en zondag 28 februari jl. 
organiseerde Seniorservice Gilde Venray twee 
demodagen. In bouwmarkt Gamma op de Venrayse 
woonboulevard werden 25 standjes opgericht waarin 
het hele scala van de activiteiten van Seniorservice 
tentoon werd gespreid. Door de ruime publiciteit die 
zowel door het Gilde zelf als door de bouwmarkt aan 
dit evenement werd gegeven, hebben honderden 
bezoekers, waaronder ook veel Schakellezers, 
kennis kunnen maken met de hobby- en andere 
activiteiten.  
Buiten was het onstuimig weer (het stormde dat 
weekeinde écht!), binnen was het gezellig druk. Voor 
Seniorservice was het de eerste keer, dat zij zich op 
deze manier aan het grote publiek presenteerde. Dat 
stroomde in groten getale toe. Men genoot van 
demonstraties als houtmodelbouw, schilderen, 
wenskaarten maken, mandala’s  tekenen, glas in 
lood snijden en nog veel meer. Ook de 
informatiestands van de conversatiegroepen, het 
coach4you project en de afasiegroep trokken veel 
belangstelling. Seniorservice kijkt terug op een paar 
zeer geslaagde dagen. Het blijkt voor herhaling 
vatbaar. Zie voor foto’s van de demodagen onze 
website: www.seniorservicevenray.nl  
 

 
 
Taalles aan huis voor allochtonen 
 
Welzijnsstichting Synthese krijgt 125.000 euro van 
het Oranjefonds om in Noord-Limburg het project 
Taalontmoetingen uit te voeren. Voor dat project 
boekt de stichting vrijwilligers, een taak, die in dit 
geval heel goed door ouderen kan worden verricht.  
Doel van Taalontmoetingen is uiteraard om 
inwoners, afkomstig uit andere landen, de 

Nederlandse taal bij te brengen. In dit geval wordt de 
taal bij die mensen “thuisgebracht”. Een vrijwilliger 
gaat bij de allochtoon op bezoek en leert mensen 
aan de hand van praktische dingen thuis, hoe alles in 
het Nederlands wordt genoemd of gezegd. Die 
vrijwilliger krijgt vooraf uiteraard een training hoe hij 
het aan moet pakken.  
 
Het doel van het project is om buitenlandse 
nieuwkomers zoveel Nederlands bij te brengen dat 
ze zich zelf kunnen redden in de maatschappij. Als 
de ‘thuiscursus’ ver genoeg is gegaan, kan de 
allochtoon verdere scholing krijgen bij instituten als 
Gilde Opleidingen of bijvoorbeeld het 
Moedercentrum.  
 
Ouderen die het leuk vinden om op deze manier 
vrijwilligerswerk te doen, kunnen zich aanmelden bij 
projectleidster Annie Korstjaans van Synthese, 
telefoon 517399. 
 

 
 
Hacker zendt valse KPN-berichten 
 
Sinds enkele maanden is iemand, vermoedelijk een 
hacker (iemand die inbreekt in computers van 
anderen), doende gebruikersnamen en 
wachtwoorden te verzamelen van KPN-klanten. De 
KPN zelf zegt er niets tegen te kunnen doen, maar 
vindt het van de andere kant ook niet de moeite 
waard klanten hier voor te waarschuwen. 
 
De hacker zendt mailtjes naar mensen met een 
KPN-emailaccount en gebruikt daarbij de 
bedrijfsnaam ‘Server Messaging Centrum’ en 
ondertekent met KPNPlanet.nl. Hij vraagt de mensen 
om gebruikersnaam, wachtwoord en enkele 
persoonlijke gegevens door te geven, omdat er 
zogenaamd wordt overgestapt naar een nieuw 
systeem. Aan het slot van de mail komt een 
dreigement: “wie niet binnen twee dagen reageert 
wordt afgesloten”. 
 
De berichten van de hacker zijn in slecht Nederlands 
gesteld, mogelijk is het dus een buitenlander. 
Hieraan is ook te herkennen dat het geen officieel 
bericht is van KPN zelf. “Wij sturen nooit e-mailtjes 
naar klanten”, zegt een medewerker van de 
klachtenafdeling. Maar dat betekent tevens dat 
klanten niet door KPN worden gewaarschuwd om 
niet in te gaan op het verzoek van de hacker. Gooi 
dus het mailtje weg, geef zeker geen gegevens door. 
 
