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   Centrale legt wensen neer bij wethouders  

   Voorlichting over woningtoewijzing  

   Gemeente deelt zorg over ziekenhuis  

   Commissie bouwen timmert aan weg  

Voorjaar. Het heeft lang geduurd. De senioren met de groene vingers zaten al weken in huis op de punt van 
hun stoel om in de (volks)tuin te beginnen. Maart wilde de warmte niet toelaten. Pas in april kwam de zon. 
Met alle kracht. Elke tuinier vloog naar buiten om in de aarde te gaan wroeten. Lente! Tijd om te poten en 
te planten. Het opruimen van winterblad en al vallende bloesem. Zelfs de kleinste bomen moeten zomerklaar 
gemaakt worden, zo vond ook de 79-jarige Tien Beerkens uit Leunen.  

Foto: Leo Willems 
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COLOFON  
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Coördinator: Leo Heldens, tel. 569802. 
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Jaques Penris (voorzitter, tel. 585364),  
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Redactiesecretariaat:  
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray, 
henk.c1@ziggo.nl 

Grafische Vormgeving:  
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Druk: Sync Venlo.  

De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

(Over: De Kemphaan, gesprek met  
de wethouder, Venray Dementievriendelijk 
en de commissie BVW) 

Tijdens de aprilvergadering heeft het bestuur 
uitgebreid gesproken over de connectie met de 
stichting Ouderencentrum De Kemphaan. 
De stichting is opgericht vanuit de Centrale van 
Ouderenverenigingen. In de statuten is toen 
vastgelegd dat de benoeming van bestuursleden en 
de financiële zaken (zoals begroting en jaarrekening) 
door het Centralebestuur goedgekeurd moeten 
worden. 
De nieuwe Centrale-voorzitter Henk Raedts vroeg 
zich af of dit nog wel van deze tijd is. Stichting 
De Kemphaan is een geheel zelfstandig orgaan, 
waarover de Centrale weinig zeggenschap heeft. 
Jan de Bruijn, voorzitter van De Kemphaan noemde 
het een puur juridische constructie, waarbij de 
Centrale een beetje als een Raad van Toezicht 
fungeert. Er werd uiteindelijk niets veranderd. 

Gesprek wethouder 
Er is begin april gesproken met wethouder Anne 
Thielen over het ziekenhuis en het 
woningtoewijzingsbeleid. Over dit laatste punt vond 
half april een tweede gesprek plaats, met Wonen 
Limburg erbij (zie elders in De Schakel).  
“We vonden een luisterend oor”, aldus Raedts. 
Ook is gepraat over een overbruggingszorg van Wmo 
naar Wlz (Wet langdurige zorg). Mensen die 
vanwege de verslechtering van de situatie moeten 
overstappen van zorg uit de Wmo (maatschappelijke 
ondersteuning) naar zorg vanuit de Wlz komen in de 
problemen. De hulp uit de Wmo stopt op het moment 
van aanvraag voor zorg uit de Wlz. Vóór een 
beslissing over die aanvraag is gevallen verstrijkt een 
hele tijd. Mensen krijgen in die tijd dus niet zoals 
gevraagd meer, maar juist minder betaald voor de 
hulp. De gemeente Venray wil in dergelijke gevallen 
wel bijspringen, beloofde wethouder Thielen.  

“Hoe moeten we omgaan met demente mensen in 
het normale leven?” Die vraag is aanleiding voor 
de stichting Venray Dementievriendelijk om een 
kerngroep op te richten. De Centrale heeft twee 
personen, Hans van Oosterhout en Marc Craemer, 
bereid gevonden hierin zitting te nemen. Hen zal 
worden gevraagd geregeld de nieuwe commissie 
Zorg en Welzijn namens de Centrale bij te praten.  

BVW 
Begin april is een stevig, maar goed gesprek gevoerd 
binnen de commissie Bouwen, Verbouwen en 
Woonomgeving, een gezamenlijke commissie van 
de Centrale en het GPV. De voortgang in deze 
commissie was niet goed, het werk ‘vloekte’ een 
beetje met datgene wat de werkgroep BTB 
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) 
van het GPV uitvoert. Met het GPV vinden nog 
gesprekken plaats om betere afspraken te maken. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 
DE ERFENIS EN DE HEMEL 

 
Ouderencentrum  
De Kemphaan 
heeft in 2017 
een schenking 
van 28.000 euro 
ontvangen.  

Het was een bij testament vastgelegd bedrag  
dat de stichting was toegekend.  
De overleden Venraynaar liet daarbij aantekenen 
dit bedrag te schenken omdat hij vele jaren met 
veel plezier in het ouderencentrum was gekomen 
en dat hij altijd goed was behandeld.  
Het bestuur heeft het geld gereserveerd voor 
het vernieuwen van de keuken en toiletten.  

De mededeling in de bestuursvergadering van 
de Centrale van Ouderenverenigingen bracht 
voorzitter Henk Raedts er toe een Oostrumse 
anekdote te vertellen. Als penningmeester van 
het kerkbestuur in Oostrum kreeg hij ooit een 
grote schenking met de vraag wat de man 
daarvoor terug kreeg.  
“Ik heb hem gezegd dat hij in de hemel zou komen. 
Als dat niet het geval was, kon hij zijn geld terug 
komen halen. Hij is niet meer geweest, dus hij is 
vast in de hemel”, aldus Raedts.  
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HERINNERINGEN  

Daar in ons huisje daar woonde ‘t geluk  
Daar was het altijd gezellig en druk  
Het was geen koninklijk paleis,  
Maar toch een klein aards Paradijs 
Daar in ons huisje daar woonde ‘t geluk. 
 
Soms doemen beelden op in je gedachten, 
Fragmentjes van ‘die goeie ouwe tijd’,  
Waarop je huilde of waarmee je lachte, 
Soms even een gevoel van eenzaamheid. 
Een vlaag van heimwee naar weleer 
Herinnering die smaakt naar meer.  
 
De dagen van de week, de maand en jaren 
Verstild in strofen levenspoëzie. 
Dit vers des Levens wil je graag bewaren 
Met al wie dierbaar was in reünie. 
Helaas, is ‘vroeger’ geen krediet 
Op wat de ‘toekomst’ je nog biedt. 
 
Soms gaan de vele jaren al wat drukken 
En schemert door de lokken al wat ‘grijs’,  
Je kunt dan uit een rijk verleden plukken,  
Maar altijd op dezelfde oude wijs. 
Je zegt: “ ‘t was in mijn jeugd, ‘t was thuis”  
En plots herleeft het ouderhuis. 
 
En nader je de kantlijn van het leven 

*) 
Of ga je door de marge van de tijd 

*)
. 

Geluk en vreugde zijn je bijgebleven 
De droeve zaken sleten, die zijn kwijt. 
Herinnering, uit tijd gezeefd, 
Wordt vreugdevol weer herbeleefd. 
 
Daar in ons huisje daar woonde ’t geluk. 
Daar was het altijd gezellig en druk  
Het was geen koninklijk paleis,  
Maar toch een klein aards Paradijs 
Daar in ons huisje daar woonde ’t geluk!  

Haantje van de Toren 

*) Met dank aan Paul van Vliet 

COLUMN 

De Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
een brief geschreven aan de politieke partijen 
die overleggen over de vorming van een college 
van burgemeester en wethouders voor Venray.  
In deze brief zijn onderstaande wensen van de 
Centrale aangegeven voor de komende vier jaar. 

Dienstverlening 
De gemeente moet handelen vanuit de behoefte 
van de inwoners. Het eerste loket waar de inwoner 
zich bij de gemeente meldt, is verantwoordelijk voor 
het realiseren van een passende oplossing.  
Goede dienstverlening is het visitekaartje. 
Daarbij moet de inwoner van Venray centraal staan. 
Regels dienen de mens, niet andersom.  
In Venray dienen beleid en uitvoering gericht te zijn 
op werkende oplossingen voor mensen. Er is een 
goede aansluiting bij de overgang van Jeugdwet, 
Wmo en Participatiewet nodig. Ook is een goede 
afstemming met de zorgverzekeraars, zorgkantoren 
en professionals buiten de zorg gewenst. 

Goed wonen  
Venray moet in haar woonvisie de doelstelling 
opnemen dat er genoeg betaalbare en voor ieder 
toegankelijke woningen worden gerealiseerd. 
Ook beschermde woonvormen, groepswonen en 
hofjes zijn nodig. Met woningcorporaties worden 
prestatieafspraken gemaakt over toegankelijke 
nieuwbouw en het verduurzamen en beter 
toegankelijk maken van het bestaande 
woningaanbod. Ook in de kerkdorpen is voldoende 
passende woningbouw nodig.  

