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Servaasboerderij wijkt voor zorghuis Infopunt Leunen gesloten

Bieb Venray naar nieuwe toekomst Roemloos einde fabrieksgebouwen

Dorpsbakker vindt geen personeel Enquete over toegankelijkheid Venray

De donderdagvrouwen van het leescafé Website Centrale weer bij de tijd

Slooprijp. De vroegere boerderij van Sint Servatius heeft haar langste tijd gehad. De Zorgstichting Dagelijks 
Leven uit Apeldoorn wil hier een zorghuis voor twintig mensen met dementie realiseren. Aanvankelijk was het 
plan om de oude boerderij te verbouwen, maar gebleken is dat dit niet te doen is. Het gebouw is onderkomen 
en zit voor het nieuwe doel verkeerd in elkaar. Dus is een plan ingediend om nieuwbouw te plegen. 
Het dagbestedingscentrum naast de boerderij wordt eveneens afgebroken. Op die plek komt de nieuwbouw, 
waar de boerderij staat komt een tuin. Lees ook pagina 10.

Foto: Historisch Platform Venray / collectie Cees van den Heuvel



ENQUETE OVER VENRAY 
TOEGANKELIJK

Voor hulp, advies of informatie:
06 43 113 073
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UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Kleinschalig wonen
met de beste zorg

Zorghuis Smakt biedt een vertrouwde woonomgeving met persoonlijke zorg voor

zoals u dat gewend bent.

ZorghuisSmakt

COLOFON
De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3150 exemplaren en is 
óók te lezen op www.seniorenvenray.nl
Los abonnement € 16,00 per jaar, te bestellen via het 
secretariaat.
De volgende Schakel verschijnt op 26 oktober

Aanleveren kopij:
e-mail: kopij.schakel@seniorenvenray.nl of bezorgen 
bij J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray

Kopij aanleveren t/m donderdag 11 oktober

Advertenties moeten uiterlijk 9 oktober ingeleverd zijn 
via e-mail: advertentie.schakel@seniorenvenray.nl

Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties.
Coördinator: Leo Heldens, tel.: 569802

Redactie:
Jaques Penris (voorzitter tel.: 585364), 
Henk Classens, Johan Koster, Hermine van Etten en 
Leo Broers.

Redactiesecretariaat:
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray.
henk.c1@ziggo.nl

Grafische vormgeving:
José Mulders en Theo Swinkels

Druk: Multicopy Noord Limburg

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

(over: gesprek met GPV, 
wijkouderenverenigingen en het ziekenhuis)

Gesprek
De Centrale van Ouderenverenigingen zal niet samen 
met het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) een 
gesprek aangaan met wethouder Martijn van der 
Putten. Het GPV wil in dit gesprek vragen naar 
bouwplannen voor wooncomplexen, zoals de 
ontwikkelingen van het Annapark, teneinde de 
belangen van mensen met beperkingen veilig te 
stellen. Een meerderheid van de Centrale vindt dat 
projectontwikkelaars deze informatie niet beschikbaar 
hoeven te stellen in een zo vroeg stadium. Zolang ook 
aannemers en architecten zich houden aan het 
landelijke Bouwbesluit, hebben belangenorganisaties 
‘geen recht van spreken’, aldus het bestuur van de 
Centrale. 

Wijkouderenverenigingen
Een bestuursdelegatie heeft gesprekken gevoerd met 
de wijkouderenverenigingen Ons Genoegen en 
Noord-West. Duidelijk is geworden dat deze afdelingen 
zich niet met beleidszaken willen bezighouden, maar 
slechts een ontspanningsprogramma aan de leden 
willen aanbieden. Er zijn in Venray-kom voldoende 
andere organisaties die zich met beleid bezig houden. 
De ouderenafdelingen in de dorpen zijn wat dat betreft 
veel meer betrokken bij de dorpsontwikkelingen.

Ziekenhuis
Betreffende mogelijke nieuwbouw van een ziekenhuis 
in Venray komt er een begeleidingscommissie, waarin 
ook de Centrale zitting kan nemen, aldus bestuurslid 
Jeanne Hendrix die de besprekingen tot nu toe heeft 
bijgewoond. Duidelijk is wel dat het nog wel vijf jaar kan 
duren voor hier beslissingen over genomen worden.

Tijdens de Week van de 
Toegankelijkheid, van 1 tot 6 oktober, is er landelijk 
aandacht voor toegankelijk recreëren, met als thema 
“Lekker vrij. Doen wat je zelf wilt”.
Het GehandicaptenPlatform Venray vraagt op 
5 oktober uw mening over de stelling of Venray 
toegankelijk is voor iedereen. Voor de meeste mensen 
is het heel gewoon: uw vrije tijd vult u zelf in, u doet 
de dingen die u wilt doen. Voor bijna 20 procent van 
de mensen is dit echter geen vanzelfsprekendheid. 
Mensen met uiteenlopende beperkingen lopen helaas 
tegen belemmeringen aan als ze hun vrije tijd naar 
eigen keuze willen invullen. Denk aan ontoegankelijke 
cafés, restaurants en festivals; natuurgebieden die 
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Taalfouten en lachspieren

Tien keer per jaar, met de regelmaat van de klok, valt 
De Schakel bij u op de deurmat. Al sinds 1985. 
Vanzelfsprekend? Die indruk wekt het wel. Toch is het 
dat allerminst. Een nijvere redactie (zie Colofon op 
pagina 2) is maandelijks druk in de weer om de 
nieuwe editie vorm en inhoud te geven. En telkens is 
dat weer een hele klus. Is het blad eenmaal gedrukt, 
dan is er ook nog een legertje bezorgers dat voor de 
verspreiding zorgt. Het voert te ver om alles onder de 
loep te nemen, maar één aspect wil ik even met u 
bespreken: taalfouten in aangeleverde teksten. Onze 
generatie is daar nog gevoelig voor.

De fnuikende spatie
Onmiddellijk zult u geneigd zijn de werkwoordsvormen 
te verdenken: moet dat nou met ‘d’, ‘t’ of ‘dt’? Maar 
dat blijkt niet de meest gemaakte fout. Een onbedoeld 
ingevoegde spatie in een samengesteld (werk)woord 
staat echter met stip op nummer Eén. Dat verandert 
vaak de betekenis volkomen. 
Hoe bedoelt u? Blootgeven of bloot geven? Bij 
‘blootgeven’ laat u iets merken, maar als u ‘bloot geeft’ 
verschijnt u bijvoorbeeld in adamskostuum aan de 
voordeur om de Hartstichting van een donatie te 
voorzien. Hopelijk hebt u dan geen hartstilstand van 
de collectant op uw geweten.
Nog eentje: Het is een misverstand te menen, dat 
priesters geboren worden met een mis verstand.

Nog enkele voorbeelden tot besluit:
“Het glas vasthoudend vast houdend” sprak de 
alcoholist: “De kunst van het vol houden is het 
volhouden”, De ober achter de bar zei: “U mag hier 
gerust zomaar binnenwippen. Slokjes mag u hier naar 
binnen wippen, maar voor binnen wippen had u bij het 
vroegere Pico Bello moeten zijn, bij de daar 
aanwezige Well’s Angels”.

Soms kan ook een misplaatste komma tot enig gelach 
aanleiding geven. 
Voorbeeld: De pastoor bleek voor het zingen, in de 
kerk een ruimte beschikbaar te hebben gesteld (Niks 
mis mee). Anders wordt het als de komma achter ‘kerk’ 
wordt geplaatst: De pastoor bleek voor het zingen in 
de kerk, een ruimte beschikbaar te hebben gesteld? 
Die tweede ruimte wekt duidelijk meer nieuwsgierigheid 
op!

Dit soort onbedoelde schrijffouten zijn soms echt 
hilarisch. Dan ligt de redactie even in een deuk van 
het lachen. Verder is het vaak gewoon hard werken.
Gelukkig dat er een redactie is. De Schakel is tenslotte 
een mededelingenblad. Bovendien, voor De Lach bent
u nu toch te laat, want John Lanting is niet meer.

Haantje van de Toren

niet toegankelijk zijn voor rolstoel of scootmobiel; 
onbegrijpelijke informatie op websites en personeel dat 
geen oplossingen kan bedenken voor mensen met 
een beperking of met een chronische ziekte.

