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Moederdag. Op 12 mei worden alle moeders in het zonnetje gezet voor hun onbaatzuchtige zorg voor de 
kinderen. Oma’s delen in de feestvreugde, want zeker de eerste jaren zorgen zij mee voor de kleinkinderen. 
Dat schept een hechte band. De 74-jarige Henny Wolters uit Blitterswijck voelt zich gezegend.  
Eerst kreeg ze vijf kleinzonen. Daarna twee hartendiefjes van kleindochters. Die werden haar lust en haar 
leven. Op de foto links de tienjarige Lois, in het midden de achtjarige Fee. Vier jaar geleden kreeg ze het 
‘mooiste cadeau ooit’ van Fee. Lees hierover op pagina 15. 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3300 exemplaren en 
is óók te lezen op www.seniorenvenray.nl 
Los abonnement: € 16,- per jaar, te bestellen via 
het secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 31 mei 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 16 mei 

Advertenties moeten uiterlijk 14 mei 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, 
hjm.classens@gmail.com 

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Theo Swinkels. 

Druk: MultiCopy Noord-Limburg.  

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

De Centrale van Ouderenverenigingen 
vergadert op donderdag 16 mei. Dit keer is 
de vergadering in het nieuwe gemeenschapshuis van 
Blitterswijck.  
De openbare vergadering begint om 9.30 uur. 

De website van Venray Vrijheid 
Verdraagzaamheid is klaar. Hierop 
(www.75-jaar-vrijheid-venray.nl) vindt u 
alles wat bekend is over de herdenkingen betreffende 
het einde van de Tweede Wereldoorlog. 

Op de eerste plaats is hier een tijdbalk te vinden, 
waarop alle activiteiten staan die tussen nu en 5 mei 
2020 plaatsvinden. Alle programma’s in Venray en de 
dertien kerkdorpen zijn te raadplegen. Er staan ook 
veel foto’s op de site en aangrijpende verhalen over 
de oorlog en de bevrijding. Organisatoren van 
programmaonderdelen kunnen hun informatie 
doorgeven via het mailadres vvv@venray.nl 

Op de website staat ook informatie over de subsidie 
voor evenementen. De gemeente stelde € 25.000,- 
ter beschikking om goede initiatieven te steunen.  
Het organisatiecomité kreeg 25 aanvragen binnen, 
aan 21 initiatieven is een bijdrage (maximaal de helft 
van de begroting) toegekend.  

Burgemeester Hans Gilissen 
stapt eind dit jaar op als eerste 
burger van Venray. Hij vindt het 
werk te zwaar worden en 
bovendien acht hij het goed om 
ruimte te maken voor een nieuwe 
burgemeester.  
De 61-jarige Gilissen, de 
bedenker van het Honderdjarigenbos in Venray, heeft 
Venray tien jaar bestuurd. Wat hij gaat doen, weet hij 
nu nog niet. 
 
Ondertussen is de gemeenteraad de zoektocht naar 
een opvolger gestart. De gemeenteraad heeft ook de 
inwoners van Venray gevraagd wat voor soort 
burgemeester ze willen. Ze konden afgelopen weken 
hierover drie vragen beantwoorden.  
De gemeenteraad biedt de profielschets aan op 
donderdag 16 mei tijdens de raadsvergadering aan 
de Commissaris van de Koning  
Als alles volgens planning verloopt komt de 
gemeenteraad in het najaar met de aanbeveling voor 
een nieuwe burgemeester voor Venray. 

 CENTRALE NAAR BLITTERSWIJCK 

  .WEBSITE 75 JAAR VRIJHEID 

  BURGEMEESTER GILISSEN STOPT 

http://www.75-jaar-vrijheid-venray.nl
mailto:vvv@venray.nl
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DANSE MACABRE 
 
Brand in Crematorium! Heel Venray was even bang 
dat de crematieoven plotseling eigen initiatief was 
gaan vertonen. Gelukkig, slechts de rookmelder 
bleek te zijn afgegaan. Niks aan de hand. Evengoed 
wel vervelend voor de nog rouwende nabestaanden. 
De Tweede Kamer kwam onmiddellijk met een 
politieke oplossing: De overledene werd wettelijk 
verplicht om het deurtje achter zich deugdelijk te 
sluiten! Helaas kwam die wet niet door de Eerste 
Kamer, omdat een andere wet bepaalt, dat men na 
overlijden niet meer handelingsbekwaam is, en 
zonder bekwaam handelen valt geen enkel deurtje 
deugdelijk te sluiten. Einde oefening, leek het.  
Maar men had buiten Forum-Thierry gerekend. 
Forum is immers de partij van het ferme handhaven. 
Deze mensen nu, willen afdoende maatregelen, 
geldend voor alle crematoria in heel Nederland 
(en dat met onmiddellijke ingang) inhoudende:  
a) Het inhakken van het rookverbod-logo, in 
alle vuurbestendige binnenwanden van elke 
oven, zodat de overledenen niet meer kan komen 
aanzetten met: ”Wir haben es nicht gewusst!?!”;  
b) Bij elke crematie zal een speciaal opgeleide BOA 
op naleving van het rookverbod toezien. 
Voor de eerstvolgende crematie heeft Thierry zich, 
sportief als hij is, als eerste BOA al aangemeld.  
En om zijn bedoeling kracht bij te zetten zal hij 
hoogstpersoonlijk, samen met de overledene, in de 
oven worden geschoven, zodat elke malversatie in 
de kiem kan worden gesmoord. Kijk, dát noem ik nog 
eens daadkracht! Deze oplossing is het Forum voor 
Democr(em)atie meer dan waardig. (Let op! Dit mag 
niet als doodsbedreiging aan zijn adres worden 
aangemerkt, aangezien het een eigen initiatief 
betreft). 
Deze aanpak gaat helaas nogal verkwistend om met 
BOA’s.  

Resomeren 
Resomeren is de nieuwste uitvaarttechniek: het 
oplossen van het lichaam in een warm bad van water 
en kaliloog. Daar komt heus geen pufje rook bij vrij. 
Nadeel is wel dat je daarna met een hoeveelheid 
chemisch afval blijft zitten. Weliswaar is de dood een 
reis naar de onderwereld, maar het simpel laten 
weglopen via het riool is ook al zoiets. Bovendien 
stuit dat op milieubezwaren. Aanbieden op het 
Milieustation getuigt ook niet van invoelend 
medeleven. Hier schiet de ouderwetse weckfles ons 
te hulp. Stop de oplossingsresten in weckflessen en 
zet ze, keurig geëtiketteerd, op schappen in de 
kelder. Ieders wens is het immers, om ooit weer tot 
leven gewe(c)kt te worden. Het Laatste Oordeel zal 
hier ook zeer bij gebaat zijn. 
 