 

PAS OP !! 
HACKER ACTIEF  

TAALLES AAN HUIS 

DEMODAGEN SENIORSERVICE  
GROOT SUCCES! 
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In de vorige Schakel maakten we melding 
van de brief die KBO Limburg stuurde aan 
gedeputeerde Bert Kersten. In deze brief 

drong de KBO er op aan vaart te zetten achter een 
plan van aanpak voor de voorlichting aan de (vooral 
oudere) toekomstige gebruiker van de OV-chipkaart. 
Inmiddels heeft de gedeputeerde per brief 
gereageerd. Kersten stelt daarin dat hij de zorgen 
van KBO Limburg deelt. Via het Reizigersoverleg 
Limburg was hij overigens al op de hoogte van de 
problemen met de chipkaart, evenals die rond zaken 
als tarieven en communicatie.  
Hij heeft de vervoerder Veolia, verantwoordelijk voor 
de invoering, verzocht, om op heel korte termijn met 
uitgewerkte plannen te komen. 
Daarin dient aandacht te worden besteed aan de 
vraag hoe de reizigers, specifiek de ouderen en 
reizigers met een functiebeperking, worden 
voorbereid op dit nieuwe vervoersbewijs. 
Zodra dit plan van aanpak binnen is, wil Kersten dit 
bespreken met het Reizigersoverleg Limburg, dat de 
Provincie Limburg in vervoerszaken adviseert. 
 

 
De vervroegde afschaffing van de partnertoeslag 
voor AOW’ers met partners tot 55 jaar gaat niet door.  

Dit schreef staatsecretaris Jette 
Klijnsma op 16 februari aan de 
Tweede Kamer. Dit betekent voor 
enkele duizenden ouderen dat zij tot 
2015 recht blijven houden op de 

AOW- partnertoeslag van meer dan € 600,- netto per 
maand. 
De Unie KBO en de andere ouderenorganisaties, die 
verenigd zijn in de CSO (centrale voor 
samenwerkende ouderenorganisaties), hebben zich 
steeds fel verzet tegen de plannen van de 
staatssecretaris om al in 2011 de toeslag voor 
AOW’ers met een partner tot 55 jaar af te schaffen. 
Voor deze groep huishoudens zou dit een 
inkomensachteruitgang betekenen van ongeveer 
€ 8000,- netto per jaar waarop zij zich nauwelijks 
konden voorbereiden. Deze maatregel zou 
vooruitlopen op de volledige afschaffing van de 
AOW- partnertoeslag in 2015, die al jaren geleden is 
aangekondigd. En die gaat gewoon door! 
Op dinsdag 16 februari hebben de 
ouderenorganisaties, verenigd in de CSO,  en het 
comité Partnertoeslag 2011 een petitie overhandigd 
aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Met de petitie werden negentig 
brieven met persoonlijke verhalen van getroffenen 
aangeboden. Nog tijdens de aanbieding van de 
petitie werd bekend dat de staatsecretaris van haar 
plannen had afgezien. 

 
 
Het bestuur dankt u hartelijk voor  
de enorme belangstelling op onze 
receptie 50 jaar KBO Oostrum. 
 
Vele felicitaties gingen vergezeld van 

een financiële attentie. 
Wij hebben gemeend het mooie bedrag van € 800,- 
over te maken ten behoeve van de slachtoffers van 
de aardbeving in Haïti. 
Het bestuur KBO Oostrum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KBO Oostrum 

PARTNERTOESLAG AOW BLIJFT TOT 2015 

INVOERING OV-CHIPKAART 

 
Match  Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray zoekt:: 
een kandidaat voor het organiseren en 
(helpen) uitvoeren van een klantenonderzoek 
Vereist: 
- affiniteit met vrijwilligerswerk 
- onderzoekservaring 
- communicatieve vaardigheden 
Match is: 
Een vrijwilligersorganisatie, waarvoor meer dan 20 
vrijwilligers en 2 part time professionele 
coördinatoren werken. Met als hoofddoel 
vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Venray te 
ondersteunen.  
Wat heeft Match u te bieden?  

- Een enthousiast team vrijwilligers en 
bestuursleden.  

- Faciliteiten om het onderzoek te 
organiseren en uit te voeren. 

Voor informatie : www.vrijwilligerswerkvenray.nl 
Hebt u belangstelling voor dit onderzoek of wilt u 
meer informatie bel of mail dan vóór 15 april met 
Yvonne Hanraets (coördinator) 0478-516995, 
yvonne@vrijwilligerswerkvenray.nl  of  
Piet Kroft ( vz) 0478-584165, p.kroft@kpnplanet.nl 

adv 

Verspreiding van De Schakels. 
 

In de vergadering is afgesproken dat aan het 
secretariaat van de redactie van De Schakel 
namen en telefoonnummers van personen, 

verantwoordelijk voor het ophalen De Schakels, 
doorgegeven zouden worden. 