VN-verdrag Handicap
Het thema toegankelijk recreëren past ook goed bij de 
uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een beperking. In dit verdrag staat 
dat de samenleving - dat zijn alle mensen, mét en 
zonder beperkingen - ervoor moet zorgen dat 
mensen met een beperking geen belemmeringen 
ervaren om mee te kunnen doen. In de Week van de 
Toegankelijkheid willen we hier speciaal aandacht 
voor vragen. Mensen met een beperking moeten 
overal kunnen recreëren en elkaar kunnen ontmoeten. 
Op vrijdag 5 oktober tijdens de koopavond zullen de 
vrijwilligers van het GehandicaptenPlatform Venray 
(GPV) tussen 17.00 en 21.00 uur een enquête houden 
onder het winkelend publiek. Hieraan heeft wethouder 
Anne Thielen haar medewerking toegezegd. Wat is de 
mening van de Venrayse bevolking over toegankelijk? 
Wat gaat goed? 
Wat kan worden verbeterd? Het GPV wil dit graag 
door de antwoorden op deze vragen duidelijk 
krijgen? We hopen dat zoveel mogelijk mensen willen 
meewerken. De enquête vergt slechts enkele minuten 
van uw tijd. Doe mee om onze wens “Venray voor 
Iedereen”  te realiseren.

Jac Haegens

LINE DANCE 
BEGINNERS 

Woensdag 11:15 uur   
                      19:15 uur 
www.dansenensporten.nl 

Raadhuisstraat 6  
0478-510500 Venray  
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Timmermannsweg 2
5813 AN, Ysselsteyn
Tel.  0478 - 54 14 74
Fax. 0478 - 54 21 69 

Kruidenlaan 151
5803 BV, Venray

Tel.  0478 - 58 74 01
Fax. 0478 - 58 19 74 

Schouwburgplein 5
5801 BV, Venray
Tel.  0478 - 50 33 02
Fax. 0478 - 64 00 60

Heidseweg 44
5812 AB, Heide

Tel.  0478 - 85 03 82

* INFORMEER IN DE WINKEL NAAR DE ACTIEVOORWAARDEN* Informeer naar de voorwaarden in de winkel

Prijzen zijn inclusief
ontspiegelde glazen

vanaf € 169,95

VOOR U GELEZEN
“Ik zou niet in de zorg kunnen werken. Ik zou de 
hele dag staan huilen, omdat ik het leed van een 
ander helemaal niet kan aanzien.”

Zangeres Edsilia Rombley. In het blad Eigentijd.

Poetszorg.nl 06 14 82 72 00

In oktober 2015 startte de stichting Samen 
Leunen in het gloednieuwe mfc De Baank het 
Infopunt Leunen. Het moest de centrale vraagbaak 
voor inwoners van Leunen, Veulen en Heide worden. 
Mensen konden hier terecht voor vragen over de Wmo, 
zorg en welzijn, algemene vragen of vragen aan de 
wijkverpleegkundige van het wijkteam. Het Infopunt 
werd de afgelopen drie jaar bemand door vijf 
vrijwilligsters die bij toerbeurt met de 
wijkverpleegkundige iedere veertien dagen op 
vrijdagmiddag ‘spreekuur’ hielden. 

Maar na drie jaar blijkt de belangstelling minimaal te 
zijn. Te gering om de motivatie te vinden om door te 
gaan. Er waren te weinig bezoekers met vragen en de 
vrijwilligsters zaten er vaak voor niets. Er is reclame 
gemaakt, geprobeerd een andere opzet te zoeken en 
bij andere infopunten geïnformeerd, maar ook daar 
is het niet anders. In gezamenlijk overleg hebben de 
vrijwilligsters besloten om te stoppen en hun energie 
op een andere plek te gebruiken. 
De vrijwilligsters van het Infopunt hebben als 
Ouderenadviseur ook de 75+ gesprekken in Leunen 
gevoerd en daar kwam uit naar voren, dat de ouderen 
in Leunen een vrij goed sociaal vangnet hebben. Zij 
zitten daardoor niet met vragen waarvoor 
ze het Infopunt zouden bezoeken. Via de 
gezondheidszorg, TV, krant, internet, etc. wordt 
blijkbaar al voldoende informatie gegeven. Veel 
mensen weten gelukkig zelf de weg goed te vinden. 
Eigenlijk is het dus heel positief dat het Infopunt niet 
nodig bleek te zijn! De wijkverpleegkundige van het 
wijkteam, Annemie Coenders, zal uiteraard voor 
vragen telefonisch en via mail bereikbaar blijven. Zij 
zal zich in het dorpsblad ‘LVH Courant’ presenteren.

INFOPUNT LEUNEN STOPT 
IN OKTOBER

HAAN, KIP, EI

In Venray woonde in een kooi
Een mooie sexy mama-kip.
Ze pronkte met haar verentooi
En maakte snel een wip,
zodat haar lieve kleine kuiken
Bij de struiken
Spelen kon.

Maar daar kwam in de zomerzon
Een knappe hoogbepote haan.
Die keek de kip verlekkerd aan
en sprak met kukelstem: “Verhip,
Ik wil als haan hier ook een wip.”

Toen zei de mama van het kuiken;
“Dat kan ik nu echt niet gebruiken.”
Omdat de haan was sterk en groot
en de kip geen weerwerk bood, 
stond in de KippenSchakel van tien mei:
“Ook een kip legt deze maand een ei.”

Plutoux
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DIT HOUDT ME BEZIG
 

Wie is: Sip van Goinga
Leeftijd: 76 jaar
Woonplaats: Venray
Gehuwd: 53 jaar
Kinderen: 4
Kleinkinderen: 9
Oud beroep: Medewerker bij de  
 Chemische bedrijven  
 van De Staatsmijnen  
 (Z. Limburg), later bij  
 Rank Xerox (Venray)
Hobby’s: Actief: muziek, golf, bridge
In zijn jeugd:  volleybal, tennis

Muziek. Dat is de passie van Sip van Goinga. In 1942 
geboren en opgegroeid als mijnwerkerszoon in 
Treebeek, een dorpje benoorden Heerlen. Als 
achtjarige werd hij jeugdlid van de plaatselijke 
harmonie Concordia en als tienjarige reeds klarinettist 
in het grote korps.
De vier grootouders van Sip waren Friezen. “Door de 
in Friesland eind negentiende eeuw  heersende 
werkeloosheid besloten zij in het Duitse Ruhrgebied 
te gaan werken. Daar zijn zowel mijn vader als 
mijn moeder geboren. Mijn grootvaders werden 
mijnwerker”, vertelt Sip. Toen de staatsmijnen in 
Zuid-Limburg actief personeel wierven, zijn de 
gezinnen in Treebeek beland. Ook Sip’s vader werd 
daar mijnwerker en trouwde in 1939 met een ook Fries 
sprekende vrouw. Sip spreekt nog steeds Fries.

Mijnwerker
Na de middelbare school en de HTS in Heerlen ging 
hij, na 23 maanden militaire dienst, bij het Centraal 
Laboratorium van De Staatsmijnen (later DSM) in 
Geleen werken. Dus in feite werd hij ook ‘mijnwerker’, 
maar niet ondergronds.
De vier staatsmijnen hadden tientallen jaren elk een 
eigen harmonieorkest, later samengevoegd tot één 
DSM-korps, waarin ook Sip meespeelde.
Hij trouwde in 1965, (connectie via de harmonie) en 
ging in Sittard wonen, waar twee kinderen werden 
geboren. Hij speelde daar in een harmonie en in de 
Marottekapel.
Na zeven jaar lonkte een loopbaan bij Rank Xerox en 
het gezin verhuisde in 1970 naar Venray, waar 
wederom twee kinderen ter wereld kwamen. 
Op 60-jarige leeftijd werd hem vervroegd pensioen 
aangeboden en dat heeft hij geaccepteerd.

Privileges
Naast muziek speelde Sip volleybal (hij is lang) en 
heeft daarmee jarenlang op hoog niveau gespeeld. 
Muziek en volleybal gaven hem in zijn militaire 
diensttijd in Seedorf bepaalde privileges. Hij werd 

met een militair volleybalteam kampioen van de 
Nederlandse bases in West-Duitsland. Hij vormde een 
orkestje dat op vele bases optrad. Maar hoe laat het 
ook werd na een optreden: ’s morgens gewoon appèl.
In Venray werden zijn muzikale talenten spoedig 
herkend en hij werd bijna vanzelfsprekend klarinettist 
van de Koninklijke Harmonie Euterpe-Venray. Ook 
speelde hij als leider, lid of invaller in diverse andere 
orkesten. Dixieland heeft zijn voorkeur (tien jaar The 
Bee Hive City Jazzband) maar ook met meerdere 
joekskapellen (o.a. De Plaarzèk) vulde hij met plezier 
vele uren.
Van Goinga: “Bij Rank Xerox speelde ik in het 
huisorkest de Rank Xerox All Stars en later in de RXV 
Big Band. Wij hebben heel wat bedrijfs-feestavonden 
opgeluisterd. Maar we speelden ook in de omgeving, 
want ‘de Rank’ gebruikte de orkesten als 
‘goodwill-tool’.” 