‘Magere Heintje’ van de Toren 
(Reageren: haantje.v.d.toren@planet.nl) 

COLUMN 

Aan het einde van dit jaar ontstaan er 
enkele vacatures in het bestuur van  
De Kemphaan, Centrum voor Ouderen 
aan het Kennedyplein. De Kemphaan is 
een Venrays trefpunt voor voornamelijk senioren, die 
elkaar hier op weekdagen kunnen ontmoeten om 
koffie te drinken, te biljarten, de krant te lezen, te 
kaarten of om zomaar wat met elkaar te praten. 
Daarnaast houden ouderenverenigingen als 
KBO-afdelingen, de AVOS en maatschappelijke 
organisaties en verenigingen er regelmatig hun 
bijeenkomsten. Ook worden in De Kemphaan 
taalcursussen gegeven onder auspiciën van ‘Cursus 
en Training Noord-Limburg’.  
Eind 2019 zijn drie bestuursleden aftredend en niet 
herkiesbaar. Dus zoekt het bestuur van het De 
Kemphaan geschikte bestuurskandidaten die hen 
kunnen opvolgen.  
Als u belangstelling hebt voor een functie in het 
zevenkoppige bestuur van De Kemphaan of als u 
iemand naar voren wilt schuiven voor zo’n functie, 
dan kunt u contact opnemen met de huidige 
voorzitter Jan de Bruijn of met secretaris Paul van 
Doesum. 

Beschikbaarheid ruimten 

Zoekt u ruimte voor 
een vergadering van 
uw vereniging of voor 
zomaar een of andere 
activiteit van uw club, 
dan kunt u nog op 
verschillende 
momenten van de dag 
of avond terecht in De 
Kemphaan.  

Neemt u daarvoor dan contact op met de beheerder 
van het gebouw, telefoon 586706 of mail naar 
dekemphaan@home.nl 

Vrijwilligers 

Meer dan dertig vrijwilligers staan wekelijks klaar om 
de gemiddeld 900 bezoekers per week, vriendelijk te 
ontvangen en van koffie, thee of iets anders te 
voorzien. De gastheren en gastvrouwen zorgen ook 
voor de inrichting van de zalen voor vergaderingen 
en andere bijeenkomsten. Voor de goede gang van 
zaken is het belangrijk dat er steeds voldoende 
vrijwilligers zijn, die ingezet kunnen worden om 
gasten te ontvangen en voor een prettige sfeer te 
zorgen. Zij helpen zo mee om De Kemphaan een 
trefpunt voor velen te laten zijn.  
Wilt u zich ook inzetten als vrijwilliger? Kom dan eens 
praten op De Kemphaan of neem telefonisch contact 
op, tel. 586706.  
Mailen mag ook: dekemphaan@home.nl 

  VACATURES DE KEMPHAAN 

mailto:dekemphaan@home.nl
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polikliniek. Na de sluiting van ook de Huisartsenpost 
in de nacht en van de nachtapotheek is de zorg die 
boven de huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten 
uitsteekt, in Venray tot een minimum teruggebracht. 

De redactie van De Schakel legde 
voorzitter Jan-Hein de Wit (foto) van de 
kerngroep enkele vragen voor. 
1. Voor alle duidelijkheid: Venray heeft 
straks geen ziekenhuis meer, zoals 
Venray dat altijd heeft gekend? 
Er bestaan in Nederland bijna geen 

kleine ziekenhuizen meer. Het is een illusie om te 
denken dat Venray een ziekenhuis kan terugkrijgen, 
zoals dat er was. Het is wel realistisch om te 
proberen de huidige voorzieningen, zoals polikliniek, 
diagnostiek en eenvoudige ingrepen, te handhaven.  

2.VieCuri belooft de huidige functies in Venray te 
houden. Heeft de kerngroep hier vertrouwen in?  
De Kerngroep heeft de indruk dat VieCuri de huidige 
voorzieningen in Venray graag wil behouden.  
Er is ook een duidelijk voornemen om in deze 
voorzieningen te investeren, zoals het onlangs 
gepubliceerde voornemen om voor Venray nieuwe 
MRI- en CT-scanapparatuur aan te schaffen. 

3. Pantein Boxmeer wordt steeds sterker, ook in 
Venray. Heeft Venray de slag verloren? Vanwege het 
feit dat Boxmeer ons tien jaar geleden voor is 
geweest met nieuwbouw en er dus voor Venray geen 
plek meer is? 
Het gaat bij deze ontwikkelingen niet alleen om 
gebouwen. De zorgverzekeraars stellen eisen aan 
specialismen en willen dat zieken geholpen worden 
op de plaats waar men dat het beste kan. U kunt dus 
niet stellen dat de eerste bouwer van een nieuw 
gebouw mag blijven. In de spreiding van 
specialistische zorg in Nederland spelen heel andere 
processen een rol. 

4. Wordt de positie van VieCuri, door het overstappen 
van Venraynaren naar Boxmeer, dusdanig verzwakt 
dat zelfs gevreesd moet worden voor algehele 
opheffing? 
Wij weten niet welke ontwikkelingen ons nog te 
wachten staan. Een deel van de specialismen die nu 
worden uitgeoefend in Boxmeer en Venlo, wordt over 
vijf jaar wellicht alleen nog uitgeoefend in Nijmegen, 
Eindhoven, Roermond of Maastricht. Zoals al eerder 
gezegd: er spelen vele andere factoren dan de 
omvang van de klandizie. 

5.Hoe groot is de kans op een verpleeghuis voor 
‘korte-termijn’ patiënten? En op welke termijn is dit te 
realiseren? 
Wij hebben niet de macht om zoiets te realiseren. Wij 
willen bepleiten dat het er komt en daartoe willen wij 
verschillende partners bij elkaar brengen. Daarbij 
hebben ook de gemeente en de zorgfinanciers een 
belangrijke rol. Onze macht wordt bepaald door de 
mate waarin onze achterban – inwoners van Venray 
– ons bestaan en ons streven legitimeert.  
Wij proberen te bepleiten en te verbinden.  

De gemeente Venray en 
ziekenhuis VieCuri in Venlo/Venray 
hebben vorige week een 

‘intentieovereenkomst’ gesloten voor de bouw van 
een nieuw ziekenhuis in Venray. Onderzocht gaat 
worden of dit gebouwd kan worden op De Wieënhof 
aan de Leunseweg. Het haalbaarheidsonderzoek dat 
nu gestart wordt, zal over een half jaar afgesloten 
moeten worden. Daarna zal het nog enkele jaren 
duren voor dit gerealiseerd is. 
Onderzoeken 
Het nieuwe ziekenhuis zal er vooral een zijn van 

poliklinische zorg, kleine ingrepen en 
diagnostiek in de brede zin van het 
woord, zoals bloedonderzoeken, 
röntgenfoto’s, hartfilmpjes. Ook de dialyse
-afdeling krijgt hier een plek. Voor 
gesprekken en onderzoek bij specialisten 
kunnen de inwoners van Venray gewoon 

in eigen plaats terecht. “Hierop vooruitlopend 
investeert VieCuri al in nieuwe apparatuur, zoals een 
MRI- en CT-scan, die samen 1,7 miljoen euro 
kosten,” aldus voorzitter Ankie van Rossum van de 
Raad van Bestuur van VieCuri. 
Alleen zullen zieken voor zwaardere operaties en 
specialistische ingrepen naar Venlo of Roermond 
gebracht moeten worden. Tijdens een vragenuurtje 
op Omroep Venray legde zij uit dat een fusie met 
Roermond nodig is om sterk genoeg te zijn ten 
opzichte van de grote ziekenhuizen in Nijmegen, 
Eindhoven en Maastricht. 