Eenzaamheid 
Eenzaamheid heeft vele gezichten en we zullen dat 
alleen met gevarieerde aanpak kunnen bestrijden. 
De oorzaak zit voor een groot deel in het langer thuis 
(moeten) blijven wonen. Met een redelijk gezonde 
partner wordt het maatschappelijk participeren al 
moeilijker, laat staan als een oudere alleen 
achterblijft of als mantelzorger de handen vol heeft 
aan het verlenen van zorg. Den Haag wil nu een 
(half)jaarlijks bezoek. Ook dat kan een hulpmiddel 
zijn. De Centrale pleit voor een brede aanpak na 
een gedegen analyse.  

Zorg 
Het aanbod van respijtzorg wordt vergroot en 
verbeterd. Dit is nodig omdat er steeds vaker een 
beroep op mantelzorgers wordt gedaan. Er moet 
meer ruimte komen voor mantelzorgwoningen bij 
zelfstandig wonende zorgvragers. Het kwantitatief 
tekort aan mantelzorgers, zeker in de toekomst, 
vraagt om allerlei creatieve maatregelen. 
Er moet gezorgd worden voor voldoende bedden 
voor intensieve zorg in het kader van de Wlz  
(Wet langdurige zorg) in de gemeente, om te 
voorkomen dat mensen ver van hun partner of familie 
een zorgplek moeten aanvaarden. 

CENTRALE NOEMT WENSEN OUDEREN  

BIJ VORMING COALITIE  

MICHELIN-STERREN 
 

In ’t Franse restaurant zit hij te kniezen 
Hij moet uit heel veel beetjes kiezen. 
Want in een zaak met zoveel sterren 

zijn porties fijn maar klein, getverderre. 
 

Maar daar ziet hij, gossiemikke, 
De Chef Cuisine, een hele dikke, 

Hij wijst, op de vraag wat het nu wordt: 
“Doe mij maar Kok au vin op het bord.” 

Plutoux 
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Teneinde bij bouw en verbouwprojecten aandacht te 
vragen voor de belangen van wensen van ouderen 
en mensen met een beperking is de commissie 
Bouwen Verbouwen en Woonomgeving (BVW) 
ingesteld.  
Het is een commissie waarin zowel leden van de 
Centrale van Ouderenverenigingen (CvO) als ook 
leden van het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) 
zitting hebben. Daarnaast zijn er ook twee 
onafhankelijke leden met een bouwkundige kennis 
van zaken. De commissie werkt onder de 
verantwoordelijkheid van de CvO en het GPV en 
brengt ook aan beide besturen verslag uit.  

De commissie heeft regelmatig overleg met de 
gemeente Venray en Wonen Limburg. Daarbij richt 
zij zich op zowel woningen als openbare gebouwen. 
In een zo vroeg stadium worden tekeningen 
beoordeeld. En adviezen gegeven ten aanzien van 
gewenste aanpassingen. Ook over het concept 
van de woonvisie van de gemeente Venray heeft 
de commissie opmerkingen gemaakt in het belang 
van ouderen en mensen met een beperking. 

Op verzoek van de Centrale heeft de commissie zich 
verdiept in mogelijke aanpassingen in woningen, 
waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven 

wonen. Dit heeft geresulteerd in de zogenaamde 
woonscan. Als men zijn woning wil laten 
beoordelen op mogelijke verbeterpunten, kan 
men contact opnemen met CvO-bestuurslid 
Gerrit Hendriks, e-mail: gerrit.hendriks@ziggo.nl of 
tel. 546554 dan wel 06 5111 8818. Maar u kunt 
ook zelf uw woning beoordelen door op de site 
www.lekkerblijvenwonen.nl/test/ de gestelde 
vragen in te vullen. Men krijgt dan per mail 
adviezen over aan te passen punten. 

De provincie Limburg heeft een subsidieregeling 
in het leven geroepen. Daarbij kan men, voor 
energiemaatregelen, asbestverwijdering en 
woningaanpassingen, tegen 1,5% rente geld 
lenen. Meer informatie daarover is te vinden 
op de website van de provincie Limburg.  
http://www.limburg.nl/duurzaamthuis  

  COMMISSIE BOUWEN VERBOUWEN  
  EN WOONOMGEVING 

Commissie Bouwen Verbouwen  

en Woonomgeving 

Prettig blijven wonen? 

Gratis advies voor 

aanpassing van woning. 

Contact Gerrit Hendriks,  

tel: 546554 of 06 5111 8818 

mailto:gerrit.hendriks@ziggo.nl
http://www.lekkerblijvenwonen.nl/test/
http://www.limburg.nl/duurzaamthuis
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Op het Schouwburgplein zal een ervaringscircuit 
worden aangelegd, waar de bezoekers kunnen 
ervaren wat het betekent om slechtziend of blind te 
zijn of gebruik te moeten maken van een rolstoel, 
rollator of een ander hulpmiddel. Tevens kan men 
deelnemen aan een kwis. Voor de jongste jeugd is er 
een springkussen. 
Iedereen is welkom, met name leden van KBO en 
AVOS, belangengroeperingen, horecaondernemers, 
personeel en werkgevers. Ook hoopt het GPV de 
politiek, raadsleden, wethouders en ambtenaren 
welkom te kunnen heten. “We hopen dat we op 19 
mei met recht kunnen zeggen: ‘In Venray kan 
iedereen meedoen’ ”, aldus voorzitter Jac Haegens. 

Het vallen van ouderen is een groot  
probleem in onze maatschappij.  
Iedere vijf minuten valt een oudere met alle gevolgen 
van dien. Ouder worden brengt nu eenmaal met zich 
mee dat men trager wordt, minder conditie heeft, 
sneller in onbalans raakt en botontkalking kan krijgen.  
Na het vallen worden senioren onzeker, durven ze 
minder uit te gaan, met het gevaar dat zij 
vereenzamen en in sommige gevallen niet meer thuis 
kunnen blijven wonen.  

Op initiatief van KBO-lid Wim van de Vlasakker, 
die zich door zijn hoge leeftijd ervaringsdeskundige 
noemt, heeft KBO Merselo een presentatie gemaakt 
om senioren bewust te maken van het gevaar van 
vallen en, wat nog belangrijker is, van wat zij kunnen 
doen om dit te voorkomen. KBO Merselo heeft hierbij 
hulp gekregen van Danny Vullings van Venray 
Beweegt en Dave Ewalts, fysiotherapeut van 
VieStyle. 

In de presentatie wordt gesproken over de oorzaken 
van het vallen, mogelijkheden om dit te voorkomen, 
de meerwaarde van bewegen en de noodzaak tot 
woningaanpassingen. 

Uitwisseling 
Merselo heeft best veel energie in dit programma 
gestoken. De KBO zou het jammer vinden als deze 
presentatie alleen onder de aandacht van de 
Merselose leden wordt gebracht. Daarom wil de 
afdeling deze presentatie delen met andere 
doelgroepen. Mocht u interesse hebben, dan wil 
Merselo samen met uw organisatie een avond of 
middag verzorgen. U kunt contact opnemen met 
het secretariaat van KBO Merselo via  
kbo.merselo@gmail.com of tel. 548050. 

 

 
Na de ledenvergadering van seniorenvereniging 
AVOS vertelden vertegenwoordigers van het 
GehandicaptenPlatform Venray (GPV) over doel en 
werkwijze van het GPV. Maar er was vooral aandacht 
voor het VN-verdrag over de rechten van mensen 
met een beperking. Ook voor mensen met  
niet-zichtbare beperkingen.  
Een AVOS-lid vertelde over háár ervaringen met 
haar scootmobiel. Ondanks de aandacht die er is 
voor de toegankelijkheid van openbare gebouwen, 
zijn er best nog punten die verbetering behoeven.  
Een enkel voorbeeld: bij museum De Borggraaf is 
geen knop, waarmee gasten de deur automatisch 
kunnen openen. Er is wel een bel, maar de mensen 
buiten moeten dan wachten tot er iemand de deur 
open komt doen.  
Uit de zaal kwamen ook opmerkingen over de 
toegankelijkheid van stembureaus. Venray voldoet 
ruimschoots aan de landelijke norm, maar bij de 
volgende verkiezingen dienen álle stembureaus 
goed toegankelijk te zijn.  