Dirigent
In 2002 maakte een medisch probleem een eind aan 
het muziek maken, daarom heeft Sip toen de opleiding 
tot assistent-dirigent afgerond, aan de Hogeschool 
voor Muziek Kreato  in Thorn. Zijn talenten konden 
toen nòg beter worden gebruikt, onder andere (nu nog) 
als muzikaal leider van het Amusementsorkest Ça Va, 
in Venray. 
Sip is ook in bestuurlijke functies actief geweest, zoals 
bij Euterpe. Daarvan is hij erelid en hij is nog actief  in 
commissies, zoals het Historisch Archief, dat zich 
bezighoudt met het digitaliseren van documenten, 
beeld- en geluidsopnamen uit het meer dan 150-jarig 
archief. Het Archief is ook deelnemer aan ‘Rooynet’.
Als blijk van waardering ontving Sip (via Euterpe) 
de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau, voor 60 jaar verdiensten op muzikaal 
en cultureel gebied.
Sinds twaalf jaar woont hij met zijn echtgenote in de 
Brabander, in Venray, waar hij zich nuttig maakt in het 
bestuur van een kopersvereniging. Sip: “Voor de 
duidelijkheid: zonder mijn vrouw Tiny was al het 
bovenstaande onmogelijk geweest!”

Tekst:  Leo Broers
Foto’s: Leo Willems
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(advertorial)

65 Klus Diensten gemist?
Hebt u in de afgelopen Schakels mijn advertentie gemist. 
Dat klopt helemaal, soms lopen zaken nou eenmaal anders dan 
gepland. In maart van dit jaar kreeg ik na onderzoek minder goed 
nieuws omtrent mijn gezondheid en binnen twee weken lag ik onder 
het mes. Aangezien ik werkzaam ben als zzp-er zat er niets anders 
op, dan al mijn werkzaamheden voor onbepaalde tijd stil te leggen. 
Gelukkig kreeg ik al snel een positieve uitslag en ben ik, na een 
periode van revalidatie, weer volledig hersteld. Via deze weg wil ik 
mijn klanten heel hartelijk bedanken voor de beterschapswensen en 
het verzetten van reeds gemaakte afspraken. Inmiddels heb ik mijn 
werkzaamheden hervat. Ondanks deze tegenslag is mijn 
werkportefeuille goed gevuld en staan seizoen gebonden 
werkzaamheden boven aan in mijn agenda. Mocht u zelf op zoek zijn
naar een vakkundig timmer- of schilderbedrijf dan ben ik voor u 
misschien wel de aangewezen persoon. Ook kan ik voor u 
montagewerk van sloten, dorpelverlagers of wandbeugels verzorgen. 
Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet,
Paul van den Einden
65 Klus Diensten
0478-854244

Bij diverse activiteiten van Seniorservice 
is nog ruimte voor nieuwe deelnemers. Met name bij: 
quilten op maandagmiddag, discussie en debat op 
dinsdagochtend, mandalagroep en kaarten maken op 
woensdagochtend, houtsnijwerk op donderdagochtend. 
Kaartliefhebbers (rikken op donderdagmiddag) 
kunnen zich ook melden, er is nog plaats voor nieuwe 
spelers.
Bij voldoende belangstelling wil Cora Caarls in enkele 
bijeenkomsten graag laten zien hoe u Doosjes kunt 
maken van (ansicht)kaarten. 

Website bouwen
In november zal een workshop ‘Website bouwen met 
Wordpress’ worden gegeven.
De zes bijeenkomsten zijn op woensdagmiddag, vanaf 
7 november, in het gebouw Prins Bernhardstraat 12a. 
Deelnemers moeten overweg kunnen met 
tekstverwerken. 
Kijk voor deze cursussen op onze website, 
www.seniorservicevenray.org en gebruik het 
contactformulier voor extra informatie. Binnenlopen op 
de genoemde dagen kan ook of mailen naar 
sen-serv@home.nl 

CURSUSSEN SENIORSERVICE

De ouderen van KBO Venray en kerkdorpen zijn vijf 
dagen naar het Teutoburgerwald geweest. Er was 
veel belangstelling voor deze reis. Op de heenweg 
lunchten de ouderen bij de Möhnesee. Op dag 
twee maakten de deelnemers een rondrit door het 
Teutoburgerwald met bezoeken aan een kuurpark 
en het Erlebnis Gradierwerk. De uitleg over de 
zoutwinning en de zoutwaterbronnen daar was heel 
interessant. Ook het Hermannsdenkmal van 53 meter  
hoog maakte indruk.  
De derde dag voerde de ouderen naar kasteel 
Arolsen, waar koningin Emma geboren is. Bij een 
bezoek aan de Warsteiner bierbrouwerij kregen zij, 
zittend in wagonnetjes, veel te zien en horen over 
deze enorm grote fabriek. Een roofvogelshow in 
Adlerwarte en een bezoek aan Detmold sprak tot 
de verbeelding. Dit stadje heeft veel oude huizen 
en schilderachtige smalle straatjes. Hier staat ook 
een standbeeld van de opa van prins Bernard.                                                                                        
De laatste dag bezochten de KBO´ers een 
Landesgartenschau waar ze genoten van de bloemen 
en planten, de tuinarchitectuur, mooie wandelpaden, 
bossen en een fantastisch uitzicht vanaf de 
uitkijktoren. 

Mia Geurts

 REIS NAAR TEUTOBURGERWOUD   

Nieuw:
IkWoonLeefZorg.nl

Een aandeel in elkaar

Ik woon.

En ik regel zelf een subsidie voor de aanpassing van mijn huis
Ik houd van mijn huis. Op www.IkWoonLeefZorg.nl las ik dat er verschillende 

mogelijkheden zijn om woningaanpassingen te � nancieren. Zo kan ik hier ook 

in de toekomst veilig en comfortabel blijven wonen.

Alles over langer zelfstandig wonen op IkWoonLeefZorg.nl

p-035317-0000-Advertenties-IkWoonLeefZorg.nl-Marleen Philippart-Kroon-V02-HB.indd   1 09-05-17   12:30
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Het leescafé Sint Bernard is gevestigd in het 
gelijknamige paviljoen in het Sint-Annapark. Een 
prachtig park met volop wandelmogelijkheden. Waar 
u kunt genieten van de mooie, oude, maar helaas 
verwaarloosde gebouwen. 
In dit leescafé brengt u boeken die u kwijt wilt en 
neemt u boeken mee die u nog wilt lezen. Het is aan 
u of u ze al dan niet terugbrengt. Alles kosteloos. Het 
leescafé wordt gerund door een tiental vrijwilligers, 
onder leiding van Maarten Streefkerk, initiatiefnemer 
van en drijfveer achter het project.
Als u binnenkomt, ruikt u de boeken die meestal al 
tientallen jaren oud zijn. Voor de echte liefhebber 
is het een walhalla waar hij heerlijk kan snuffelen 
tussen de boeken die op onderwerp gesorteerd 
zijn. Alle romanvormen, boeken over elke denkbare 
hobby: koken, kunst, geschiedenis, oorlog, natuur en 
levensstijl. Het staat erbij!
Wanneer u langs de boekenrekken loopt is het alsof 
uw eigen geschiedenis voorbij komt door alle boeken 
die u gelezen hebt vanaf uw kindertijd.

Op  donderdagmiddag wordt het leescafé be’vrouwd’ 
door Diny Smedts, Cecile Meerten en Annie Nelissen. 
Gedrieën nemen ze boeken van bezoekers aan en 
stouwen die na een korte inspectie en selectie op de 
planken van de bibliotheek.

Hoe kwamen de dames er terecht?
Annie Nelissen werd benaderd door haar collega 
Maarten Streefkerk,  die haar vroeg of het iets voor 
haar was na haar pensionering. Na een eerste bezoek 
was ze helemaal om. “De gezelligheid, vriendelijkheid 
en de lekkere koffie bevielen me direct. Omdat ik 
zelf een boekenwurm ben, nam ik in het begin veel 
boeken mee naar huis. Nu is het minder, je wordt 
selectiever. Er moet ook wat overblijven voor de 
anderen”, zegt Annie met een glimlach.
Cecile las in de Peel en Maas over het project 
en stapte op een donderdagmiddag binnen, om 
vervolgens als vrijwilliger aan de slag te gaan. Diny 
Smedts had al enkele keren boeken gebracht en vond 
het er gezellig en de koffie zo lekker. “Ik heb toen aan 
Maarten gevraagd of ik kon helpen, zodoende.” Diny 
weet dat er nog steeds mensen aankloppen met de 
vraag of ze kunnen helpen. “Mensen komen voor de 
boeken, maar nog meer voor de gezelligheid”, zegt 
Diny.