De ontwikkeling van de 
gezondheidszorg in Nederland leidt tot 
concentratie van ziekenhuiszorg in grotere centra. 
“Het heeft geen enkele zin om te proberen dit tij op 
lokaal niveau te keren.” 
Dit zegt de ‘Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0’ 
in een tussenrapportage van haar onderzoek naar de 
mogelijkheden om het ziekenhuis Venray te 
behouden. Met andere woorden: vergeet een 
ziekenhuis waar geopereerd wordt, waar kinderen 
worden geboren, waar een eerste hulp is en waar 
mensen tijdens hun ziek zijn kunnen verblijven. 
Medisch Centrum Viecuri in Venlo en Venray, dat drie 
jaar geleden nog plannen lanceerde voor een nieuw, 
kleiner ziekenhuis aan de Merseloseweg, heeft het tij 
evenmin kunnen keren. Wel belooft de raad van 
bestuur van VieCuri alle nu aanwezige functies in 
Venray in stand te houden. 
Vorig jaar al werd duidelijk dat een echt ziekenhuis in 
het Venrayse op de tocht stond. Het grote ziekenhuis 
aan de Merseloseweg staat al enige tijd grotendeels 
leeg, vooral in de weekenden. Er zijn af en toe nog 
kleine operaties, maar verder draait nog alleen de 

 KERNGROEP: GEEN TRADITIONEEL
 ZIEKENHUIS MEER 

 VENRAY EN VIECURI WILLEN 

 ZIEKENHUIS OP WIEËNHOF 
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Het Rijk komt het Maasziekenhuis in Boxmeer te hulp 
met tien miljoen euro, verdeeld over de komende vier 
jaar. Daarmee wordt voorkomen dat het nog 
gloednieuwe ziekenhuis failliet gaat. 
Het Maasziekenhuis heeft het moeilijk door 
ongunstige financiering van de nieuwbouw en de 
verkoop van het oude gebouw, die minder opleverde 
dan verwacht was. Minister Bruno Bruins 
(Volksgezondheidszorg) heeft de Tweede Kamer in 
een brief laten weten dat hij in dit geval hulp biedt. In 
dit specifieke geval is hulp van het Rijk noodzakelijk 
om de continuïteit van zorg te garanderen, schrijft hij.  
Het gevaar bestaat dat met het ziekenhuis van de 
Pantein Zorggroep ook andere zorgcentra van deze 
groep te gronde gaan. Verder dreigde sluiting van de 
afdelingen voor spoedeisende hulp en acute 
verloskunde.  
In dat geval dreigde de 
45-minutennorm, die wordt 
gehanteerd als uiterste 
grens voor het bieden van 
acute hulp, niet meer 
gehaald te worden. 
Bruins heeft afspraken gemaakt met de Pantein 
Zorggroep, zorgverzekeraars, het Radboudumc en 
de Sint Maartenskliniek, beide in Nijmegen, en de 
Rabobank. Het Radboud heeft gezegd dat het 
Boxmeerse ziekenhuis de komende jaren 
veelvoorkomende en de minder complexe 
patiëntenzorg van het Radboudumc gaat overnemen. 
Directeur Ab Klink van zorgverzekeraar VGZ (vroeger 
zelf minister van Volksgezondheid) heeft Bruins 
dringend gevraagd bij te springen. Kleine regionale 
ziekenhuizen zijn ontzettend belangrijk voor goede 
zorg in een regio. Zorgverzekeraars willen meer zorg 
verschuiven van de grote ziekenhuizen naar de 
kleinere, verzekert Klink. 

HIGH TEA 

Het restaurant is een goudmijn. Een oude 
boerderij, met eigen bakkerij en twee grote ruimtes 
voor gasten. Alle tafels zijn bezet. Een aantal 
gasten luncht, maar de meesten zijn hier voor de 
fameuze high tea.  
Ik ook, evenals mijn tafelgenoten, waarvan er een 
zwanger is. Naast de onze zijn twee grote tafels 
gedekt voor respectievelijk twaalf en zestien 
personen. Aan de grootste tafel zit een gemengd 
gezelschap van oudere en jongere vrouwen.  
Twee stoelen zijn onbezet. Het aantal heimelijk 
weggestoken cadeaus en de samenstelling van het 
gezelschap doen vermoeden, dat het een 
babyshower betreft.  
Mijn vermoeden wordt bevestigd, als er een luid 
gejuich optreedt bij het binnenkomen van een 
tweetal jonge vrouwen, waarvan het ronde buikje 
van de oudste een nieuwe bewoner van de aarde 
aankondigt. De jongste lijkt een zusje te zijn, dat 
onder een voorwendsel haar zus naar het 
restaurant heeft weten te lokken. Er worden vele 
kussen met moeders, tantes, vriendinnen en 
nichtjes uitgewisseld. De cadeaus worden met veel 
ah’s en oh’s uitgepakt. Ik hoop dat de ontvanger ze 
straks allemaal in haar auto mee naar huis kan 
nemen. De andere tafel wordt ingenomen door 
alleen jonge vrouwen, die gek genoeg voor het 
overgrote deel flinke rondingen vertonen. Het zijn 
de resultaten van de inspanningen van de 
aanstaande vaders, die er vandaag niet bij mogen 
zijn. Het is een middagje uit voor verwachtingsvolle 
vrouwen.  

Ik realiseer me dat ik te midden van alle gasten in 
onze zaal de enige man ben, en er rijpt bij mij een 
neiging tot een luid kukeleku, die ik maar met 
moeite kan onderdrukken. Een dergelijk 
haantjesgedrag zal niet door iedereen op prijs 
worden gesteld. Bij ons aan tafel gaat inmiddels de 
discussie of je eerst hartig moet eten of eerst zoet. 
In Engeland begint men met zoet, en als na verloop 
van tijd de magen weer hongerig zijn, komen de  
hartige hapjes op tafel.  
De Engelsen liggen op meer gebieden dwars: zij 
rijden links, drinken bier zonder schuim en hechten 
op het bezetene af aan tradities. Bovendien willen 
zij het Europese vasteland verlaten. Wij zijn geen 
Engelsen en dat is reden genoeg voor ons om 
eerst hartig te eten en daarna pas het zoet. Het 
geheel wordt weggespoeld met een enorme plas 
thee, waartoe talloze potten heet water op onze 
tafel worden neergezet. Zelf geef ik meer om een 
high beer, maar alcohol en zwangerschap 
verdragen elkaar slecht, dus ik voeg me naar het 
gezelschap. En eerlijk is eerlijk, de hapjes waren 
heerlijk. Maar aan alles komt een eind, ook aan de 
tea.  