Manifestatie 
Op zaterdag 19 mei organiseert het 
GehandicaptenPlatform Venray (GPV) een 
manifestatie, waarbij aandacht wordt gevraagd voor 
het VN-verdrag van 2016. In dit verdrag is 
afgesproken, dat mensen met een beperking net als 
iedereen moeten kunnen meedoen in de 
samenleving. Zij moeten zelf kunnen beslissen over 
hun leven. De overheid, de gezondheidsorganisaties, 
diverse maatschappelijke organisaties, het 
bedrijfsleven, de burgers en andere organisaties 
moeten ervoor zorgen dat dit mogelijk wordt. 
Helaas zijn er nog steeds belemmeringen.  
In Venray gaat al veel goed, maar er kan ook nog het 
nodige worden verbeterd. Reden waarom het GPV 
op 19 mei a.s. op het Schouwburgplein in Venray van 
13.00 – 16.30 uur een grote manifestatie houdt om 
burgers bewust te maken van hun 
verantwoordelijkheid op dit vlak. Op het plein komt 
een tent, waarin informatie wordt verstrekt over het 
VN-verdrag. De buurtsportcoach van Venray 
Beweegt heeft gymnastiekvereniging St. Christoffel 
gevraagd een demonstratie te geven. De muzikale 
omlijsting is in handen van onder meer Orkest 
Royaal. 

Demonstraties 
In de Schouwburg zal een demonstratie 
rolstoeldansen worden gegeven door de groep 
Roll for Fun uit Venray. De gemeente denkt nog na 
over de wijze waarop zij een bijdrage aan deze dag 
kan leveren. Gedacht wordt aan een dialoogtafel 
waarbij genodigden met elkaar in discussie kunnen 
gaan. Of het spelen van het Levenswegspel met 
jongeren en ouderen. 

      VENRAY VOOR  

      IEDERÉÉN 

  VITAAL OP DE BEEN 
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Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het 
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben 
becijferd dat er in Nederland op dit moment zoveel 
mensen mantelzorg verlenen, dat er tegenover elke 
Nederlander van 85 jaar of ouder vijftien 
mantelzorgers actief zijn. Velen van hen leveren 
hun diensten aan jongere ouderen of gehandicapte 
jongeren en kinderen. Maar SCP en PBL hebben 
de leeftijd van boven de 85 jaar genomen (die groep 
bestaat uit mensen die het meest een mantelzorger 
nodig hebben) om een goed ijkpunt te krijgen.  
Hun onderzoek naar de toekomst (het jaar 2040) 
wijst namelijk uit, dat tegen die tijd het aantal 
mantelzorgers met ongeveer zestig procent is 
afgenomen. Dan zijn er op elke persoon boven 
de 85 jaar nog maar zes mantelzorgers over.  
Venray en de rest van Noord-Limburg zal volgens 
de berekeningen zelfs uitkomen op vijf.  
In Limburg halen alleen Mook, Weert en Nederweert 
de zes.  

Vergrijzing 
Dit heeft niet te maken met desinteresse van de 
bevolking om de medemens te helpen. De oorzaak 
ligt grotendeels in de vergrijzing van de bevolking. 
Het aantal senioren neemt komende jaren nog steeds 
toe. In Nederland blijken de meeste mantelzorgers 
tussen de 50 en 75 jaar oud te zijn.  
Die groep komt straks zelf in de problemen, 
daarvan heeft een deel straks zelf mantelzorg nodig.  
Uit de eerste analyse van het PBL/SCP blijkt dat er 
grote regionale verschillen zullen zijn. In bepaalde 
gebieden, zoals Venray, Zuid-Limburg en Zeeuws- 
Vlaanderen, zal het tekort veel groter zijn dan elders, 
omdat daar de vergrijzing sterker is. Overigens: in 
1975 stonden er voor elke 85-plusser liefst dertig 
mantelzorgers klaar. Dit aantal is dus al gehalveerd 
en zal nog verder afnemen.  

  STERKE DALING  

  AANTAL MANTELZORGERS  

RIJBEWIJSKEURINGEN  

Senioren van 75 jaar of ouder dienen bij 
het verlengen van het rijbewijs eerst gekeurd te zijn 
door een keuringsarts.  
In Venray kan dit: 

- Elke tweede vrijdag van de maand  
in De Kemphaan, Kennedyplein.  
Afspraak via tel. 586706.  

- Elke derde dinsdag van de maand  
bij Medipoint, Schoolstraat.  
Afspraak via tel. 036 720 0911  

Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde Eigen 
Verklaring, een kleine hoeveelheid urine, 
een medicijnenuitdraai van de apotheek (ook als u 
geen medicijnen gebruikt) en het rijbewijs.  
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet 
hoe sterk deze zijn.  
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Wie is: Wim Kunen  

Leeftijd: 60 jaar 

Woonplaats: Geijsteren 
Gehuwd met:  Petra Litjens  

Kinderen:  2 (van elk eentje) 

Beroep: Leerkracht aan het basisonderwijs,  
 groep 4 in Wanssum  
Hobby’s: Natuur en wandelen, vogelaar,  
 volleyballen bij VOV (volley op  
 vrijdag)  

 
Wim Kunen is geboren en getogen in Geijsteren. 
Wanneer je met hem praat hoor je de liefde voor 
‘zijn’ dorp, waar iedereen iedereen kent en zelfs 
weet, welk huisdier bij welk huis hoort. 

Als kind leerde hij blokfluit spelen, later ook gitaar. 
Of hij nog meer instrumenten bespeelt? Wim somt 
op: “Doedelzak, mondharmonica, blokfluit, kazoo, 
soepklarinet, ocarina, foekepot en wat de pot 
maar schaft.”  

Op de PABO ontdekte hij de volksmuziek, waaraan 
hij zijn hart verpandde. In die tijd was er een ware 
revival van deze muziekstroom gaande. Na zijn 
studie in Nijmegen keerde hij terug naar Geijsteren. 
Hij werd onderwijzer in Wanssum.  

Muzikaal volksvermaak 
Op een boerenbruiloft zong Wim met Jos Cox 
(Jos overleed in 2016) een paar liedjes.  
Van het één kwam het ander. Korte tijd later werd 
de muziekgroep Mallemoer gevormd met zes 
muzikanten. Na achttien jaar werd deze groep 
opgeheven. Wim ging verder met Jos Cox als 
duo ‘Geutefiks’ (vrij vertaald een straathond). 

Nu treedt Wim op met Luuk Lenders, een van zijn 
oud-leerlingen op de basisschool, die door Wim en 
zijn fluitjes werd geïnspireerd en nu zelf blokfluit en 
accordeon speelt. “Luuk is me in spel en virtuositeit 
op die instrumenten allang voorbijgestreefd”, 
glundert Kunen. Luuk woont in Utrecht. “Maar als er 
wat is en hij kan, dan komt hij altijd terug om met 
mij mee te gaan”, aldus Wim.  
Wim heeft mooie programma’s voor alle feestdagen 
rond de jaarwisseling. Alles net een beetje anders, 
maar wel herkenbaar. 

In dialect 
Kunen schrijft en componeert zelf zijn liederen, 
meestal in het dialect van Geijsteren. Zijn muziek 
doet denken aan Gerard van Maasakkers waarvan 
hij een groot fan is. Zo maakte hij het lied “’s Merges” 
omdat dat de mooiste tijd van de dag is.  
Het refrein luidt: 

“Vroeg uut de vère, mit ’t goeie bieën uut bed. 
Jao vroeg uut de vère elke mèrge 
Dan snuuf ik ien ’t ochtendgloren kakelverse lucht 
ik wil vroeg uut de vère, och ’t is mar dat ge ’t wet”  

Wim houdt van nostalgie. Toen in een weitje nog een 
stuk of twintig koeien liepen, schreef hij een ode aan 
dit dier. Ook hiervan het refrein: 

“Koewe huure ien de wei 
Ik wil dat beeld nie missen 
’n Mossel die huurt ien eur schelp 
Ien ’t water huure vissen 
Kaole motte ien ’t vuur 
En ‘n hutje op de hei 
Ik blief d’r bej ’t moiste 
Viend ik koe-oewe ien de wei” 

Daarnaast is Wim een super handige man die van 
van-alles-en-nog-wat instrumenten maakt.  
Ooit fabriceerde hij een draailier, een instrument 
dat vooral in Frankrijk en Hongarije voorkomt.  
Maar ook klompen en wasbord of een blik met ribbels 
veranderen in een instrument; kokosnoten  
worden kleine trommeltjes.  
Dansende poppetjes en marionetjes, 
ook zelfgemaakt, begeleiden zijn 
optredens. In 2011 bouwde hij 
de tabula (zie foto), een enorme 
driepoot, waaraan allerlei toeters en 
bellen hangen. Het publiek kan er in 
het voorbijgaan op spelen. 