Vrolijk
De dames (tussen de 58 en 75 jaar oud) kenden 
elkaar niet eerder, maar hebben elkaar inmiddels 
gevonden door hun liefde voor de boeken en het 
lezen. Er wordt heel wat gepraat en afgelachen onder 

DE DONDERDAGDAMES VAN 
LEESCAFÉ SINT BERNARD

elkaar. Ze kennen inmiddels hun vaste klanten, maar 
verwelkomen even vrolijk de wandelclub die per 
ongeluk het café binnenkomt. Of helpen een oma 
die voor haar kleinkind een boek zoekt, terwijl het 
kleinkind allang zelf twee boeken gevonden heeft. 
“Sommige bezoekers vinden dat we beter moeten 
sorteren. Schrijvers op alfabet plaatsen. Maar zoals 
wij het hebben, wel bijvoorbeeld de kinderboeken of 
literaire werken bij elkaar, dat is toch veel heerlijker. 
Wat is er nu leuker dan het snuffelen tussen al die 
boeken. Laatst was hier een man die iets specifieks 
over auto’s zocht. Ineens sprong hij op, luid juichend. 
‘Ik ben ervoor met een dikke portemonnee naar 
Engeland geweest. En nu vind ik het hier. Voor nop’,” 
vertelt Diny vol vuur. Dat enthousiasme hebben alle 
vrijwilligers in het Leescafé, verzekert ze. 

Alle drie vinden zij het prettig om met bezoekers te 
praten, met hen koffie te drinken en hen de weg te 
wijzen. Een van de leuke dingen is, wanneer een 
bezoeker een boek vindt, waar hij of zij al jaren 
naar op zoek was en dat dan ook nog gratis mag 
meenemen. Een enkele keer gebeurt het, dat mensen 
boeken komen brengen omdat ze thuis opruiming 
houden, maar dat ze vervolgens met meer boeken 
naar huis gaan. Angst voor diefstal bestaat niet. Het is 
immers toch gratis.

Tekst: Hermine van Etten

Diny, Cecile en Annie genieten tussen het werken door van 
de koffie. Want dat was wat hen trok in het leescafé.

In samenwerking met de Brandweer en KBO 
Limburg wordt voor de leden van KBO Venray 
op donderdag 8 november een voorlichtingsmiddag 
georganiseerd. Aanvang 14.00 uur in De Kemphaan. 
Het betreft een lezing én een oefening betreffende 
brandpreventie in en om uw huis. Er wordt dus niet 
alleen gesproken maar ook gehandeld. Het belooft 
een zeer interessante en leerzame middag te worden.
Belangstellende leden van KBO en AVOS kunnen 
zich opgeven vóór 1 november  bij Trees Cadirci, tel. 
581238 of per mail edtreescadirci@ziggo.nl of door 
een briefje in de KBO-brievenbus bij De Kemphaan te 
stoppen.
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BIEB VENRAY NAAR 
NIEUWE TOEKOMST

Natuurlijk kunt u in de toekomst 
boeken blijven lenen in de bibliotheek. 
U kunt er een krant of tijdschrift lezen, 
dingen gaan opzoeken, zoals u al jaren 
gewend bent. Maar dat is niet genoeg voor 

BiblioNu Venray om te overleven. In de bibliotheek 
moeten cursussen over lezen en taal worden 
gegeven, educatieprojecten worden opgezet voor 
groepen en scholen. Dit zegt het biebbestuur in het 
toekomstplan ‘Samen Sterker!’.
De bibliotheek verkeert namelijk in moeilijkheden. 
De laatste jaren werd er verlies geleden, de gemeente 
moeten bijspringen. Als ook 2018 met verlies 
draait zijn de reserves in Venray op. Dan kunnen 
de rekeningen in 2019 niet meer worden betaald. 
Bovendien moet de bibliotheek verhuizen. Ook dat 
kost geld. De Venrayse bibliotheek is al een aantal 
jaren gevestigd in het pand van de voormalige 
supermarkt Torro. Het pand is redelijk versleten. 
Alleen al het vervangen van het in slechte staat 
verkerende dak kost anderhalve ton, zo is becijferd.
 
Verhuizing
De politiek in Venray heeft bij de verkiezingen al 
aangegeven dat een verhuizing naar de vroegere 
winkel van Albert Heijn aan het Henseniusplein het 
beste is. Maar die verhuizing kost naar schatting ook 
nog eens € 350.000,-.
En dus gaat het er nu om: wie betaalt dit? En 
dus wordt er over en weer naar elkaar gewezen. 
Zonder subsidie van de gemeente kan BiblioNu 
niet verder, zegt directeur Jimmy  Hendriks (foto). 
Hij vraagt van de gemeente een extra subsidie van 
pakweg € 150.000,- om het verlies op te vangen. 
Wethouder Anne Thielen vindt dat het biebbestuur 
niet voldoende op de toekomst heeft ingespeeld en 
wil eerst becijferen of de gemeente dit allemaal moet 
bekostigen. In het najaar komt de gemeente met haar 
visie. De politiek heeft al laten weten dat de bieb niet, 
zoals met het kunstencentrum Jerusalem is gebeurd, 
gesloten mag worden.

In een onlangs verschenen artikel in De Limburger 
lazen we, dat het voor bakkerijen steeds moeilijker 
wordt om aan goede broodbakkers te komen. Dit is 
niet alleen een bedreiging voor het voortbestaan van 
de bakkerijen, ook de leefbaarheid in de dorpen staat 
op het spel.
Bakker Thijs Koolen uit Ell is ten einde raad. Hij zag 
een uitstekende broodbakker vertrekken. Koolen 
doet alles om aan nieuw personeel te komen: hij  
adverteert in kranten, op websites, via Facebook en 
op de bakkersopleidingen. “In Heerlen studeren op dit 
moment drie jongeren voor broodbakker. Drie! De rest 
wil banketbakker worden, dan hoef je niet midden in 
de nacht te beginnen. In de jaren zeventig, toen ik zelf 
op de bakkersopleiding zat, hadden we verschillende 
klassen met mensen die echt broodbakker wilden 
worden.” Is de situatie in Venray ook zo slecht? 
Moeten wij, ouderen, ons vertrouwde brood van de 
Echte Bekker missen? De redactie vroeg het aan 
twee dorpsbakkers: Geert Van Gassel in Ysselsteyn 
en Geert Verdeuzeldonk in Wanssum.

Lichtpuntje
Werkt u in de bakkerij alleen of met geschoolde 
medewerkers? Welke producten worden er gebakken 
en op welke tijden van de dag?
Bij Van Gassel werken zes bakkers, de helft voor 
brood, de andere helft voor banket. Eén bakker begint 
elke avond om elf uur, twee anderen om  half een en 
de overige drie ‘pas’  om drie uur in de nacht. Vorig 
jaar zat Van Gassel met een groot probleem: drie 
van de zes bakkers vertrokken. Gelukkig konden de 
vacatures, weliswaar moeizaam en niet vanuit de regio 
Venray, tijdig  worden aangevuld. Maar wat brengt 
de toekomst? Van Gassel ziet één lichtpuntje: “Als 
gevolg van de uitbreidingen in Venray en Heide 
werken we met meer personeel, waardoor uitval iets 
gemakkelijker is op te vangen.”
Verdeuzeldonk heeft twee bakkers in dienst: Een 
fulltime broodbakker, die al 28 jaar met bezieling voor 
hem werkt. En een jongedame, die via een stage voor 
vijftig procent bij hem in dienst is gekomen. Ze bakt 
voornamelijk het banket en gaat vanaf november 
2018 fulltime beginnen, in de bakkerij en de winkel. 
Het broodbakken begint om twee uur ’s nachts en met 
het banket wordt om zes uur ‘s morgens begonnen. 
Bakker Koolen noemt de nachtelijke werktijden als 
oorzaak van de minimale belangstelling voor de 
opleiding (brood)bakker. 