 Jonathan  

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
  RIJK REDT ZIEKENHUIS BOXMEER  

Banneux.  

Lourdesgroep Maas en 
Peel organiseert een 
dagbedevaart naar 

Banneux. Op 9 mei vertrekken de 
deelnemers met een bus vanuit 
Venray. Lourdesgroep Maas en 
Peel gaat van 24 mei tot en met 1 juni met de bus 
naar Lourdes. Van 26 tot en met 31 mei en van 
16 tot en met 21 september zijn er vliegreizen 
naar Lourdes.  
Alle reizen zijn medisch verzorgend en zijn 
geschikt voor jonge en oude, zieke en gezonde 
mensen.  
Voor opgave en informatie kunt u bellen met 
Cristien Goumans, tel 636676 of 06 2353 2814.  
U kunt zich ook aanmelden per mail 
lourdesgroepmaasenpeel@kpnmail.nl 

mailto:lourdesgroepmaasenpeel@kpnmial.nl
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De gemeente Venray vraagt 
extra aandacht voor het Vraagpunt 

discriminatie. Bij het Vraagpunt kan iedereen terecht 
die zich gediscrimineerd voelt, op wat voor manier 
dan ook. Bij discriminatie denken we vaak aan grote 
en belangrijke thema’s als discriminatie op grond van 
ras, huidskleur, geloof of seksuele geaardheid. Maar 
discriminatie kan ook heel klein in uw eigen omgeving 
gebeuren.  

Ook voor deze minder opvallende vormen van 
discriminatie is het Vraagpunt discriminatie.  
Alle gemeenten zijn wettelijk verplicht om voor hun 
inwoners een onafhankelijke discriminatievoorziening 
op te zetten. In Venray wordt de voorziening 
uitgevoerd door Bureau IKVA (dit staat voor inzicht, 
kennis, vaardigheden). Het Vraagpunt discriminatie is 
bereikbaar via tel. 06 4070 8222, via de website 
www.respectvenray.nl/VraagpuntDiscriminatie en op 
social media onder @RespectVenray. Je kunt ook 
terecht op de website www.bureauikva.nl.  

Tien gemeenten in Nederland starten komende 
maanden met een proefproject logeerzorg 
(respijtzorg) om mantelzorgers te ontlasten.  
Door logeerzorg kunnen ouderen die thuis zorg 
krijgen van een mantelzorger, tijdelijk in een 
zorginstelling ‘logeren’ zodat de mantelzorger even 
op adem kan komen. Het ministerie van VWS 
ondersteunt de gemeenten met één miljoen euro 
vanuit het programma Langer Thuis, in het kader van 
het Pact voor de Ouderenzorg dat ook door de 
ouderenbonden is ondertekend.  
Venray kent met de stichting Kapstok deze 
respijtzorg al langer. Elders echter zijn mantelzorgers 
niet bekend met de ondersteuningsmogelijkheden. 
Ook blijkt veel onbekendheid bij huisartsen en 
wijkverpleegkundigen te bestaan over deze 
logeerzorg.  
Daarnaast is op het gebied van de ‘inkoop van 
plekken’ nog niet altijd duidelijk hoe logeerzorg te 
organiseren is. Gemeenten en zorgverzekeraars 
moeten hierin samenwerken, maar dat gaat nog niet 
vanzelfsprekend. Die drie elementen samen worden 
in de pilots opgelost. Met het geld kunnen gemeenten 
onder meer een coördinator aanstellen.  

ZOGEZEGD 
“Dus gillie zit mit enne zak aerpel en ge wet nie wor 
ge dor mit nor toe mòt.” 
 

Oudere uit Smakterheide over subsidie aan Venray 

Dementievriendelijk voor een coördinator die nog niet 

gevonden is. 

  VRAAGPUNT DISCRIMINATIE  

  START PROEF LOGEERZORG  

http://www.bureauikva.nl
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Stapje terug 
Gestimuleerd door het grote plezier dat hij als 
korfbalfluitist beleefde, en nog steeds beleeft, ging 
Joos, als iemand die zelf deze sport nooit had 
beoefend, een mooie carrière in de 
scheidsrechterswereld tegemoet. Hij floot 
standaardteams in de hoofdklasse van het 
dameskorfbal en was zelfs vijf jaar actief bij 
gemengde teams buiten de regio, in de Betuwe.  
De laatste jaren heeft hij een stapje terug gedaan.  
Hij fluit geen hoofdklasse meer: “Het kostte mij 
steeds meer moeite de speelsters bij te houden. Dan 
merk je dat je in deze fysiek zware sport nooit zelf 
actief bent geweest. Want vergis je niet, het is aan 
één stuk door kappen en draaien op de vierkante 
meter, waarbij de techniek een grote rol speelt.”  
Als het aan Joos ligt gaat hij nog jaren door, er is 
geen leeftijdsgrens. 

 
Joos werd geboren op een 
boerenbedrijf, als jongste van zeven 
kinderen. Hoewel hij oorspronkelijk was 
opgeleid tot metaalbewerker, kwam hij 
al snel in de wereld van de 
glastuinbouw terecht. Hij erfde de 
genen van zijn moeder, die actief was 
in het verenigingsleven, en gaf die ook 
door aan zijn beide dochters. Eén van 
hen, Astrid, is zelfs in de voetsporen 
van haar vader getreden: Astrid speelt 
nog steeds in het eerste team van 
SVOC’01, maar ging gelijktijdig óók in 
de scheidsrechterswereld als een speer 
richting de top. 
In het algemeen is het gedrag op de 
velden goed, maar uiteraard hebben 
spelers en coaches ook bij korfbal 
regelmatig aanmerkingen op de leiding. 

Classens: “De dames zijn daarbij directer.  
Ze willen het ‘waarom’ weten. Mannen ‘roeptoeteren’ 
spontaan iets en spelen meestal zonder discussie 
verder. De scheids hoeft alleen in te grijpen als de 
opmerking te ver gaat. Dames willen dan nadere 
uitleg, het is de kunst om daar rustig mee om te 
gaan.” 

Naast het fluiten van wedstrijden is Joos actief bij de 
opleiding van scheidsrechters. In Limburg en Brabant 
houdt hij zich bezig met opleiding, begeleiding en 
beoordeling van scheidsrechters. Ook draagt hij als 
kantinebeheerder zijn steentje bij aan de plaatselijke 
gemeenschap. 