Malle Pietje 
Met zijn dochter Fleur begeleidt hij eerste 
communiemissen in Geijsteren en Wanssum,  
waar hij les geeft aan basisschool ‘Peddepoel’. 
Op kinderfeestjes en andere blije festiviteiten leert hij 
kinderen op grassprietjes fluiten en zelf een fluitje te 
maken van een tak. 

Een KBO bijeenkomst fleurt hij graag op met zijn 
muziek, muziekinstrumenten en bekende liedjes ‘van 
toen’. “Ik heb tijd genoeg”, zegt Wim. Daarom toetert 
hij al sinds 1979 ook nog eens mee in de joekskapel 
Kei d’r Nève van Geijsteren. Wim: “Het is vooral lol 
maken, met carnaval als hoogtepunt. Ik vind de 
repetities misschien nog wel leuker dan het 
optreden.”  
Volgens zijn vrouw Petra staat haar ‘Malle Pietje’ in 
de zomervakantie het liefst zes weken onder de 
carport te timmeren, te zagen en te schaven.  
Daarom regelt ze altijd uitstapjes in de korte 
vakanties. Kortom, Wim is een hartelijk en tevreden 
mens die graag met anderen van het leven geniet. 

Tekst: Hermine van Etten 
Foto’s: archief Kunen 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Begin april was er in wijkcentrum ‘t Schöpke in 
Veltum een inloopmiddag dansen voor mensen met 
dementie en of lichamelijke beperking.  
Wat houdt dit in? 

Dansen voor mensen met dementie is begonnen op 
initiatief van Hulp bij Dementie. Elke derde 
donderdag van de maand kunnen mensen met 
dementie samen naar dansschool Janssen om van 
de oude muziek te genieten: de dans-salon uit hun 
jeugd. Hiermee is een wens van een bewoner van de 
Blauwververstraat (van een viertal huizen in Veltum 
waar mensen met dementie wonen) uitgekomen. Die 
wilde graag nog een keer dansen op oude muziek. 
Dansschool Janssen schoot te hulp en de wens werd 
door de vrijwilligers van Verborgen Verlangens 
verfilmd. Samen met een mantelzorger, begeleider of 
vaste vrijwilliger kan men gaan dansen. 

Kunnen alleen mensen met dementie deelnemen?  
Nee, er zijn ook mogelijkheden om in een rolstoel te 
dansen, samen met een begeleider. 
Coördinator Kees van de Molengraft van Verborgen 
Verlangens (een project van De Zorggroep) was erg 
enthousiast over dit initiatief. Hij was ervan op de 
hoogte dat er bij de bewoners van De Mulder wensen 
waren die op dansen betrekking hadden. Hij ging in 
gesprek met de dansschool, de wijk en De Zorggroep 
om te kijken of er een mogelijkheid was om de 
Veltumse mensen uit deze doelgroepen hiermee 
kennis te laten maken. Zo kwam de inloopmiddag tot 
stand. 

Hoe verliep deze inloopmiddag? 
Op woensdag 4 april was het zover. Onder het genot 
van een consumptie konden mensen kennis maken 
met dansen. De grote zaal was vrijgemaakt met 
banken langs de kant, en ruimte voor rolstoelen. 
Zo ontstond een mooie dansvloer. 
Jacques Spreeuwenberg zorgde voor de muziek. 
Na een aankondiging van Kees werd begonnen met 
dansen. Petra de la Roy van Janssen Dansen 
nodigde samen met de coach dagbesteding 
Eva Koenen van De Mulder de mensen uit om mee 

  STEL U VOOR:  

  DANSSALON IN VELTUM  

te doen. Natuurlijk kon niet iedereen meer zo goed uit 
de voeten als vroeger, maar dat maakte het plezier 
niet minder. Er waren ook mensen die met hun 
rollator waren gekomen en zij zaten langs de kant 
lekker mee te zingen en te deinen. En zoals het 
vroeger ging: mensen vroegen anderen ten dans 
en het voelde vertrouwd en als vanouds. 

Dus het was geslaagd? 
Het werd een leuke middag en veel mensen kwamen 
een kijkje nemen. Na afloop is gevraagd wat de 
mensen ervan vonden. Iedereen vond het erg 
gezellig en had genoten. De mensen die langs de 
kant zaten nemen de volgende keer hun rolstoel mee 
om mee te kunnen dansen. 

Het dansen is ook bedoeld voor in Veltum wonende 
ouderen die nog graag willen dansen. Zo wordt er 
ook weer een stap gezet om bewoners die wonen in 
De Mulder of in een kleinschalige woning in 
de Blauwververstraat samen te brengen met 
wijkbewoners. Voortaan is er elke eerste woensdag 
van de maand vanaf 14.30 uur dansen in ‘t Schöpke. 
De entree kost € 5,- per persoon. De eerstvolgende 
mogelijkheid is op 2 mei. Informatie kunt u vragen 
bij Kees van de Molengraft, tel. 06 5108 4249 of 
keesvdm@telfort.nl 

Namens de werkgroep Verborgen Verlangens: 
Elly van Ekelenburg  

Foto: Leo Willems  

VOOR U GELEZEN 

Uit onderzoek bleek onlangs dat 
dansen, door de combinatie van 
bewegen en coördinatie, een 
bewezen middel is om dementie 
te voorkomen. Het dansen 
voorziet de hersenen van 
zuurstof, verbetert de circulatie, 
transporteert voedingsstoffen, 
maar zorgt ook voor perfecte 
momenten van ontspanning. 

uit het blad Oudfit. 
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Senioren van boven de 65 jaar voelen 
zich veiliger, in vergelijking met andere 
leeftijdsgroepen. Ze zijn minder vaak slachtoffer 
van geweld, vandalisme of oplichting dan andere 
Nederlanders van 15 jaar of ouder.  
Dat meldt het CBS op basis van de 
Veiligheidsmonitor en de door de politie 
geregistreerde misdrijven. Seniorenorganisatie  
KBO-PCOB signaleert al jaren wel, dat de impact bij 
senioren die te maken krijgen met criminaliteit enorm 
groot is. Ouderen die slachtoffer werden van een 
‘babbeltruc’ aan de deur, verhuizen nog al eens, 
omdat ze zich niet meer veilig voelen in hun eigen 
huis. 

Veiligheidsadviseurs 
KBO-PCOB zet, mede naar aanleiding van 
babbeltrucs, veiligheidsadviseurs in om veiligheid 
onder de aandacht te brengen van senioren.  
Dit zijn speciaal opgeleide ouderen die andere 
senioren tips en trucs leren om de veiligheid in en 
om huis te vergroten. Of om maatregelen te nemen. 
Gepensioneerden zijn vaak de ogen en oren in de 
buurt. KBO-PCOB benadrukt dat ouderen steeds 
vaker bewust die rol pakken, bijvoorbeeld bij het 
schoonhouden van de buurt of het starten van 
een WhatsApp-buurtgroep. 
Zeven op de tien Nederlanders namen in 2017 
waardevolle spullen mee uit de auto om diefstal te 
voorkomen. Maar dit is iets minder dan in 2016.  
Bijna de helft van de ouderen laat ’s avonds het licht 
branden als ze de deur uitgaan. Bijna tweederde van 
de Nederlanders heeft extra veiligheidssloten. 
Dertien procent heeft een alarminstallatie.  
Al met al is de aanwezigheid van technische 
voorzorgsmaatregelen in en rond de woning, 
vergeleken met 2016 niet wezenlijk veranderd. 

Volgens het Centraal Bureau voor 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft de politie in 
de afgelopen drie jaar (2015-2017) van 229 ouderen 
van boven de 70 jaar ten onrechte het rijbewijs 
afgenomen. De politie oordeelde bij controles dat 
deze senioren lichamelijk of geestelijk niet meer in 
staat waren veilig een auto te besturen. Maar, zegt 
het CBR, in ongeveer 1400 andere gevallen van het 
innemen van het rijbewijs had de politie wél gelijk. 
Een medische keuring achteraf leerde dus dat de 
politie er 229 keer naast zat: de testen wezen uit dat 
er met het gestel of de geestelijke vermogens van 
die senioren niets aan de hand was. Voor de ouderen 
is het een hele rompslomp. Het duurt tot soms wel 
een half jaar voor ze hun rijbewijs terug hebben. 
Bovendien moeten ze de kosten van de herkeuring 
en het beroep tegen de in beslagname zelf betalen. 

  OUDEREN EN VEILIGHEID 

Opmerkelijke feitjes over senioren.  
Areg neejs is een Venrayse uitdrukking voor aardig, 
leuk, of vreemd nieuws.  
We nemen telkens iets uit Venray zelf, iets uit 
Nederland en iets uit de rest van de wereld. 
 