Welke nadelen ziet u nog meer?
Volgens Verdeuzeldonk heeft de verminderde 
belangstelling voor het broodbakken ook te maken 
met de markt: “In de jaren zeventig was de vraag naar 
banket veel kleiner dan tegenwoordig. Het gevolg 

DORPSBAKKER VINDT 
GEEN PERSONEEL



steeds weer een beetje. 
Nu worden de 
overtollige gebouwen 
afgebroken. Fier nog 
staan op de achtergrond 
de vlaggenmasten 
in het gelid, maar de 
sloopmachines knagen 
de zijwanden van de 
‘flat’ weg. Het symbool 
verdwijnt. 
Tot stof zult ge vergaan. 
Tot puin van Maessen.

Foto’s Leo Willems
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was, dat de nadruk op het bakken van brood lag”. 
Van Gassel noemt de instroming van meer vrouwen 
in het bakkersvak: “Ze werken dikwijls parttime. Zij 
hebben meer (praktische) problemen met de vroege 
werktijden en kiezen vaak ook voor de creativiteit van 
het banket. Voor het broodbakken blijven de (weinige) 
beschikbare mannen over.”

Stageplaatsen
Welke acties hebt u, als dat nodig was, ondernomen 
om aan goed personeel te komen?
Beide Venrayse bakkers zijn het erover eens: 
De beste kans om een goede medewerker uit de 
slechtgevulde ruif te vissen, is om via contacten 
met de opleidingen stageplaatsen aan te bieden. 
Als het van beide kanten bevalt, kan dit een nieuw 
personeelslid opleveren.

In Dagblad De Limburger gaf bakker Frank van Eerd 
uit Maastricht een week geleden een andere hint: 
Moét brood wel in de nacht gebakken worden? Van 
Eerd: “Er is niets mis mee om brood van een dag 
eerder te eten. En brood uit de super dat overdag 

gebakken wordt, 
is verser dan 
het brood van 
de bakker dat ’s 
nachts in de oven 
is gegaan.”

Tekst: Johan Koster
foto Gerrit Kuenen

Honderden senioren 
in Venray zijn er 
ooit begonnen: 
op ‘de Rank’. Of 
eerder, bij buurman 
Inalfa, dat een 
maand geleden 
tegen de vlakte 
ging. Die buurman 
heeft riant nieuwbouw gepleegd langs de snelweg, 
Xerox is van grootste werkgever in Venray teruggegaan
naar een doorsnee bedrijf. De fabriekshallen 
van Rank Xerox luidden eind jaren ’60 een 
industriële revolutie in Venray in. Rank Xerox was 
een wereldspeler, een reus. Een groei naar 5000 
medewerkers werd voorspeld. Het witte kantorenblok 
voor aan de straat werd het gezicht van het bedrijf. 
Daar zetelde ‘Meneer Stierman’. Als je daar op bezoek 
mocht, dan was je wel wat. Maar o wee, als je moést 
komen. Rank Xerox, destijds revolutionair in kopieer-
apparaten, verloor zijn glans en patenten, Rank en 
Xerox gingen uit elkaar, het bedrijf bouwde Venray af, 

ROEMLOOS EINDE

TOEVALLIGE ONTMOETING

Hij stond, leunend op zijn fiets, naar de sloop te 
kijken. Dat kon hij urenlang doen. Vandaag was 
het wel erg heet en er was hier weinig schaduw. 
Het was echt fascinerend om te zien, hoe de 
reusachtige machines een stuk beton in hun bek 
namen en dat verpulverde alsof het koek was. Het 
beton viel in grotere en kleinere stukken uiteen 
en het wapeningsijzer werd in een grote container 
gegooid. Met veel lawaai, dat wel. De reusachtige 
rupsen waren toch al niet erg stil. Het voortdurend 
hameren van de hydraulische sloophamers liet je 
niet onberoerd. Het puin werd naar de puinbreker 
gebracht, en daar vermaald tot bruikbaar materiaal 
voor wegenbouw en nieuw beton.

Stoffig 
Nu, met die droogte, was het heel stoffig en zelfs 
het voortdurend nathouden van het terrein met 
water uit een blubberton hielp maar weinig. Van 
het immense complex van Inalfa was niet veel 
meer over en nu pas was goed te zien, hoe groot 
het terrein van de voormalige fabriek was. Hij had 
er nog gewerkt, voordat de gebouwen werden 
gesloopt. Nee, niet met de machines, hij zat in de 
bouw. Zijn bedrijf deed het onderhoud, en soms 
een stuk nieuwbouw. Daardoor kwam hij er vaak. 
Echt heimwee had hij niet, alles gaat uiteindelijk 
een keer tegen de vlakte. Sloop is ook een soort 
bouwvak, maar dan omgekeerd. Kijk eens wat een 
terrein er nu vrijkomt, als alle puin is afgevoerd. 
Maar daarna komt er weer een nieuw gebouw, 
da’s goed voor de werkgelegenheid toch?
Niet zo fraai als het oude, want het blijft toch 
zonde van de voorgevel. Zo wordt er niet meer 
gebouwd, dat is te duur. Stalen dozen zet je zo 
neer. Kijk maar naar het industrieterrein, wie 
metselt er nog? 
Het werd nu echt te warm. De man stapte op zijn 
fiets en verdween, richting huis.
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‘DAGELIJKS LEVEN’ BOUWT
NIEUW ZORGHUIS IN VENRAY

LEZING OVER ZORGSTELSEL 

uw brommobieldealer in de regio
WEJEBE Blitterswijck bv

Oude Heerweg 23
5863 AC Blitterswijck

Tel: 0478 532 444
www.wejebe.nl

Geen autorijbewijs (meer)?
Blijf mobiel met een
LIGIER of MICROCAR!

al voor € 299
per maand

Private Lease

Roel Willems, zoon van een van 
onze AVOS-leden, zal op 18 oktober 
(14.00 uur, De Kemphaan) een 
presentatie geven over het 
Nederlandse Zorgstelsel. 
Willems, opgegroeid in Blitterswijck, 
heeft na zijn studies gewerkt in 
(inter)nationale werkverbanden. 

Momenteel is Willems groepsdirecteur Insurance Risk 
Management bij zorgverzekeraar Achmea, waaronder 
ook merken als Zilveren Kruis, Interpolis, Centraal 
Beheer, FBTO en Avéro vallen. Naast deze functies
 is hij docent en zit hij in diverse (bestuurs)

commissies. In zijn werk is Roel betrokken bij 
onderwerpen als klimaatverandering, block chain, 
zelfrijdende auto’s en het gebruik van sociale media in 
het verkeer. 
In zijn lezing zal Roel Willems ingaan op het unieke 
zorgstelsel van Nederland. Wereldwijd is er een 
maatschappelijke en politieke discussie over de zorg, 
met name over de toegang tot zorg en de financiering 
ervan. Denk aan Obamacare in de VS. Voor president 
Obama was het een speerpunt, maar zijn opvolger 
Trump wil er maar wat graag een einde aan maken. 
Nederland heeft een in de wereld uniek stelsel, waar 
buitenlandse deskundigen met veel belangstelling 
naar kijken. Wat is er zo uniek aan dit stelsel, wat zijn 
de bijzonderheden, de geboekte resultaten hiermee 
en waar liggen de knelpunten? Willems gaat hierop in 
door de kern van het stelsel op een heldere wijze te 
presenteren.

Venray telt op dit moment 640 mensen met dementie. 
Voor het grootste deel zijn het ouderen. Hiervan zijn 
er 160 opgenomen in een zorghuis. De wachtlijst telt 
op dit ogenblik rond de honderd zieken. Venray heeft 
te weinig ruimte voor deze mensen. 
Eind 2019 is Venray waarschijnlijk een tehuis met 20 
wooneenheden rijker.
De zorgorganistatie Dagelijks Leven uit Apeldoorn, 
die zich toelegt op het verzorgen van mensen met 
dementie, heeft een bouwvergunning aangevraagd 
bij de gemeente Venray. Ze heeft haar oog laten 
vallen op de voormalige gestichtsboerderij van Sint 
Servatius, die in 1909 is gebouwd. De bedoeling was 
aanvankelijk het monumentale pand om te bouwen, 
maar het gebouw verkeert in slechte staat en is voor 
het nieuwe doel ongeschikt. Bovendien zit er asbest in 
het pand. Verwijdering ervan maakte het nodig het 

pand half af te breken.
In de onderhandelingen met 
het Vincent van Gogh Instituut 
(eigenaar) en de gemeente 
Venray is daarop voorgesteld 
om complete nieuwbouw te 
plegen. Er kunnen straks twintig 
mensen met een Wlz-indicatie 
terecht voor 24-uurszorg. De 
nieuwbouw heeft plaats op de 
plek naast de boerderij, waar nu 
een dagbesteding zit. Ook dit 
pand wordt afgebroken. Het 
terrein van de boerderij zelf 
wordt omgetoverd tot een mooie 
tuin voor de bewoners.
Het nieuwe gebouw omvat 
twintig woonstudio’s, een 
tweepersoonskamer, alsmede 
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DOE MEE MET WERELDDANSEN