Tekst: Johan Koster 
Foto’s: Leo Willems 

Wie is: Joos Classens  

Leeftijd: 63 jaar  

Gehuwd met: Gert  

Opa van: 2 kleinkinderen 

Oud beroep: Leidinggevende 

 glastuinbouw  

Bezigheden: Korfbalscheidsrechter, 

 kantinebeheerder, 

 opleiding scheidsrechters 

Bij het eerste contact met Joos valt op: Hij kan goed 
zijn woordje doen, is niet bepaald introvert, maar 
komt toch over als de rust zelf. Ze maken hem niet 
gauw gek. Onverstoorbaarheid, een 
prima eigenschap voor een 
scheidsrechter, lijkt me. Joos geeft 
aan dat het plezier dat hij bij alles 
wat hij als vrijwilliger in de 
sportwereld beleeft, voor hem de 
drijfveer is om zolang mogelijk door 
te gaan. Door fysiek af en toe een 
stapje terug te doen hoopt hij die 
ambitie waar te kunnen maken. 

Sprong in het diepe 
Zo’n twintig jaar geleden hoorde 
Joos van de korfbalafdeling van de 
plaatselijke sportvereniging, dat de 
club gebrek had aan 
scheidsrechters. Hij was op dat 
moment actief als voetballer bij de 
senioren en als clubbestuurder. 
Classens had nog nooit een korfbal 
in zijn handen gehad. Niet vreemd in deze regio waar 
korfbal, in tegenstelling tot andere streken in ons 
land, geen gemengde sport is. Jongens gingen op 
voetbal, meisjes op korfbal. Belangrijk voor de 
identificatie met het dorp, je hoort erbij.  
Joos nam, zonder bedenktijd te vragen, de uitdaging 
aan en stond een dag later al ingeschreven. Hij 
begon met een cursus, ging wedstrijden leiden en 
vooral veel kijken om de spelregels te leren. 
Korfbal is een van oorsprong Nederlandse sport, 
bedacht in 1902. Het spel is een variant van het 
Zweedse ‘vrouwenbasketbal’. Het is een van de 
weinige teamsporten die van oudsher gemengd 
werden gespeeld. De clubs zijn lid van het Koninklijk 
Nederlands Korfbalverbond (KNKV). Sinds 1938 
bestaat ook het vrouwenkorfbal. Dit werd beoefend in 
katholieke regio’s, waar niet gemengd gesport mocht 
worden. Daarom werd in Zuid-Nederland de 
Nederlandse Dames Korfbalbond opgericht, die in 
1994 fuseerde met het KNKV. Nog steeds bestaat 
hier een bloeiende damescompetitie. Naast de 
wedstrijdsport spelen veel lagere teams, waarvoor de 
thuisspelende ploegen eigen (club)scheidsrechters 
leveren. 

 DIT HOUDT ME BEZIG 
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Woensdag 15 mei KBO OIRLO: 
KBO Oirlo hervat deze dag het fietsseizoen. Ouderen 
die mee willen worden om 13.30 uur verwacht bij 
gemeenschapshuis De Linde. (voor alle ouderen) 

Donderdag 16 mei KBO VENRAY: 
De kaartverkoop voor de jaarlijkse barbecue bij De 
Kemphaan heeft plaats op donderdag 16 en 23 mei 
van 10.00 tot 12.00 uur in de hal van De Kemphaan. 
De kaarten kosten € 10,- per persoon op vertoon van 
de KBO lidmaatschapspas. (alleen voor leden) 

Vrijdag 17 mei KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok heeft deze vrijdag zijn open-
huismiddag tussen 16.00 en 18.00 uur in het gebouw 
Bergweg 300 Venray (Schuttersveld), vierde etage. 
(voor iedereen)  

Donderdag 23 mei KBO VENRAY: 
Kaartverkoop barbecue. Zie 16 mei.  
(alleen voor leden) 

Donderdag 23 mei KOV HOLTHEES-SMAKT: 
De KOV-ers brengen een bezoek aan het Klooster  
St. Agatha. Hier zullen ze een rondleiding krijgen 
door de historische kloostertuin. Voorafgaand is er 
een inleiding over de locatie, het ontstaan en de 
werkzaamheden van het erfgoedcentrum. Aanvang 
van deze middag is om 13.30 uur. (alleen voor leden) 

Zondag 26 mei FIETSVIERDAAGSE: 
De Fietsvierdaagse Venray organiseert voor de 
tiende maal een gezinsfietstocht in het kader van 
‘meimaand fietsmaand’. Deze fietstocht zal 
plaatsvinden op zondag 26 mei. De 35ste 
Fietsvierdaagse Venray zelf vindt plaats van 23 tot en 
met 26 juli.  
Jaren geleden heeft de ANWB het initiatief genomen 
om mei uit te roepen tot fietsmaand. De start is op het 
Henseniusplein. De fietstocht is ongeveer 40 
kilometer lang. Het inschrijfgeld bedraagt € 4,50 per 
persoon. Zelf fietsende kinderen onder begeleiding 
betalen € 2,- en kinderen tot 5 jaar kunnen gratis 
deelnemen. Alle betalende deelnemers ontvangen 
een attentie. U kunt starten tussen 10.00 uur en 
14.00 uur. (voor iedereen) 

Woensdag 29 mei KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Fietstocht. De maandelijkse fietstocht van KBO 
Ysselsteyn-Vredepeel heeft dit keer een lengte van 
ongeveer 40 kilometer. Halverwege is er een pauze 
voor een kop koffie. Het vertrek is om 13.30 uur bij de 
kerk in Ysselsteyn.  
(alleen voor leden) 

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

Maandag 6 mei KOV HOLTHEES-SMAKT: 
Vandaag is onze jaarlijkse kienmiddag. Voorafgaand 
aan het kienen geeft de Rabobank een korte 
uiteenzetting hoe ze dichtbij de ouderen kan blijven. 
Hierbij geeft ze handige tips. Het blijkt dat ouderen de 
banken tegenwoordig moeilijk kunnen bereiken en 
dat deze ouderen dit als een probleem ervaren. 
Koffie met vlaai is aanwezig. Aanvang is om 13.00 
uur bij bed & breakfast Buitenboel in Holthees.  
(voor alle ouderen) 

Woensdag 8 mei KBO OIRLO: 
Jeu-de-bouleswedstrijd. De jeu de boulers van Oirlo 
gaan naar Meerlo voor een tweekamp met hun 
leeftijdgenoten daar. De uitwisseling begint om 9.00 
uur. (voor jeu de boulers die zich hebben opgegeven) 

Donderdag 9 mei KBO VENRAY: 
KBO Venray gaat met de fiets naar 
de Rosmolen in Geijsteren. In de 
Rosmolen geven vrijwilligers een 
demonstratie van de molen (in 
oorspronkelijke staat). Op de 
terugweg is een koffiestop in het centrum van 
Geijsteren gepland. Gelieve zich hiervoor op te geven 
vóór 7 mei  bij Trees Cadirꞔi, tel. 581238 of 
edtreescadirci@ziggo.nl  Een briefje in de KBO bus 
bij de Kemphaan mag ook. Vertrek 13.30 uur. 
(voor alle leden) 