In Venray 
Meer dan veertig jaar heeft 
Josephine Vroomen gezorgd 
voor het kapelletje aan de 
Deurneseweg. Maar de bejaarde 
Josephine is in Venray gaan 
wonen en kan vanwege haar 
leeftijd niet meer geregeld naar 
de Deurneseweg om de kapel 
te onderhouden. Dus heeft ze 
het bouwwerkje voor een 

symbolische euro aan de gemeente geschonken. 
Die heeft voor het onderhoud aangeklopt bij de 
stichting Kruisen en Kapellen. Het kapelletje is in 
1920 uit dankbaarheid, na een ongeval, gebouwd 
door schapenboer Anton Poels en huisarts Alphons 
Vercauteren. Zij wijdden de kapel aan hun 
naamheiligen: Antonius en Alphonsus.  

In Nederland 
In Meterik hebben ruim twintig vrijwilligers bij de 
molen een bakhuisje gebouwd. Vroeger hadden 
veel boerderijen een bakhuisje voor het bakken 
van brood en vlaaien. Daar konden ze dan eigen 
producten van het land of uit de tuin voor gebruiken. 
Het metselen van de oven in het huisje in Meterik 
(die zoals vroeger met takkenbossen gestookt 
wordt) is werk voor een specialist en die hebben ze 
in België gevonden. De bakker in eigen dorp helpt 
mee met bakken, 
evenals een leraar 
brood en banket die in 
Meterik woont. 
Er kunnen 26 vlaaien 
tegelijk in worden 
gebakken. In mei wordt 
het bakhuisje geopend.  

Op de wereld 
Een 84-jarige Ier uit Belfast voelde zich niet lekker. 
Zijn spieren verslapten en hij kreeg last van zijn 
evenwicht. Ondanks het feit dat hij zeer gezond 
leefde en niet rookte of dronk. Even een check 
maken in het ziekenhuis kon geen kwaad, dachten 
hij en zijn huisarts. Daar werd voor alle zekerheid 
een hersenscan gemaakt. De specialisten stonden 
versteld: op de plaats waar bij een normaal mens de 
rechter frontale kwab zit ( een deel van de hersenen, 
voor in het hoofd, waarmee een mens kennis 
vergaart, impulsen beheerst en doelgericht kan 
handelen) zagen ze… niets. Lucht. Er was geen 
kwab te vinden. De bejaarde kreeg pillen en 
drankjes mee en leeft weer als vanouds. 

 AREG NEEJS  

  RIJBEWIJS TEN ONRECHTE KWIJT 
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Tijdens een 
drukbezochte ledenvergadering 
benoemden de leden Frits Vossen 
bij acclamatie tot voorzitter van 
AVOS, de Algemene Venrayse 
Onafhankelijke Seniorenvereniging 
waar hij medeoprichter van is. 
Vossen is 68 jaar, getrouwd en 
vader van drie kinderen.  

Tot zijn pensionering was hij beleidsadviseur zorg 
en welzijn bij de gemeente Venray.  

Vossen koos voor AVOS, een onafhankelijke 
vereniging die aan geen organisatie of instituut 
gebonden is, een vereniging die frank en vrij maar 
niet vrijblijvend stelling kan nemen. De doelstelling 
van AVOS luidt: “Het bevorderen van een zorgzame 
samenleving die het voor ouderen mogelijk maakt 
volwaardig en zelfstandig te blijven deelnemen aan 
het maatschappelijk verkeer.”  

Vossen hecht zeer aan de goede onderlinge 
verhoudingen tussen de leden, wat ook 
betrokkenheid en ‘meedoen’ van hen vraagt.  
Binnen en buiten de vereniging zijn vele leden in 
diverse organisaties actief, er zijn vrijwillige 
ouderenadviseurs en een denktank is opgestart.  

Accent 
Nu de AVOS ‘staat als een huis’ acht Vossen het 
wenselijk, om extra accent te leggen op het 
behartigen van de belangen van senioren op 
gemeentelijk en provinciaal vlak. De tijd dringt: er 
is sprake van dubbele vergrijzing, de samenleving 
wordt steeds ingewikkelder en individualistischer.  
De toespraken van de Venrayse burgemeester en de 
voorzitter van de Centrale van Ouderenverenigingen 
tijdens de nieuwjaarsreceptie bieden hoop op goede 
samenwerking, maar het mag niet bij goede 

voornemens blijven. Een krachtige en duidelijke 
opstelling in dialoog met de gemeente is 
noodzakelijk, vindt Vossen  

De actiepunten moeten concreet worden aangepakt. 
Goed overleg tussen alle partijen is daarbij geboden, 
samen staat men sterk en komt men tot resultaat. 
Daarom neemt de AVOS actief deel aan het overleg 
binnen de Centrale van Ouderenverenigingen, 
dé overlegpartner van senioren richting gemeente. 
Dit overleg zou in de ogen van Vossen 
geïntensiveerd mogen worden. 

In Limburg wordt gewerkt aan een provinciaal 
ouderennetwerk, zodat ook richting de provincie 
invloed kan worden uitgeoefend. Landelijk is het 
bestuur van de AVOS nog zoekende.  
Mogelijk sluit de vereniging zich aan bij de Federatie 
van Algemene Seniorenverenigingen. Voorwaarde 
is wel dat de samenwerking met de KBO/PCOB 
gewaarborgd blijft. 

Vossen zegt zich persoonlijk te willen inzetten voor 
het scheppen van vertrouwen in elkaar, in de sociale 
omgeving, in organisaties en overheden. Dat proces 
wil hij ook bewaken. 

Hij wil mensen en organisaties met elkaar in contact 
brengen met het oog op een gezamenlijk te bereiken 
doel. Hij wil de dialoog bevorderen: praten met elkaar 
in plaats van over elkaar. “Voor mij zijn dat 
belangrijke voorwaarden om een constructieve 
samenwerking met anderen op te bouwen en 
succesvol in stand te houden”, zegt Vossen. 

Frans Lemmers, AVOS 

  FRITS VOSSEN  

  VOORZITTER AVOS 

VOOR U GELEZEN 

“Onze belastinginvullers 
ontlasten het belastingloket, 
onze voorlichting over 
brandveiligheid, valpreventie, 
geneesmiddelengebruik en 
hoe te bewegen in het 
verkeer voorkomt veel 
ellende, onze 
ouderenadviseurs besparen 
de overheid onnoemelijk veel 
kosten. Wij kunnen dat beter, 
directer en veel goedkoper 
dan een dure ambtenaar.” 

KBO-bestuurder  
(en oud-wethouder)  
Jo van der Velden.,  

In Limburg Magazine. 

ZOGEZEGD 

“Als het gaat over vroeger is er niemand meer die ik 
om details kan vragen.  
Ik ben zelf vroeger geworden.” 

De 100 jaar geworden Gerard Mertens  
uit Hout-Blerick 
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De gemeente Venray deelt de zorg 
van het Sociaal Café betreffende het 
voortbestaan van het ziekenhuis aan de 
Merseloseweg. “We willen de beste zorg voor onze 
inwoners zo dichtbij als mogelijk”, schrijft het college 
van burgemeester en wethouders. 
Het Sociaal Café had een maand geleden een 
‘zwart’brief gestuurd aan de gemeente. In hun 
wekelijkse beschouwing van gemeentelijke zaken 
was de grote zorg naar voren gekomen, dat een fusie 
tussen VieCuri en Laurentius in Roermond kan leiden 
tot opheffing van het ziekenhuis in Venray. De angst 
bestaat namelijk dat de ziekenhuisbesturen zich 
alleen maar laten leiden door het rendement: houden 
we geld over als we Venray sluiten? “Het zal niets 
opleveren, want veel mensen uit de regio zullen dan 
naar Boxmeer uitwijken”, aldus schreef het Sociaal 
Café in de zwartbrief. 

De gemeente is het daarmee eens. Eenmaal de stap 
naar een ander ziekenhuis gezet, keert de patiënt 
niet meer terug bij VieCuri, vreest Venray. 
De gemeente heeft het ziekenhuisbestuur daar ook 
nadrukkelijk op gewezen. Hoewel ook het bestuur 
van VieCuri de noodzaak van een goede 
ziekenhuisvoorziening in Venray onderschrijft, blijft 
duidelijkheid over de toekomst al jaren uit, zegt het 
college. De kwaliteit van zorg is het allerbelangrijkste 
voor B en W. 
De gemeente wil binnenkort gaan praten met het 
Sociaal Café om te bezien wat te doen staat. 
Iedereen is ervoor dat er goede ziekenhuis-
voorziening moet zijn in Venray, maar dat draagvlak 
moet wel zichtbaar worden, aldus het college. 
Bij de presentatie van de plannen tot fusie, die begin 
2019 een feit moet worden, heeft VieCuri verzekerd 
dat alle regiopoli’s open zullen blijven. Ook Venray 
behoud zijn poliklinieken, maar over operatiekamers 
en verpleegafdelingen wordt nog gesproken, heette 
het toen. 