Slechte één vereniging heeft aan dit verzoek 
voldaan. 

Vriendelijk doch dringen verzoeken wij u, de 
gegevens alsnog door te geven op e-mail: 
secretariaat.schakel@seniorenraad.info 
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Wanssums bos Wanssums (trots) 
 
De naam Wanssum komt in 1242 voor het eerst op 
papier voor, als het klooster van de Cisterciënzers in 
het Duitse Wachtendonk landerijen koopt “onder 
Wanzem en Blittersvic”. De heerlijkheid Wanssum 
behoorde achtereenvolgens toe aan de adellijke 
families Van Schellart van Opendorf, Van Hatzveld, 
Van Lynden, en Cocq van Haeften. 
In 1314 kreeg Wanssum van Reinald 1 van Gelre 
toestemming een stad te vormen maar deed er niets 
mee. Drie jaar later werden deze stadsrechten aan 
Geijsteren gegeven, maar ook Geijsteren maakte er 
geen gebruik van. Wanssum en Geijsteren werden in 
1800 verenigd tot één gemeente met 348 inwoners.  
 
De grootste groeiperiode voor Wanssum brak aan 
onder burgemeester J. baron De Weichs de Wenne. 
Hij liet in de jaren ‘30 van de vorige eeuw de 
tegenwoordige haven aanleggen. Wanssum ging in 
1969 als gemeente samen met Meerlo en is nu dus 
onder de hoede van Venray gekomen. 
 

 
De jachthaven van Wanssum 
 
Onze wandeltocht begint op het parkeerterrein aan 
de Geijsterseweg bij de jachthaven. Van daar af  
gaan wij de Oude Kerkstraat in, rechts passeren wij 
het kerkhof en de plaats waar voor de oorlog de kerk 
stond. Op het kruispunt moeten we links de St. 
Leonardsweg in, langs de parochiekerk van de 
H.Michael op (links) en rechts gemeenschapshuis 
De Zandhoek. U loopt nu schuin naar rechts de 
Pastoorstraat in tot Venrayseweg Voordat u deze 
oversteekt, ziet u  rechts bakker Van Deuzeldonk 
(koffie met gebak) en een pas gerestaureerd 
kapelletje, dat luistert naar de naam Maria in de 
Nood.  

Op Venrayseweg loopt u even naar links, dan rechts 
de ingang in van sportpark De Broekberg. Vervolg de 
weg langs de kantine en laat tenniscomplex de 
Gagel links liggen. U bevind zich nu in het Toete Man 
Pedje.  
Toete Man heeft zich tientallen jaren belangeloos 
ingezet voor alle sporten in Wanssum. 

Kapelletje Maria in de Nood 
 
Steek de harde weg over, het bospad op en blijf dit 
volgen langs het bouwland en ga weer het bos in 
(hier liggen wat dassenburchten). Het pad brengt u 
bij het kapelletje van St.Goar) op Meerlo’s (nu Horst 
aan de Maas) grondgebied. Ga de weg een stukje 
terug, maar volg dan de weg door het beekdal van 
de Grote Molenbeek met zijn roodwitte tekens van 
het Pieterpad. Wandel door tot aan de Venrayseweg, 
langs zwembad De Broekberg. 
Op de Venrayseweg loopt u richting Well,voorbij het 
tankstation. Ga links de Burg. De Weichshavenstraat 
in, voor de C1000 langs. Dan doodlopende weg links 
in tot aan de waterkering van de jachthaven, meteen 
links de dijk op, achterlangs de C1000. Neem de trap 
naar beneden, steek de  houten brug over en volg de  
kade langs de jachthaven. U passeert hier twee 
betonnen zuilen die de hoogste waterstanden van de 
Maas in 1993 en 1995 aangeven. Bij de 
parkeerplaats eindigt de route. 
Wilt u nog genieten van het havenbeeld: op het 
terras van café Havenzicht kunt u heerlijk uitrusten. 
Herman Jacobs 

WANDELEN 
IN   
WANSSUM 

Wanssums bos Wanssums (trots) haven route is 
ongeveer 4,5 km lang. 
 Openbaar vervoer bushalte 
Venrayseweg/Geijsterseweg lijn Veolia 29 ,30 en 60 
Wandelroute is gratis verkrijgbaar bij de havenmeester 
Piet Aarts in café Havenzicht, Geijsterseweg 8 tel. 
0653182248 
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Bijeenkomst gebruikers 
gehandicaptenvoertuigen 
 
Jaarlijks worden ongeveer 1000 mensen van alle 
leeftijden op een Spoed Eisende Hulpafdeling (SEH) 
behandeld na een ongeval waarbij een scootmobiel 
of invalidenwagen betrokken is geweest. 