Vrijdag 10 mei AVOS: 
Wandeling Maascorridor Blerick-Steyl-Venlo.  
AVOS-lid Margriet van Enckevort verzorgt deze 
wandeling langs de Maas. De wandeling gaat tot in 
Steyl, waar de deelnemers een terrasje kunnen 
pakken. Wandelschoenen zijn aan te raden. Twintig 
deelnemers is het maximum, de lengte van de 
wandeling is ongeveer dertien kilometer. De 
deelnemers krijgen bijtijds bericht over tijd en 
startpunt. (alleen voor leden)  

Maandag 13 mei KBO OIRLO: 
Kermis jeu-de-boulesmiddag. Traditiegetrouw kunnen 
inwoners van Oirlo op kermismaandag deelnemen 
aan een plaatselijk toernooi. De wedstrijden starten 
om 14.00 uur. (voor iedereen) 

Maandag 13 mei ALZHEIMER CAFÉ: 
Het Alzheimer Café, een maandelijkse bijeenkomst 
voor mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden, heeft in 
mei het thema: “Wat is de rol van de huisarts bij 
dementie?” Gastspreker is huisarts Mirjam van 
Berkom. De huisarts is de eerste persoon waarmee u 
te maken krijgt als er een vermoeden is van 
dementie. De bijeenkomst is in De Kemphaan. 
Aanvang om 19.30 uur. De avond wordt uiterlijk 
21.30 uur afgesloten.  

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 3 MEI – 31 MEI 

Wilt u meer lezen over wat  

er voor ouderen te doen is? 

BEZOEK DE WEBSITE 

www.seniorenvenray.nl  

http://www.fietsvierdaagse-venray.nl/
http://www.seniorenvenray.nl
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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 
Uit het oog, maar niet uit 
het hart. Dit geldt vooral 
voor de tweelingzussen Mia 
en Bets Reintjes, 88 jaar 
geleden geboren in Leunen. 
Mia (links) woont al jaren in 
Geleen en kreeg daar met 
haar man Jan vier kinderen. 
Bets ging als zuster Gervatia het klooster in en werd 
uitgezonden als vroedvrouw naar de Congo. Nu 
woont zij in een klooster in Eindhoven. Vroeger 
duurde het soms jaren voor ze elkaar weer zagen of 
spraken, maar nu bellen ze elke maandagavond met 
elkaar om bij te praten.  
Nu nadert langzaam het levenseinde. Mia zegt in 
Dagblad De Limburger: “Als ik eerder ga, wacht ik 
aan de hemelpoort op Gervatia.” 

In Nederland 
Stop nu maar eens met dat 
vrijwilligerswerk, zegt menig 
kind tegen ouders die tegen de 
tachtig zijn. De buurvrouwen 
Mia Nooijen en Agnes Lenders 
in Panningen denken daar 
anders over. Toen ze in een hal 
een briefje zagen hangen, 
waarop handwerksters werden 

gevraagd voor enig vrijwilligerswerk, keken ze elkaar 
aan en besloten, als verwoede handwerksters, de 
uitdaging aan te gaan. En zo helpen ze nu ouderen in 
zorghuis Piushof. En dat op hun leeftijd. Agnes (links 
op de foto) is negentig jaar, Mia (rechts) zelfs 94. 
Beiden zijn nog redelijk vief. 
 
Op de wereld 
Wie leest de kleine lettertjes van een reisbureau als 
hij op reis gaat? Niemand toch! Alleen oude mensen 
doen dat, zoals lerares Donelan Andrews in de 
Verenigde Staten. Toen zij na haar pensionering voor 
het eerst ging vliegen, worstelde zich door het 
reglement van de reisorganisatie om eventuele 
addertjes onder het gras te vinden. En zie, in die 
lettertjes zat een boodschap van een heel andere 
strekking. De maatschappij vroeg zich af of die kleine 
lettertjes ook gelezen worden. Daarom liet ze tussen 
de regels door weten dat wie het eerst een bepaald 
telefoonnummer belde, een reischeque van 10.000 
dollar won. Het wachten op de eerste beller werd 
éindelijk beloond, toen Donelan haar kans greep. 

De KBO-afdelingen van Castenray, Oirlo en Oostrum, 
hebben voor donderdag 20 juni een dagreis op het 
programma staan. Wie mee wil moet zich voor 
24 mei hebben opgegeven. 
De reis gaat eerst naar het pluimveemuseum in 
Barneveld, waar een rondleiding ‘door de tijd van de 
pluimveehouderij’ wordt gegeven. Ook is een antieke 
broedmachine te bewonderen en kan iedereen in het 
vroegere veilinglokaal meedoen aan een ouderwetse 
veiling.  
Na een gezamenlijke lunch in Garderen geeft een 
gids uitleg bij een rondrit door het normaal voor 
verkeer verboden Kroondomein Het Loo en 

omgeving, met landelijke dorpen 
als Vierhouten, Elspeet en Gortel, 
met voor eigen rekening een korte 
pauze in Hoog Soeren. De dag 
wordt besloten met een diner. Het 
paleis op de tekening dateert uit de 
negentiende eeuw. 

Leden kunnen zich voor 24 mei opgeven door € 65,- 
over te maken op NL72RABO0138791791, ten name 
van KBO Oirlo met vermelding van dagreis en naam. 
Loopafstanden zijn echt minimaal en rollators zijn ook 
geen probleem. Belangstellende niet-leden kunnen 
zich melden bij Hay Achten, tel. 571726  en horen op 
26 mei of ze mee kunnen.  

Bij voldoende belangstelling organiseert 
KBO Venray donderdag 13 juni 
een dagtocht naar Antwerpen met een excursie naar 
een chocolademakerij, waar u ook kunt proeven hoe 

het smaakt. 
Het programma in 
telegramstijl: 
-Vertrek om 8.00 uur 
bij De Kemphaan. 
-Aankomst rond 10.00 
uur in Antwerpen. 
Koffie met gebak om 

10.15 uur bij The Duke bij het centraal station. 
Aansluitend rondleiding met gidsen door het moderne 
stationsgebouw en rondrit per bus door Antwerpen. 
-14.00 uur wandeling langs chocolademakers. 
-15.00 tot 17.00 uur vrije tijd in Antwerpen. 
-Op de terugreis een driegangendiner in Asten. 
-Geplande terugkeer in Venray 21.00 uur. 
Kosten bij  een minimale deelname van 40 
deelnemers  € 60,- uur per persoon. De lunch is 
hierbij niet inbegrepen. U kunt zich tot uiterlijk 1 juni 
opgeven bij Trees Cadirçi, tel. 581238, of mailen 
edtreescadirci@ziggo.nl met vermelding van 
telefoonnummer. 

 AREG NEEJS  
  DAGREIS  
  CASTENRAY-OIRLO-OOSTRUM 

  ZOMERDAGTOCHT 

  ANTWERPEN  

mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

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 eerste maandag 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 
gezondheidsverklaring, het rijbewijs, een kleine 
hoeveelheid urine en een medicijnenuitdraai van de 
apotheek (ook als u nu geen medicijnen gebruikt).  
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet 
hoe sterk deze zijn.  