Vanaf 1 april kunt u niet meer contant betalen in de 
bus. U kunt nu nog alleen pinnen, contactloos betalen 
(de pas tegen het betaalkastje houden) of de OV-
chipkaart gebruiken in de bussen van Arriva in 
Limburg. Dit is gedaan om het openbaar vervoer 
makkelijker en veiliger te maken. Het moet 
bijvoorbeeld overvallen op buschauffeurs voorkomen. 
Uitzonderingen zijn er voor de grensoverschrijdende 
lijnen 44, 64 en 350 in Midden- en Zuid-Limburg. 

U kunt wel nog een e-ticket via de website 
aanschaffen of een kaartje kopen in de voorverkoop. 

Wilt u toch een kaartje kopen met contant geld?  
Dan kunt u vooraf terecht bij VVV Venray aan het 
Mgr. Goumansplein in Venray.  

Als in 2022 de spoorlijn tussen 
Roermond en Nijmegen is 
geëlektrificeerd, heeft Venray een mooier station. 
Een volwaardig knooppunt voor het openbaar 
vervoer.  
Dat is de gemeente Venray overeengekomen met 
de provincie Limburg. De komende maanden wordt 
hiervoor een plan gemaakt. Venray en de provincie 
Limburg betalen hier elk € 225.000,- voor. 

De provincie Limburg wil de Maaslijn, zoals deze 
spoorlijn wordt genoemd, opwaarderen. Op termijn 
krijgt de lijn dubbelspoor, wat mogelijk maakt dat er 
meer treinen gaan rijden. Venray wil tegen die tijd 
het station en omgeving verbeteren. Het gaat dan 
om een ruimer busstation, uitbreiding van de 
fietsenstallingen en parkeerplaatsen voor auto’s. 
Het stationsgebouw wordt opgeknapt en er komen 
meer voorzieningen. Wethouder Jan Loonen: 
“Een goed functionerend station levert een 
belangrijke bijdrage aan de economische 
ontwikkeling van Venray.” 

De plannen passen in het provinciale programma 
voor het openbaar vervoer. Dit zet in op drie 
speerpunten: het ‘naadloos’ overstappen van de ene 
naar de andere vervoerwijze, een prettig 
verblijfsklimaat rond het station en het gemakkelijk 
een weg kunnen vinden van en naar het station.  

Provincie en gemeente werken dit jaar gezamenlijk 
een visie uit. Bij de uitwerking van de plannen worden 
ook Arriva, NS, Prorail, omwonenden en omliggende 
bedrijven en instellingen betrokken. Hoe het gaat 
worden moet 1 maart 2019 duidelijk zijn, zodat een 
groot deel van de aanpassingen in 2022 ook klaar 
kan zijn. 

  GEMEENTE DEELT ZORG  

  OVER ZIEKENHUIS 

  VENRAY KRIJGT  

  MOOIER STATION 

  GEEN CONTANT GELD IN DE BUS 

VOOR U GELEZEN 
“Ik zou graag willen tijdreizen, vooruit en terug in de 
tijd. Het lijkt me geweldig om te ontdekken of ik over 
vijftig jaar een scootmobiel-race kan houden met 
mijn vrienden. Dan zou ik nu alvast kunnen 
oefenen.” 

De twintigjarige Melle van de Ven uit Ysselsteyn.  
In Hallo Venray. 



 12  

  

(Voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.seniorenvenray.nl ) 
 

Donderdag 3 mei KBO OIRLO:  
Afsluiting van het kaart- en koersbalseizoen.  
Vanaf 13.30 uur in De Linde. (alleen voor leden) 

Maandag 7 mei KOV HOLTHEES-SMAKT: 
Kienmiddag bij Bed & Breakfast De Buitenboel in 
Holthees. Aanvang om 13.45 uur. De organisatoren 
hopen op veel deelnemers, om er een gezellige en 
ontspannende middag van te maken.  
(voor alle ouderen van Holthees en Smakt) 

Maandag 14 mei KBO OIRLO:  
In verband met de kermis houdt KBO Oirlo een jeu 
de boules-toernooi. Iedere inwoner kan hieraan 
deelnemen. Dit kermistoernooi begint om 14.00 uur 
op de Oirlose banen.  

Maandag 14 Mei ALZHEIMER CAFÉ VENRAY: 
Thema-avond over Levenseinde en dementie. 
Gastspreker is Marinus van den Berg, pastor en 
schrijver van boeken en gedichten over rouw en 
verlies. De lezing begint om 19.30 uur in 
De Kemphaan. (voor betrokkenen) 

Woensdag 16 mei KBO VENRAY:  
Bezoek (op woensdag dit keer) aan het 
aspergecentrum Martens in Tienray. De teler gunt u 
een kijkje in het kweek- en verwerkingsbedrijf.  
Als de weergoden het toelaten, gaat KBO Venray 
op de fiets. Het vertrek is om 14.00 uur bij 
De Kemphaan. U kunt ook met de auto gaan, 
maar meld dit dan even. De rondleiding begint om 
15.00 uur. Eigen bijdrage € 4,- per persoon.  
Opgeven vóór 12 mei bij Trees Cadirçi, tel 581238 
of per mail edtreescadirci@ziggo.nl 

Donderdag 17 mei AVOS: 
Lezing over de zeven wereldwonderen door  
Rob van Eck. Voor de pauze reizen de toehoorders 
met Van Eck langs de klassieke wereldwonderen. 
Na de pauze brengt Van Eck zijn toehoorders virtueel 
van Zuid- en Midden-Amerika naar Europa, Azië en 
China, langs de zeven nieuwe wereldwonderen. 
De presentatie met cultuurhistorische inhoud bevat 
prachtige foto’s en video’s, met gesproken tekst en 
muziek. Aanvang 14.00 uur in De Kemphaan.  
(voor leden van AVOS en KBO)  

Donderdag 17, 24 en 31 mei KBO OIRLO: 
Het fietsseizoen begint. De leden van KBO Oirlo 
kunnen drie donderdagen op rij een gezellige 
toertocht maken. De start is telkens om 13.30 uur  
bij De Linde. (alleen voor leden) 

Vrijdag 18 mei YSSELSTEYN:  
Tienjarig bestaan van het Ontmoetings- en eetpunt 
in Ysselsteyn. Een leuk (besloten) feestje voor 
de gasten in De Smelehof. Aanvang 11.00 uur.  
(alleen voor genodigden) 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 27 APRIL– 1 JUNI 

Zaterdag 19 mei GPV:  
Manifestatie rond het VN-verdrag over de rechten 
van mensen met een beperking. Schouwburgplein. 
Zie elders in De Schakel. (voor iedereen) 

Zondag 20 mei FIETSVIERDAAGSE:  
De stichting Fietsvierdaagse organiseert een 
Familiefietstocht van 
veertig kilometer langs 
Kipster en de 
werkzaamheden langs de 
Maas. Start tussen 10.00 
en 14.00 uur vanaf het 
Henseniusplein. De tocht 
eindigt ook weer in Venray.  