65+ZWEMCLUB IN DE SPRANK

HULP VOOR ‘VERWARDE’ MENSEN 

een kamer voor 
respijtzorg en 
crisisopvang. 
Daarnaast zijn 
er twee grote 
woonkamers gepland, 
een professionele 

keuken en badruimte. Het personeel zal normaliter 
rond de 25 personen tellen.
Het plan is afgelopen maanden voorgelegd aan 
instanties en omwonenden. Daarna heeft de 
zorgorganistatie het bij de gemeente ingediend voor 
het verwerven van een bouwvergunning. De periode 
voor het indienen van bezwaarschriften loopt nu. 
Dagelijks Leven hoopt snel te kunnen beginnen zodat 
de bouw voor het einde van het volgend jaar gereed 
is.De zorgorganistatie Dagelijks Leven is een 
zorginstelling die zich erop toelegt om in steden en 
dorpen kleinschalige zorghuizen neer te zetten en te 
beheren, het liefst midden in woonwijken. In Venray 
komt het tehuis op de grens van de wijken Brukske en 
Antoniusveld, vlak bij het winkelcentrum van Brukske. 
In deze regio heeft de stichting al huizen staan in 
Uden, Veghel, Deurne en Horst. Omdat er wordt 
uitgegaan van gestandaardiseerde projecten, hebben 
de gebouwen allemaal eenzelfde stijl, aangepast aan 
de lokale situatie.

Het zorghuis van Dagelijks Leven in Deurne.
De nieuwbouw van Venray gaat hier op lijken.

De groep ouderen die wekelijks actief is in De Sprank, 
zoekt nieuwe leden voor het 60+-zwemclubje. Onder 
leiding van een zwemjuf doen zij allerlei oefeningen, 
vooral zwemmend. De gemengde groep telt rond 
de dertig leden, die tussen de 60 en 80 jaar oud 
zijn, die het zwemmen machtig zijn en die bovenal 
aan de conditie willen werken. Het zwem-uur is op 
donderdag van 18.00 tot 18.45 uur, behalve in de 
schoolvakanties. Het komt neer op ongeveer 45 keer 
per jaar. De contributie bedraagt € 140,- (2018) voor 
de periode van eind augustus tot (half) juli. Per maand 
zijn de kosten € 15,-, dit voor het geval u tussendoor 

Al acht jaar verzorgt het Dans Collectief Venray 
danslessen voor ouderen in Venray zelf, alsmede in 
diverse kerkdorpen. De mensen doen werelddansen. 
Deze term omvat verschillende dansvormen, zoals 
volksdansen uit vele landen, de country-line-dansen 
en de gezelschapsdansen. Deze laatste dansen zijn 
gezellige (paren)dansen op hedendaagse muziek. 
Er zijn diverse groepen voor werelddans, daarnaast 
is er één groep voor gezelschapsdansen en twee 
groepen voor country-line-dansen.
Met ingang van dit seizoen is de dansgroep in 
Ysselsteyn opgeheven, omdat er te weinig leden 
waren. Gelukkig heeft Ysselsteyn nog twee groepen 
buiten het Dans Collectief om. 
Maar ook bij andere groepen daalt het aantal dansers 
en danseressen. Ouderen overlijden of moeten door 
ziekte of om andere redenen stoppen met dansen. In 
alle groepen is daardoor ruimte gekomen voor nieuwe 
aanwas. (Jongere) ouderen die graag dansen of meer 
informatie wensen, kunnen contact opnemen met de 
dansleidsters: Gerry Penris, tel. 585364 en  
Ans Versteegen, tel. 582623
Alle dansgroepen in de gemeente Venray 
staan vermeld op de site van de Centrale van 
Ouderenverenigingen: www.seniorenvenray.nl

wilt beginnen. Het seizoen loopt samen met het 
schooljaar. Een  proefles is natuurlijk gratis. 
Ieder jaar is er een etentje (meestal eind april), 
waarvoor een kleine eigen bijdrage wordt gevraagd. 
Dit wordt gehouden op een donderdagavond na het 
zwemmen vanaf 19.30 uur en is altijd heel gezellig. 
Hebt u belangstelling neem dan contact op met: 
Leo Lensen tel. 580558 of 
Ed van Kruijssen, tel. 586685.

Venrayse winkeliers en horeca-exploitanten gaan zich 
bekwamen in het begeleiden van mensen met een 
‘verward of onbegrepen gedrag’. Samen stellen ze 
een centrumondersteuner aan die daarbij kan helpen. 
Dit gebeurt een jaar op proef. De winkeliersvereniging 
en de horeca uit het centrum, in Venray werkzame 
zorginstellingen, Venray Dementievriendelijk, het 
COA, gemeente en politie hebben de handen 
ineengeslagen. Mensen die verward zijn of rare 
dingen doen, kunnen psychiatrische patiënten zijn, 
een verstandelijke beperking hebben, dementerend 
zijn of uit een ander land komen. Winkelpersoneel of 
omstanders vinden het vaak lastig om hiermee om te 
gaan.
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ACTIVITEITENAGENDA VAN
28 SEPTEMBER – 26 OKTOBER

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

Vrijdag 28 september BELEEFPLUS:
Deze beurs vindt in Venray plaats op vrijdag 28 en 
zaterdag 29 september 2018. De beurs is beide dagen 
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De locatie voor 
BeleefPlus is niet, zoals aanvankelijk werd vermeld in 
sporthal De Wetteling, maar in de Evenementenhal 
Venray. Op vertoon van de KBO-pas gratis toegang.

Maandag 1 oktober CENTRALE VAN 
OUDERENVERENIGINGEN:
Dag van de Ouderen met om 13.30 uur een plechtige 
hoogmis in de Petrus Banden Kerk (toegankelijk 
voor alle ouderen van Venray) en om 15.15 uur een 
cultureel programma in Schouwburg Venray. Na 
afloop een borreluurtje. Het schouwburgprogramma 
is alleen te bezoeken voor mensen die een kaartje 
hebben gekocht.

Woensdag 3 oktober KBO OIRLO:
De bowlers van KBO Oirlo gaan een middag bowlen  
in Oostrum. Het begint om 14.00 uur. (voor leden)

Woensdag 3 oktober AVOS:
Seniorenvereniging AVOS houdt op woensdag 
3 oktober een korte fietstocht van ongeveer 25 km met 
halverwege een pauze. Het vertrek is om 13.30 uur bij 
De Kemphaan. De deelnemers dienen zich vóór 
10.00 uur aan te melden bij Wim van Tilburg via 
tel. 546524. Deelname op eigen risico.
(voor alle ouderen) 

Maandag 8 oktober KBO VEULEN: 
Natuurwandeling rond het Leukermeer bij Well onder 
leiding van Annie Verheijen uit Heide. 
Vertrek om 13.00 u vanaf het kerkplein. 
(alleen voor leden) 
  
Woensdag 10 oktober KBO OIRLO:
Kienmiddag, die om 14.00 uur in De Linde begint. 
(alleen voor KBO-leden)

Dinsdag 16 oktober KBO OIRLO, CASTENRAY EN 
OOSTRUM:
De KBO-afdelingen van Oirlo, Castenray en Oostrum 
maken een gezamenlijke dagtocht naar het 
Zuidlimburgse Wittem. 
(voor de leden die zich hebben opgegeven)

Donderdag 18 oktober KBO OIRLO:
Eetpunt, 12.00 uur in De Terp. 
(alleen voor leden)

Donderdag 25 oktober KBO VENRAY:
Algemene najaars-ledenvergadering KBO Venray. 
De aanvang is om 14.00 uur in De Kemphaan. 
De agenda is als bijlage bij De Schakel van 
september gevoegd. De relevante stukken liggen een 
half uur voor aanvang van de vergadering klaar in de 
hal van De Kemphaan.
Na de pauze verzorgt mevrouw Miny 
Boersma een lezing over het werk van 
UNICEF. 
(voor leden van KBO Venray. Leden van 
AVOS kunnen na de pauze aansluiten)