Blitterswijck     

KBO Blitterswijck hevandenbercken@home.nl 532000 

Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06 2170 2753 

Tiny Aerts tiny_aerts@hotmail.com 532557 

Geijsteren Wmo werkgroep   

KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 532290 

Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06 4054 3972 

Leunen    

KBO Leunen kboleunen@outlook.com 569802 

Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 06 5396 9693 

Merselo Info brievenbus   

KBO Merselo kbo-merselo@gmail.com 548050 

Jeanne Hendrix jaantjeverberne@gmail.com 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 

René Rijpma renerijpma@hotmail.com 511186 

Ysselsteyn Wmo loket  

Deze maand beslist de gemeenteraad 
van Venray over het nieuwe 
bezoekerscentrum bij de Duitse militaire 
begraafplaats in Ysselsteyn.  
Er zijn plannen voor een  hoofdgebouw bij de twee 
bestaande bouwsels. Hierin komen een bemande 
informatiebalie, een klein museum, een 
ontvangstruimte met horeca, werkruimte voor 
wetenschappelijk onderzoek en een studieruimte. 
Tenslotte een zaal voor lezingen, tentoonstellingen en 
educatieve programma's, alsmede een biblio- en 
mediatheek.  
De Stichting 'Vrienden van Ysselsteyn' hoopt naast 
familieleden, toeristen en schoolklassen, ook 
wetenschappers, onderzoekers en studenten aan te 
trekken. Het aantal bezoekers, nu 30.000 mensen, 
zal verdubbelen, verwachten ze.  
De begraafplaats in Ysselsteyn is met 32.000 
gesneuvelden in oppervlakte de grootste Duitse 
Oorlogsbegraafplaats ter wereld.  

  BEZOEKERSCENTRUM  

  YSSELSTEYN  
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Contactpersonen: 

Saar Bloemers 

Ilse Tindemans  

Dasja Giantsios 

 Mantelzorgondersteuning: 

Voor vragen, advies en ondersteuning 

betreft mantelzorg kunt u terecht bij het 

Steunpunt Mantelzorg. 

 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Mantelzorglijn: tel. 0478-517390 

Mail: mantelzorg@venray.nl 

Inloop: ma - do van 9.00-17.00 uur 

Vrijdag van 9.00-13.00 uur op 

Leunseweg 51 (locatie Synthese) 

 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 

Tien Venrayse ouderen zijn bij 
gelegenheid van de verjaardag van  
koning Willem/Alexander (de 
lintjesregen) onderscheiden. Twee van hen werden 
Ridder, de overigen  Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Ridder werden de zeventigjarige Paul Halmans uit 
Venray en de 62-jarige Math van den Bekerom . De 
eerste vanwege zijn verdiensten voor mensen met 
dementie en Alzheimer, alsmede Logeerhuis 
Kapstok, zijn werk voor de Petrus Bandenkerk en 
harmonie Euterpe. Van den Bekerom voor zijn inzet 
op sportgebied, met name het voetbal. 
Lid in genoemde orde werden: 
- Jan Broeren (65), Venray, vanwege zijn verdiensten 
voor de jeugd, met name de jeugdcarnaval van De 
Hazekeutel, alsmede het bolderkarproject in het 
voortgezet onderwijs; 
- Ed Stevens (64) Leunen, omwille van zijn inzet voor 
vakbond, NLW en van Cliëntenparticipatie WSW 
gemeente Venray. Voorts zit hij in de dorpsraad, 
stichting Samen Leunen en werkgroep wandelpaden; 
- Theo Spronk (79), Geijsteren, wegens zijn 
lezingenwerk en zijn inzet voor museum De Locht in 
Melderslo; 
- Henriëtte Lensen-Klijn (70), Wanssum, voor  haar 
inzet voor De Zonnebloem, tennisclub en het 
gemengd koor Wanssum; 
- Wies Tijmensen-Benschop (70), Blitterswijck, die 
zich inspande voor de Winkel van Sinkel, werkgroep 
Avondwake, bibliotheek en eetpunt De Verwennerij; 
- Piet Arts (74), Ysselsteyn, om zijn verdiensten voor 
IVN, museum De Peelstreek, stichting Historie 
Ysselsteyn en tennisclub; 
- Toos Arts-Rögel (71), Ysselsteyn, voor haar werk 
voor KBO, Zij-Actief, Vrouwenkracht Ysselsteyn, 
gemeenschapshuis en museum De Peelstreek;-  
-Ties Dinghs (69), Castenray, die kartrekker was en 
is bij de carnaval, dorpsraad, gemeenschapshuis en 
de natuurontwikkeling rond het dorp. 

ONDERSCHEIDINGEN VENRAY 

Dinsdag 14 mei  is het de Europese Dag 
van de Beroerte. Dan wordt extra stilgestaan bij 
deze ziekte, bij de herkenningspunten en gevolgen 
ervan en de preventiemaatregelen die mensen 
kunnen nemen. Specialisten in het ziekenhuis 
Pantein van Boxmeer geven deze avond 
voorlichting hierover. De avond, gratis voor 
iedereen, begint om 19.00 uur in het ziekenhuis van 
Boxmeer 

De Week van de Toegankelijkheid 
is dit jaar van 7 tot en met 11 oktober. In aanloop 
hiernaartoe en tijdens de week worden acties en 
activiteiten georganiseerd in het land. Oktober lijkt 
nog ver weg, maar het GPV is nu al met de 
voorbereiding bezig. 
GehandicaptenPlatform Venray kiest dit jaar voor 
het thema ‘toegankelijkheid natuurgebieden’. Hoe 
kan Venray mensen, die gebruik moeten maken van 
hulpmiddelen zoals rolstoel, rollator of scootmobiel, 
ook laten genieten van natuurgebieden in de 
gemeente. Het GPV gaat hiermee aan de slag.  

  ALLES OVER BEROERTE 

  WEEK VAN DE  
  TOEGANKELIJKHEID  
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Veulen gaat het dorpshuis De Hoefslag 
zo opknappen dat het klimaatneutraal wordt. Met 
technische voorzieningen zoals warmtepompen en 
zonnepanelen worden de kosten van het 
energieverbruik terugverdiend. Het college van 
burgemeester en wethouders van Venray heeft 
besloten het dorp hiervoor subsidie te geven. 
Daarmee wordt Stichting Gemeenschapshuis De 
Hoefslag in staat gesteld om de exploitatie 
toekomstbestendig te maken. 

De Hoefslag wordt hiermee na Oostrum het tweede 
plan dat wordt uitgevoerd in het kader van het 
project Schoon door de Poort. Na uitvoering zal de 
stichting geen geld meer krijgen van de gemeente 
voor de exploitatie. De volgende stap is het 
opstellen van een overeenkomst tussen de 
gemeente en de stichting. In deze overeenkomst 
worden afspraken gemaakt over de uitvoering en 
bekostiging van de verbetervoorstellen. Na 
ondertekening kan de stichting aan de slag. 