Maandag 21 mei KBO MERSELO: 
Hobbybeurs en muzikaal treffen. Op tweede 
pinksterdag organiseert KBO Merselo een beurs voor 
hobbyisten uit Merselo en Vredepeel. De deelnemers 
met de meest uiteenlopende hobby’s laten u genieten 
van hun werkstukken. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Popkoor Happy Sound, Jeugdorkest 
Peel en Maas en Jeugdorkest St. Oda. Deze twee 
orkesten zullen ook een aantal nummers samen 
uitvoeren. U kunt kijken, proeven en luisteren onder 
het genot van een drankje en een hapje. Voor 
de kinderen is er een springkussen. Deze beurs, 
in de feesttent op het parkeerterrein naast de molen 
in Merselo, begint om 11.00 uur en is gratis 
toegankelijk. (voor iedereen) 

Woensdag 23 mei AVOS: 
Lange fietstocht van ongeveer 45 kilometer. 
Het vertrek is deze keer om 12.30 uur bij 
De Kemphaan. De tocht wordt onderbroken voor 
enkele pauzes. Deelname op eigen risico. Wie 
mee wil fietsen wordt verzocht zich vóór 10.00 uur 
aan te melden bij Wim van Tilburg, tel. 546524.  
(voor alle ouderen)  

Donderdag 24 mei KBO VENRAY: 
Barbecue in en om De Kemphaan. Deze, inmiddels 
traditionele, zomeractiviteit behoeft geen nadere 
toelichting. Gezelligheid, lekker smullen en 
aangename muziek van PCB Sixties Band.  
Aanvang 13.45 uur. De kaartverkoop is op donderdag 
3 mei van 10.00 tot 12.00 uur in De Kemphaan. 
De prijs voor een kaart bedraagt € 8,- per persoon, 
op vertoon van het KBO pasje. (alleen voor leden) 

Vrijdag 25 mei KAPSTOK:  
Maandelijkse open-huismiddag van Logeerhuis 
Kapstok tussen 16.00-18.00 uur in het gebouw 
Bergweg 2 Venray (Schuttersveld), vierde etage. 
(voor iedereen) 

RRROLLEND VENRAY.  
Het foodtruckfestival in Venray vindt plaats van 1 tot 
en met 3 juni op het Schouwburgplein in Venray. 
Dit betekent dat de wandelaars die deelnemen aan 
het Meerdaags Wandelevenement Venray na afloop 
kunnen genieten van dit festival.  
Dit festival biedt een grote verscheidenheid aan eten 
vanuit een restauratiewagen.  

http://www.seniorenvenray.nl
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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De gemeente Venray, Wonen Limburg en 
Centrale van Ouderenverenigingen gaan de 
komende maanden opnieuw voorlichting geven over 
het woningtoewijzingsbeleid. Veel ouderen klagen 
erover, dat ze niet in eigen dorp kunnen blijven 
wonen en dat vrijkomende woningen alleen digitaal 
worden aangeboden. 
Dit is afgesproken in een overleg dat de CvO had 
met Wonen Limburg en de wethouders Anne Thielen 
en Martijn van der Putten. Tot wijziging van het 
toewijzingsbeleid heeft het gesprek niet geleid.  
Wel is er het besef dat goede voorlichting van 
groot belang is. 
Wat de toewijzing betreft, zijn woningstichtingen 
gebonden aan de wet die enkele jaren geleden 
gewijzigd is. Woningen mogen niet meer alleen 
aan een bepaalde doelgroep worden toegewezen. 
Daardoor kan het voorkomen dat bejaardenwoningen 
ook aan andere mensen, meestal uit andere 
plaatsen, worden verhuurd. 

Vrijwilliger 
Woningcorporaties in Limburg hebben enkele jaren 
geleden de website www.thuisinlimburg.nl  
in het leven geroepen, waarop alle vrijkomende 
huurwoningen worden aangeboden. Ingeschreven 
woningzoekenden worden per mail geïnformeerd. 
Als zij niet reageren, wordt het huis aan een ander 
verhuurd. Mensen die geen computer hebben of 
hier niet mee overweg kunnen, vissen hierdoor 
achter het net. Zij zijn daardoor afhankelijk van 
anderen, die voor hen willen kijken op internet. 
Een idee is om per dorp een vrijwilliger te laten 
inschrijven als woningzoekende. Die kan dan voor 
senioren in de gaten houden wat vrijkomt. 

Nu het beleid is om ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen, zal de vraag naar 
aangepaste (zorg)woningen toenemen.  
Het probleem in kleine kernen is, dat daar geen 
aangepaste woningen zijn. Wonen Limburg weet dit. 
In het afgelopen half jaar zijn in veel dorpen de 
knelpunten op papier gezet. Initiatieven zoals in 
Castenray en Geijsteren bieden soelaas, maar 
het zijn er nog te weinig. Vandaar de afspraak om 
nog eens in alle dorpen te gaan vertellen hoe het 
in elkaar zit. En wat mensen moeten doen om 
teleurstellingen te voorkomen. 

  VOORLICHTING  

  WONINGTOEWIJZING 

VIERDAAGSE REIS  

KBO Castenray-Oirlo-Oostrum heeft een reis 
naar Sauerland opgezet, die van 2 tot en met 
5 september plaatsvindt. Verblijf in hotel te 
Winterberg-Zuschen. Op het programma staan 
bezoeken aan Möhnesee, Soest, Willingen, 
Winterberg met Kahler Asten en Nationaalpark 
Edersee. U kunt mee met een huifkartocht, 
boottocht en wandeling door het boomkronenpad 
en een bezoek aan de Warsteinbrouwerij. 
De totale reissom, inclusief ontbijt, diner en lunch, 
zal rond de € 365,- bedragen. De eenpersoons-
kamertoeslag is € 30,-. 

KBO-leden van de drie dorpen kunnen zich tot 
14 juni aanmelden bij de betreffende 
contactpersonen in hun dorp. Andere ouderen die 
interesse hebben kunnen contact opnemen met 
Hay Achten, tel. 571726. Zij komen in principe 
eerst op de reservelijst.  

Zomerdagtocht. KBO Venray maakt op 
donderdag 14 juni een zomerdagtocht naar 
de Deltawerken op het werkeiland Neeltje Jans. 
Het vertrek is al om 
8.00 uur ’s morgens bij 
De Kemphaan. Bij Breda 
is een tussenstop.  
Op Neeltje Jans is er 
een rondleiding met 
een gids.  
’s Middags gaat de bus naar Middelburg, waar 
de reizigers een paar uurtjes kunnen rondwandelen. 
Op de terugweg wordt in het Liesbos, Breda, 
gedineerd. De deelnemers zijn om 21.15 uur weer 
in Venray.  
Wie mee wil kan zich opgeven bij Trees Cadirçi, 
tel. 581238 of edtreescadirci@ziggo.nl voor 1 juni. 
Een briefje mét telefoonnummer in de KBO-
brievenbus bij De Kemphaan mag ook.  
De prijs voor deze reis bedraagt € 60,- per persoon, 
bij een minimale deelname van 45 personen. 

  NIEUWS KBO VENRAY  

BRONS MARIJKE CIERAAD  

Marijke Cieraad (67) heeft de Bronzen 
Waarderingspenning van de gemeente Venray 
ontvangen. Zij is al decennialang één van de 
kartrekkers in de kunstwereld. Als docent creatieve 
vakken op basisscholen en Vrije Academie, als 
secretaris van de Stichting Venrayse Kunstkring, 
maar vooral als projectleider van de beeldentuin 
in het Odapark.  
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De Stichting Dagelijks Leven uit Apeldoorn heeft 
het plan om de vroegere boerderij van de voormalige 
psychiatrische inrichting Sint Servatius om te bouwen 
tot zorgappartementen. Hier kan dan, aan inwoners 
van de gemeente Venray met een indicatie vanuit 
de Wlz, 24-uurszorg worden geboden. Hieraan is in 
Venray een groot tekort, de wachtlijst bevat meer 
dan honderd personen. De Centrale van 
Ouderenverenigingen hoorde desgevraagd dat 
de stichting onderhandelt met het Vincent van Gogh 
Instituut. Een (kosten)probleem is het nog aanwezige 
asbest in het gebouw. 

 

De landelijke organisatie Zorg Verandert 
organiseert op 28 mei ’s avonds en op  
4 juni ´s middags een lezing over  
‘Hoe om te gaan met verlies en verdriet’.  

Deze lezing wordt verzorgd door 
de op dit gebied zeer deskundige 
prof. Manu Keirse, klinisch 
psycholoog van de Katholieke 
Universiteit van Leuven, België.  
Heeft u interesse om een van 
deze lezingen bij te wonen?  

Geef u dan op via edaams.zorgverandert@kpnmail.nl  
onder vermelding van naam, telefoonnummer,  
e-mailadres en op welke datum u de lezing wilt 
volgen.  
Bij de bevestiging ontvangt u nadere gegevens 
omtrent exacte tijd en plaats.  
Afhankelijk van de aanmeldingen is deze in Venray, 
Horst of Venlo.  
Wilt u meer informatie, bel met Erica Daams-Noya 
van Zorg Verandert, tel. 06 5426 3667 

  ZORGHUIS IN SERVAASBOERDERIJ? 

  OMGAAN MET VERLIES  

  EN VERDRIET 

WAARDERINGSPENNING.  

Lyanne Wijnhoven-van Nuenen (54) 
heeft de Bronzen Waarderingspenning van 
de gemeente Venray ontvangen voor 25 jaar 
vrijwilligerswerk in eetcafé Het Onderonsje.  
In dit eetcafé in De Reden (Langstraat) verzorgen 
vrijwilligers twee keer per maand een warme 
maaltijd voor inwoners van Venray met een lichte 
verstandelijke beperking.  
Lyanne is de drijvende kracht achter de groep 
vrijwilligers. 
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Steeds meer dorpen werken nu aan plannen om 
de dorpshuizen of andere gemeenschapsruimten 
klaar te maken voor de toekomst. De gemeente stelt, 
onder het motto ‘Schoon door de poort’, geld 
beschikbaar voor dit doel. Met de bedoeling, dat 
de dorpen daarna zichzelf kunnen bedruipen. 