 
Om dit aantal ongevallen te reduceren, roepen wij 

uw hulp in! 
In Venray wordt op woensdag 21 april, in 
samenwerking met VCP en ANBO, in De Kemphaan 
een bijeenkomst georganiseerd voor en met 
gebruikers van gehandicaptenvoertuigen. Aanvang 
13.30 uur. 
Na een inleiding en een korte film is er ruimschoots 
gelegenheid om van gedachten te wisselen over 
gebruik, problemen, belemmeringen en wensen  
Bent u gebruiker van een gehandicaptenvoertuig of 
gaat u binnenkort gebruik maken van een 
gehandicaptenvoertuig, meldt u dan aan op 
onderstaand adres. De bijeenkomst is voor u zonder 
kosten. Wij hopen van harte dat u hieraan een 
bijdrage wilt leveren. 
 
GEVRAAGD:  
Mensen, die gebruikmaken van een elektrische 
rolstoel, scootmobiel of Canta,  Brommobiel, 
Segway (step met motor) e.a. 
 
GehandicaptenPlatform Venray, Postbus 503, 5800 
AM Venray.  Tel. 06 43113073 / 0478 586313 
 

 
 
Een anekdote uit de late middeleeuwen, 
opgetekend uit de volksmond. 
 
Heiligen en wij horen bij elkaar. Voordat ze heilig 
werden, waren zij immers ook gewone mensen. 
Met hun gezellen waren Willibrord, Leonard en Goar 
langs de Maas afgezakt naar het zuiden. 
In de buurt van Cuijk hadden zij elkaar ontmoet. Dat 
alleen was al verwonderlijk, maar wonderlijke zaken 
komen bij heiligen wel vaker voor. Eerst waren zij 
samen bij Agatha in het klooster daar gaan eten. Ze 
dronken er een goede kruik wijn bij. 
Lekker opgemonterd zetten zij samen de reis naar 
het zuiden voort. 
Toen ze in Maashees aankwamen voelde Willibrord, 
de oudste, dat de wijn hem in de benen gezakt was. 

De onderdanen voelden aan als lood. Daarom stelde 
hij voor om even naar rechts aan te houden en de 
bossen in te gaan. Hij kende de weg en wist dat er 
een bron was, waar hij wel eens gepreekt en 
gedoopt had. Bij de bron aangekomen, dronken zij 
eerst van het koele, heldere water. Willibrord viel in 
slaap. De anderen probeerden hem wakker te 
maken, maar hij sliep als een blok! 
”Dan gaan wij alleen verder”, zei de jongste van het 
stel.  
Eerst liepen ze richting Maas, want langs de Maas 
zouden zij de weg wel vinden. Toen ze in Geijsteren 
uit de bossen kwamen zagen ze in verte de Maas, 
dus sloegen ze rechtsaf naar Wanssum. 
Elk kwartier werden de benen van Leonard echter 
zwaarder en toen ze in Wanssum kwamen, gaf ook 
hij het op en ging languit in het gras liggen snurken. 
“Laat ze liggen”, zei Goar, die een Duitser van langs 
de Rijn was en wel wat wijn gewend was. “Ik sjok 
door”. Sjokken was het inderdaad. Hij liep evenwijdig 
aan de Molenbeek langs het broek in de richting 
Meerlo. Zo ver kwam hij echter niet, want ook zijn 
benen lieten hem in de steek. In een bosje niet ver 
van de beek af, waar een put stond, gaf hij het op. 
Weldra was ook hij naar dromenland vertrokken. 
Op de plaatsen waar de drie geloofsverkondigers 
hun roes uitsliepen, bouwden de mensen later een 
kapel ter hunner ere. Alle drie de kapelletjes bestaan 
nog. 
Herman Jacobs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE DRIE HEILIGEN:  
WILLIBRORD,  
LEONARD EN GOAR 
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De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 
Venray. De Schakel is, in kleur, óók te lezen op 
www.seniorenraad.info. De Schakel verschijnt 10x per 
jaar in een oplage van 3450 exemplaren. Het volgende 
nummer verschijnt op 23 april. Kopij kan worden 
aangeleverd tot en met zondag 11 april. 
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Jaques Penris (voorzitter), Herman Jacobs,  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts. 
Redactiesecretariaat: 
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Tel. 0478 - 58 30 50 
e-mail:   secretariaat.schakel@seniorenraad.info 
Aanleveren kopij: 
e-mail:   copij.schakel@seniorenraad.info 
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
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"Wonen Venray". 
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