In 2019 en 2020 viert Nederland, dat het land 
75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse bezetting. 
Het was het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Om dit in Venray te vieren, heeft het college van 
burgemeester en wethouders de commissie ‘Venray 
viert 75 jaar vrijheid’ ingesteld. De commissie bestaat 
uit Gerda van Stelten, Sjoerd Ewals, Wim Peeters, 
Ernest Raedts en André Poels. Mirjam Smit geeft 
ambtelijke ondersteuning.
De commissie gaat alle grote en kleine plannen voor 
dit feest verzamelen en coördineren. Ook zorgt de 
commissie voor het contact met het provinciale 
burgercomité onder leiding van oud-burgemeester 
Herman Kaiser. Er zijn ondertussen diverse ideeën 
en initiatieven naar voren gebracht. Wie nog ideeën, 
suggesties of vragen heeft, kan zich melden bij Miriam 
Smit via mirjam.smit@venray.nl

BALKON OF TUINTJE MOET 

Huisje, boompje, beestje. Zo was het vroeger: bij 
een huis hoorde een tuin en bij een gezin hoorde een 
huisdier. In de zorg is dat vervallen. Huisdieren zijn in 
de meeste zorgwoningen taboe: ouderen kunnen hier 
onvoldoende voor zorgen en voor verzorgenden is het 
alleen maar lastig. Het boompje was er tot 2015 wel, al 
kon het vaak niet meer zijn dan een balkonnetje met 
een zitje en een potplant. In 2015 is zelfs de verplichting 
om een buitenruimte te realiseren bij een zorgflat of 
aanleunwoning weggestreept. De redenering hierbij 
was dat daar niet altijd behoefte aan is. 
Op aandringen van ouderenorganisaties wil 
minister Kajsa Ollongren 
deze wijziging in het 
Bouwbesluit terugdraaien. 
KBO-PCOB heeft bij diverse 
gelegenheden te kennen 
gegeven dat een 
buitenruimte, hoe klein soms 
ook, van groot belang is voor 
de gezondheid en kwaliteit 
van leven van ouderen. 
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AREG NEEJSOPROEP KERSTVERHALEN

    De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 
via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

Blitterswijck     
KBO Blitterswijck hevandenbercken@home.nl 532000 
Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06 2170 2753 
Geijsteren WMO werkgroep   
KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 532290 
Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06 4054 3972 
Leunen    
KBO Leunen leoennelly-heldens@kpnmail.nl 569802 
Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 06 5396 9693 
Merselo Info brievenbus   
KBO Merselo kbo-merselo@gmail.com 548050 
Jeanne Hendrix jeanne.hendrix@home.nl 546365 
Oirlo     
KBO Oirlo ansbastiaans@ziggo.nl 571696 
Marlies Bosch hansmarlies@home.nl 571683 
Oostrum dorpsservicepunt Oostrum   
KBO Oostrum secr.kbo.oostrum@hotmail.com 586052 
Tini Kreutz tinikreutz@hotmail.com 588355 
Joos Linskens j.linskens@home.nl 583805 
Venray     
KBO Venray kbovenray@gmail.com 631961 
KBO Venray-Heide hermienjanssen@home.nl 582498 
KBO Venray/Veulen gerrit.riek.reintjes@gmail.com  568880 
AVOS Venray info@avosvenray.nl 514362 
Nettie Baartman baartmannettie@hotmail.com 750615 
Twan Christians christiansmarcellis@home.nl 584655 
Francien Gielen francien.gielen@ziggo.nl 06 2099 7687 
Lidy Goedee goedhuis@msn.com 586188 
Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 
Wanssum Wanssum Info Punt   
KBO Wanssum secretariaat@kbowanssum.nl 06 1317 2540 
Jan v Cuijck jvancuijck@ziggo.nl 06 1754 6175 
Tonnie Kwakkernaat info@synthese.nl 517300 
Thérèse Persoon t.persoon@home.nl 533099 
Hans van Dartel jose-hans@home.nl 06 3631 0752 
René Rijpma renerijpma@hotmail.com 511186 

Ysselsteyn WMO loket  

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
Ze zit elke dag een half uur op 
de hometrainer, wandelt iedere 
dag als het weer het toelaat, 
maar toch besloot de net 99 
jaar geworden An Steeghs 
uit Oirlo om ook nog op 
gymnastiekles te gaan. “Ik wil 
fit blijven. Dat heeft iedereen 
nodig voor zijn lichaam”, zegt 
ze fanatiek. An heeft naar haar 
idee na een longontsteking een 

paar jaar geleden genoeg ingeleverd. Dus gaf ze 
zich op voor de KBO-gymnastiekclub. Waarom ze 
dit niet eerder heeft gedaan? An: ”Nu zijn er meer 
van mijn leeftijd, eerder zaten er te veel jongeren 
bij.” 

Uit Nederland
 Adrie Bos uit het Zuidlimburgse 

Landgraaf vierde onlangs haar 
honderdste verjaardag. Uiteraard 
kwamen familie, vrienden en 
de burgemeester op bezoek. 
Maar het grootste cadeau kreeg 
zij enkele weken voor haar 
verjaardag: het nieuwe rijbewijs, 

geldig tot 2023. Maar goed ook, want Adrie is een 
bezige bij: ze gymt, doet aan tai chi, bridget, doet 
zelf haar boodschappen, gaat naar de kapper en 
haalt kennissen op om samen ergens te gaan 
wandelen. Adrie rijdt alleen nog ‘rund um Hause’, 
verre ritten zijn te vermoeiend.

Op de wereld
Een beetje Hendrik Groen? Of toch meer “de man 
die honderd werd, uit het raam klom en verdween”? 
Twee ouderen van rond de 60 jaar, die bij Hamburg 
Duitsland in een verzorgingshuis wonen, waren op 
een avond begin augustus plotseling verdwenen. 
De politie zette met het tehuis een grote zoekactie 
op touw, want met dat hete weer zat een ongeval in 
een klein hoekje. ’s Nachts om 3.00 uur vond een 
politiepatrouille de heren. Ze zaten in Wacken waar 
het popfestival Wacken Open Air plaatsvond. Beide 
heren vonden dat ze het mee moesten vieren. 
Ze vonden het helemáál niet leuk dat ze mee 
moesten naar huis.

Kerstmis nadert. Het familiefeest bij uitstek. Gezellig 
thuis, warm, de kou buiten, de kerstlichtjes aan, de 
kinderen en kleinkinderen aan tafel. En direct erna 
is het Nieuwjaar. Iedereen heeft zo zijn eigen manier 
van vieren. In een gedicht maakte Harrie Janssen uit 
Leunen ons dat anderhalf jaar geleden al duidelijk. 
Bij de een is het ‘als altijd’, bij een ander gebeurt 
er ook wel eens wat anders, bijzonders of geks. 
Welke oudere wil zijn of haar verhaal over Kerstmis 
vertellen? Het mag over vroeger gaan, het mag ook 
recent gebeurd zijn. Stuur uw kerststory naar
kopij.schakel@seniorenvenray.nl voor 1 november. 
Voor het decembernummer van De Schakel.
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RENOVATIE GEMEENSCHAPSHUIS 
BLITTERSWIJCK

EERSTE HULP BIJ DIGID

Na jaren van voorbereiding is de ontwikkeling van het 
nieuwe multifunctionele gemeenschapshuis (MFG) 
in Blitterswijck gestart. De verenigingen die nu 
gebruikmaken van ’t Honk, worden straks in het 
vernieuwde gemeenschapshuis ondergebracht, dat 
begin 2019 zijn deuren opent. De werkgroep MFG 
Blitterswijck stelde een zelfsturingsplan op nadat het
dorp ervoor koos om het bestaande 
gemeenschapshuis op te knappen. Het dorp heeft 
ook de keuze gemaakt om ’t Honk aan de Maasweg 
af te stoten. Op dit moment maken KBO Blitterswijck, 
gymclub, Dynamic en de jongerensoos OJC DIM 
gebruik van deze accommodatie. Na de verhuizing 
van deze clubs naar de vernieuwde accommodatie 
aan het dorpsplein, wordt ’t Honk gesloopt. De jeu-de-
boulesbaan wordt verplaatst. Op het vrijgekomen 
terrein ontwikkelt woonzorginitiatief Blitterswijck een 
plan met woningen voor mensen met zorgbehoeften.

Financiële bijdrage
Het college van B&W steunt de renovatie van het MFG 
Blitterswijck met € 900.000,-. Ook de provincie Limburg 
draagt € 225.000,- bij. De afspraken met de gemeente 
zijn vastgelegd in een ontwikkelingsovereenkomst, 
zodat de stichting haar project geheel zelfstandig kan 
uitvoeren.