Vredepeel  
Vredepeel is met de verbouwing van de kerk tot 
een gemeenschapshuis/kerk begonnen (zie foto).  
Daarbij blijft de kerkelijke functie behouden, nu 
onlangs het bisdom Roermond onder voorwaarden 
akkoord ging. De gemeente steunt het plan met 
€ 413.200,-. Ook de provincie Limburg (ruim 
€ 300.000,-) en de parochie dragen financieel bij. 
In oktober, als de parochie 60 jaar bestaat, zal de 
nieuwbouw worden opgeleverd. Wethouder Anne 
Thielen en burgemeester Hans Gilissen legden een 
paar weken geleden de eerste steen. De nieuwbouw 
wordt begin 2019 geopend. Daarna sloopt het dorp 
het oude gemeenschapsgebouw en wordt de 
openbare ruimte ook door het dorp heringericht, 
met onder meer een buitenterras. 

Foto: Leo Willems 

 

 

Heide  
Zoals de redactie in de vorige Schakel al met een 
paar woorden kon melden, is de Stichting 
Leefbaarheid Heide eigenaar geworden van het 
voormalig schoolgebouw in het dorp. In het gebouw, 
dat eind maart werd omgedoopt tot ‘De Schól’, 
worden activiteiten georganiseerd voor alle 
leeftijdsgroepen. Ook is vier dagen per week de 
lunchroom open voor dorpsgenoten en passanten. 
De Schól moet de huiskamer van Heide worden. 
De Gelderkoel, het tweede dorpshuis, blijft voorlopig 
open voor de opvang van de wat grotere activiteiten. 
Het is de enige iets grotere zaal in Heide. 
Volksdansen en carnaval kunnen nu eenmaal niet 
in het nieuwe gebouw terecht.  

Ysselsteyn 
De Ysselsteynse 
gemeenschap gaat in 
mei kiezen uit drie 
alternatieven voor 
een nieuw 
gemeenschapshuis. 
Het gebouw De Smelehof is verouderd en het dorp 
mist node een goede sportzaal. De werkgroep laat de 
keuze aan de inwoners over. De dorpelingen kunnen 
kiezen tussen een plan waarin gemeenschapshuis, 
kerk en jongerencentrum samen het ‘dorpshart’ gaan 
vormen, een plan dat uitgaat van renovatie van het 
huidige gemeenschapshuis en Jera-gebouw en een 
plan voor een nieuw multifunctioneel centrum.  
In alle gevallen wordt voorzien in de bouw van een 
nieuwe sportzaal. 

Veulen  
Het dorp Veulen gaat toch bekijken of in de oude 
dorpsschool appartementen voor oudere 
dorpsgenoten kunnen komen. Dat advies is de 
werkgroep in elk geval gegeven in een gesprek met 
de gemeente Venray en de dorpsraad. Begin van het 
jaar zocht Veulen nog naar een andere bestemming, 
bijvoorbeeld voor kleine bedrijfjes. De werkgroep gaat 
haar licht nu opsteken in Castenray of Geijsteren, 
waar de plannen al concreet zijn om in de school 
appartementen en een ontmoetingsruimte te creëren. 

 

 Ouderenadvisering: voor informatie, advies 

en ondersteuning op het gebied van wonen, 

zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. 

 Netwerkcoaching: ondersteuning bij het 

uitbreiden of versterken van het sociaal 

netwerk.  

 

Contact Synthese: 

Leunseweg 51, 5802 CG Venray 

Tel: 0478-517300 

Mail: info@synthese.nl 

Site: www.synthese.nl 

Contactpersonen: 

Saar Bloemers 

Ilse Tindemans  

Dasja Giantsios 

 Mantelzorgondersteuning 

Voor vragen, advies en ondersteuning 

betreffende mantelzorg kunt u terecht bij 

het Steunpunt Mantelzorg. 

 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Mantelzorglijn: tel. 0478-517390 

Mail: mantelzorg@venray.nl 

Inloop: ma – do van 09.00 – 17.00 uur 

Vrijdag van 09.00-13.00 uur op 

Leunseweg 51 (locatie Synthese) 

  SCHOON DOOR DE POORT 
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JAN PIEREWIET 
Jan Pierewiet was een Limburgse krantenstrip. “Ik heb het veel gelezen 
vroeger, al kan ik me niet veel meer herinneren van het verhaal”, zegt 
Lenie Jochijms-Cuijpers uit Blitterswijck. Illustrator Piet Broos uit Weert 
bedacht en tekende het verhaal voor de Maasbode (later Maas- en 
Roerbode). Na zijn studie ging hij tekenen voor katholieke uitgevers 
van boeken, kranten en tijdschriften. Dit deed hij veel, hij moest 
tenslotte een gezin met negen kinderen onderhouden. Midden vorige 
eeuw werd het dagelijkse stripverhaal in de krant populair.  
Elke krant moest er een hebben. Piet Broos kwam met Jan Pierewiet 
(geënt op de liederenbundel Jan Pierewiet). Het had een typisch 
Limburgse inslag, met een onzinnige verhaallijn en in het echt 
onmogelijke gebeurtenissen: een koninkrijk onder water, een ‘luchtreis’ 

naar Mars, waar een rijkskanselier de macht had. Geen wonder dat Lenie Jochijms zich daar niet veel meer 
van kan herinneren. Overigens: Broos schreef ooit ook het liedje “Er was ereis een vrouw die koekenbakken 
wouw, maar het meel dat wouw niet rijzen. En de pan viel om en de koeken waren krom. En de man heette 
Jan van Gijzen.”  

SCHEEPSMAAT WOELTJE 
Met de later uitgekomen boeken ´Stuurman Aart´ en ´Schipper Wessels´ vormt ´Scheepsmaat Woeltje´ een 

trilogie over opkomst van de Nederlandse scheepvaart in de Gouden Eeuw. 
Het was, kort na de Tweede Wereldoorlog, een schitterende roman over een 
jongen die op school niet kon aarden. School interesseerde Woeltje niet. 
Hij droomde van verre landen en reizen, hij wilde naar zee. Hij monstert aan 
bij schipper Barent en vaart mee naar de Oostzee. Woeltje wordt op het schip 
loopjongen van de bemanning en wordt geplaagd en getreiterd door met 
name Jaap Leffers die hem zelfs dronken voert. Krijn Klouwers, de kok, 
neemt hem in bescherming.  
Dan volgt een grote reis, via Hamburg naar Noord-Afrika en van daar 
naar Brazilië. Op volle zee wordt het schip door piraten buitgemaakt en 
de Hollanders worden tewerkgesteld in een slavenkamp. 
Hier volgen bittere jaren waarin het harde werk en twee epidemieën dertig 
van de zesendertig mannen het leven kosten. Ook Woeltjes mentor, 
kok Krijn, overlijdt. Schipper Barent bereidt een ontsnapping voor.  
Na een spectaculaire vlucht weet de groep een vissersboot te kapen en 
te ontsnappen van het eiland. Via Frankrijk komen ze terug in Nederland. 
De kleine Woeltje is man geworden. De drie boeken zijn later ook als 
omnibus uitgegeven. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

Wat las u vroeger? In de volgende Schakel schrijven we over het allereerste jeugdtijdschrift van Nederland 
en over De Koning van Katoren. Hebt u dit gelezen en kunt u er nog iets van vertellen? U mag uw 
herinneringen (het hoeft geen verhaal te zijn) doormailen aan kopij.schakel@seniorenvenray.nl of schrijf 
naar J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray. Bellen mag ook 585364.  

ZILVEREN SPELDEN 

KBO Merselo heeft op 19 maart tijdens 
de jaarvergadering afscheid genomen van 
twee bestuursleden. De dames Marie Gellings- 
van Rijswijck en Truus Kersten-Hoedemakers 
hebben allebei een flink aantal jaren gewerkt 
voor de afdeling.  

Als teken van waardering voor het werk dat ze verzet 
hebben voor de Merselose KBO ontvingen zij de 
zilveren onderscheiding uit handen van vice-voorzitter 
Martin Wijnhoven van de KBO regio Venray-Horst. 
“Truus en Marie, hartelijk bedankt voor alles wat jullie 
gedaan hebben voor onze vereniging”, zegt het bestuur. 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