 
Bij de overheid moet tegenwoordig bijna alles 
via de computer geregeld worden. Hiervoor hebt u een 
DigiD nodig. Voor iedereen die dit wil geeft bibliotheek 
BiblioNu een cursus ‘Werken met de digitale overheid’. 
Tijdens de cursus leert u hoe u een DigiD moet 
aanvragen en veilig kunt gebruiken. Misschien hebt u al 

een DigiD, maar blijft u er moeite 
mee houden. Deze cursus maakt 
duidelijk hoe het aanvragen in 
zijn werk gaat en wat te doen als 
u uw wachtwoord kwijt bent. 
Cursisten moeten wel al enige 
kennis hebben van de computer 
en het internet en de Nederlandse 
taal beheersen. De kosten 
bedragen € 20,-. De cursus 
bestaat uit vier bijeenkomsten op 
de maandagen 5, 12, 19 en 
26 november. Cursuslocatie 
is de bibliotheek Venray, 
Merseloseweg 59. 
Aanvang 9.30 uur. Het is de 
bedoeling dat al deze 
bijeenkomsten bezocht worden. 
Voor meer informatie en 
aanmelden kunt bellen naar tel. 
581970 of mailen naar 
venray@biblionu.nl

VOOR U GELEZEN
“Het ziekenhuis is vaak de slechtste plek voor 
ouderen om beter te worden”.

Liat Ben-Zur, vicepresident Philips Eindhoven. In MT.
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Wandelen met mantelzorgers
Zin om met andere mantelzorgers uit Venray en 
Horst aan de Maas te gaan wandelen? 
Op donderdag 27 september 2018 lopen we het 
‘Melders Ommetje’; vertrek om 10.00 uur bij museum De 
Locht in Melderslo. 

Op maandag 29 oktober 2018 lopen we de 
‘Lollebeekroute’; vertrek om 10.00 uur bij de kerk 
in Castenray. Na een voorstelrondje wandelen we 
o.l.v. een mantelzorgondersteuner van het Steunpunt 
Mantelzorg circa anderhalf uur. Lekker ontspannen, 
een goed gesprek en genieten van de natuur. Na de 
wandeling kunnen deelnemers op eigen gelegenheid 
nog iets gaan drinken. 

U kunt zich uiterlijk de dag van tevoren voor een van de 
wandelingen aanmelden via 
mantelzorg@venray.nl 

Klik Venray: Op weg naar nieuwe 
vriendschappelijke contacten 
Wilt u graag nieuwe vriendschappelijke contacten 
opdoen maar vindt u het moeilijk om deze contacten zelf 
te leggen? Dan is het project Klik Venray mogelijk iets 
voor u. 

Klik Venray helpt senioren (vanaf 60 jaar) met elkaar 
in contact brengen. Dit doen we door te kijken naar 
wederzijdse wensen, interesses en behoeften. Na 
aanmelding wordt er een afspraak met u gemaakt om 
kennis te maken en een beter beeld te krijgen van wie u 
bent en wat u graag zou willen in een vriendschap. Dit 
doen we om een goede match te kunnen maken tussen 
twee personen. Wanneer er een match is gevonden, 
kunnen telefoonnummers worden uitgewisseld en kan 
het eerste contact worden gemaakt!

Voor vragen, meer informatie en/of aanmeldingen kunt u 
contact opnemen met Claire Hendriks, via tel. 517300 of 
via klikvenray@synthese.nl

Wensbus  
Wij krijgen regelmatig vragen rondom vervoer. Gelukkig 
is er een nieuwe mogelijkheid bijgekomen! De Wensbus 
Vredepeel - Merselo kan uitkomst bieden. Deze mensen 
vervoeren inwoners van de gemeente Venray binnen de 
gemeente Venray. Een enkele rit kost €1,50. Het is op 
basis van beschikbaarheid en u kunt zich uiterlijk een 
dag van tevoren melden voor een rit. 

Wilt u wat meer informatie? Dan kunt u een kijkje nemen 
op hun website (www.wensbus.info)of contact opnemen 
via wensbus@gmail.com    Daarnaast zijn zij telefonisch 
bereikbaar tussen 11.00 en 12.00 uur via 06 270 32 957. 

Trainingen en workshops
Synthese biedt het gehele jaar verschillende trainingen 
en workshops aan. Een voorbeeld van wat wij aanbieden 
is een rouwverwerkingsgroep. De rouwverwerkingsgroep 
biedt ruimte om emoties en verhalen met elkaar te delen 
om iemand te helpen met het verwerken van het verlies 
van een dierbare.  

De verschillende trainingen en workshops kunt u het 
gehele jaar terugvinden op de website van synthese, 
onder het kopje aanbod & inschrijving. Wanneer u meer 
informatie wilt over een bepaalde training dan kunt u 
contact opnemen via ons centrale nummer (517300).

➣ 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

➣ 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, 
vr van 09.00-13.00 uur op Leunseweg 51 
(locatie Synthese)

Contactpersonen:
Saar Bloemers
Ilse Tindemans 
Dasja Giantsios
Claire Hendriks
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MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
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Wat las u vroeger? Wilt u ook een kinderboek besproken hebben? 
Mail dan naar kopij.schakel@seniorenvenray.nl of schrijf J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.

DONALD DUCK
Ik herinner me nog het verhaal in de eerste 
uitgave van het tijdschrift voor de jeugd, 
Donald Duck. De domme eend die bij de 
brandweer ging, steeds domme dingen deed, 
door het alarm heen sliep en benzine in plaats 
van water op het vuur spoot. Terwijl zijn neefjes Kwik, Kwek en Kwak het echte 
bluswerk deden. De door striptekenaar Walt Disney vóór de Tweede Wereldoorlog 
bedachte stripfiguren hebben tot de dag van vandaag standgehouden, samen 
met Micky Mouse (de feitelijke hoofdfiguur van Disneyworld) en tal van andere 
personages. Het blad was het eerste echte striptijdschrift. 

Er waren wel jeugdbladen met strips erin, maar dit was nieuw. Disney was in de 
Amerika toen al een grootheid. Het werd versterkt door zijn commerciële aanpak, 
zijn vrij snel daarna uitgebrachte tekenfilmpjes op de televisie (die zelf nog in 
de kinderschoenen stond) en vervolgens door de tekenfilms van sprookjes en 
kinderverhalen. 

Jaques Penris

TRUUSJE EN MINET
‘De geschiedenis van Truusje en Minet’ heeft heel wat kinderharten gebroken. 
“Het was het eerste boekje dat ik als kind zelf kon lezen en dan krijg je zulk 
een zielig verhaal”, verklaart  Etty Francot haar dikke tranen onder het lezen 
destijds. Het was ook heftig: Truusjes ouders hebben geen geld voor 
extraatjes als cadeautjes of een kerstboom. Gelukkig weet oma een aardig 
verjaardagsgeschenk voor Truusje. Ze koopt een poesje voor haar. Als haar 
broertje treurt omdat er geen kerstboom kan komen, komt Truusje op het idee 
om poesje Minet te ruilen voor een kerstboom. Maar Minet ontsnapt, de straat 
op. Truusje wil haar grijpen, maar komt zelf onder een auto. Eind goed al 
goed: het poesje komt terug en er komt toch nog een kerstboom. Het verhaal 
is geschreven door de in Helmond geboren To Hölscher. Deze onderwijzeres 
was in Helmond, met haar ponyhaar, zwarte cape en hoed een opvallende 
verschijning. Ze schreef voor de katholieke jeugd leesboekjes over de thema’s  

gezin, geluk en verdriet. Andere bekende boeken zijn ‘Hoe Trotskopje genas’ en ‘Toen moeder ziek 
was’.

Het was vier dagen genieten voor de KBO-ers 
van de cluster Oirlo-Oostrum-Castenray. Zij maakten 
een afwisselende reis door het Duitse Sauerland. 
De eerste dag de Móhnesee en het stadje Soest. De 
tweede dag een boeiende demonstratie van een 
glasblazer in Willingen en een huifkartocht (foto) in 
Winterberg. De derde dag was bijzonder met een 
panorama-wandeling over de ‘boomtoppen’ en een 
boottocht over de Edersee. Op de slotdag een bezoek 
aan de moderne Warsteiner-brouwerij en tenslotte nog 
de grootste verbazende dierenwinkel van Europa 
in Duisburg. Mede door een gul hotel met mooie 

kamers, steeds smakelijk lunches op mooie locaties, 
sightseeing-tochtjes en een prima chauffeur is de 
betiteling ‘prima geslaagd’ geheel op zijn plaats.