Het tweede Meerdaags 
Wandelevenement Venray (MWV) vindt 
plaats op 31 mei en 1 en 2 juni.  

Voor de zondag heeft het GehandicaptenPlatform 
Venray (GPV), in samenwerking met de organisatie 
van het Wandelevenement, speciaal voor mensen in 
een rolstoel een wandelroute van 5 en een van 
10 kilometer uitgezet. De routes zijn vooraf met 
rolstoelgebruikers gecontroleerd of het te doen is en 
of er nog hindernissen zijn die opgeruimd moeten 
worden. Deelname is alleen bedoeld voor 
handmatig aangedreven voertuigen en rolstoelen 
die worden geduwd. De begeleiders en duwers 
kunnen gratis deelnemen. 
Het GPV wilde graag het Vlakwatergebied opnemen 
in de routes, Reden waarom, na intensief en 

 HOEFSLAG 
 KLIMAATNEUTRAAL 

langdurig overleg met de gemeente en het Recreatief 
Toeristisch Platform Venray, op enkele plaatsen in het 
Vlakwatergebied een semiverharding is aangebracht. 
Hierdoor zijn de twee routes niet alleen geschikt voor 
mensen in een rolstoel, maar ook voor (groot)ouders 
met (klein)kinderen die gebruik maken van een kinder
- of wandelwagen. Voor verdere informatie kunt u 
terecht op www.wandelevenementvenray.nl  

Elke senior wil zo lang mogelijk blijven autorijden. 
Kunnen rijden betekent vrijheid, kunnen gaan en 
staan waar u wilt. Maar veel ouderen rijden vaak op 
regels van jaren geleden. De regels zijn aangescherpt 
of helemaal nieuw. Het verkeer vergt veel meer 
aandacht dan toen zij het rijbewijs haalden. 
Hoe zorgt u dat u verantwoord mobiel blijft? Om bij te 
blijven kunt u meedoen met de Opfriscursus 
Verkeerskennis van Veilig Verkeer Nederland. In 
opdracht van het Regionaal Mobiliteitsoverleg van de 
gemeenten in Noord-Limburg (RMO) en in 
samenwerking met de lokale seniorenverenigingen 
organiseert VVN drie opfriscursussen in Panningen 
(in juni), Bergen (september) en Venray voor de 
ervaren automobilisten. Ook is er de mogelijkheid 
voor deelnemers aan deze cursus om zich aan te 
melden voor een individuele praktijkrit in de eigen 
auto (geheel vrijblijvend). Verdere informatie hierover 
ontvangt u tijdens de cursus. 
De cursusdagen in Venray zijn op woensdag 6, 13 en 
20 november 2019, vanaf 13.30 uur in Venray. De 
eigen bijdrage voor de gehele cursus bedraagt € 8,- 
en u wordt alle dagen verwacht. Meld u uiterlijk twee 
weken voor aanvang van de opfriscursus aan via 
vvn.nl/opfrisnoordlimburg of bel tijdens kantooruren 
met 088-5248850. U ontvangt een week voor 
aanvang van de cursus een bevestiging met de plek 
waar deze wordt gehouden.  

Seniorenvereniging AVOS heeft voor 
15 mei een bus-dagtocht naar de Eifel gepland.  
De deelnemers vertrekken om 7.30 uur en pikken in 
Spaubeek eerst gids Paul de Wit op.  
Rond 10.00 uur aankomst te Rurberg voor koffie, het 
strekken van de beentjes en een bezoekje aan een 
natuur-infocentrum. Vandaar gaat het via 
Schwammenauel  naar Heimbach, aankomst rond 
12.30 uur. Hier wordt de burcht bezocht, de 
bedevaartskerk bezichtigd en een terrasje gepikt.  
Om 15.15 uur vertrekt de bus naar Kornelimünster, 
een schilderachtig stadje nabij Aken. Hier wandelt het 
gezelschap naar de abdijkerk. Op de terugweg wordt 
in Aken gegeten en rond kwart voor negen zijn de 
mensen weer in Venray. (alleen voor leden die zich 
hebben aangemeld)  

  OPFRISCURSUS VERKEERSKENNIS  

 WANDELEVENEMENT  
 OOK VOOR ROLSTOELERS 

  DAGTOCHT NAAR DE EIFEL 

http://www.wandelevenementvenray.nl
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Match voor Vrijwilligers start met ‘POWER 
veerkracht op leeftijd’. Het is een gespreksgroep 
waarin de deelnemers met elkaar praten over hoe zij 
in het leven staan en waar op dit moment hun 
interesses of behoeften liggen. Met de kennis die zij 
opdoen kunnen ouderen zelf zorgen voor nieuwe 
inspiratie en leren ze contact te leggen met andere 
leeftijdsgroepen. 
In vijf workshops van ongeveer twee uur kunnen de 
deelnemers werken aan persoonlijke ontwikkeling, 
sociale contacten en zinvolle activiteiten. Bij het 
ouder worden rijzen er gemeenschappelijke vragen 
als: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? 
Met wie voel ik mij verbonden? Waar ga ik mij voor 
inzetten?  
De workshops zijn vooral bedoeld voor 55-plussers of 
oudere werknemers die na pensionering of om een 
andere reden zonder werk komen te zitten en een 
nieuwe invulling van hun leven zoeken. Of voor 
oudere werknemers of senioren die vrijwilligerswerk 
willen gaan doen.  
Wilt u meedoen stuur een berichtje naar 
info@matchvoorvrijwilligers.nl of vul het formulier in 
op de website van Match. Zodra zich voldoende 
deelnemers hebben aangemeld, neemt Match 
contact met u op, om over de data te praten.  
Voor vragen kunt u bellen met Match, tel. 516995 of 
mailen. 
De kosten voor de vijf bijeenkomsten bedragen € 25,- 
per deelnemer. Dit is inclusief de kosten voor koffie 
en de cursusmap. De groepsgrootte is maximaal tien 
personen.  

De belastingcampagne 2019 werd op 1 mei 
afgesloten, dus kort vóór het verschijnen van de 
nieuwe editie van de Schakel. Omdat copy hiervoor 
uiterlijk op 16 april bij de redactie ingeleverd moest 
worden, waren we nog niet in staat informatie te 
geven over het aantal ingevulde aangiften en de  
opvallende vragen en problemen die ons 
belastingteam werden voorgelegd.  
Wel willen we nu even stilstaan bij wijzigingen van  
de zorg- en huurtoeslag, zoals  die per 1 januari 2019 
zijn gaan gelden. Voor de duidelijkheid zijn de ‘oude’ 
bedragen tussen haakjes geplaatst.  

Zorgtoeslag.  
Wie komen hiervoor in aanmerking? Alleenstaanden 
met een belastbaar inkomen van maximaal 
(€ 28.270,--) nu € 29.562,-- en een 
vermogensvrijstelling van (€ 113.415,--) nu 
€  114.776,-- 
Aanvrager met partner van (€ 35.996,--) nu € 37.885,
-- en een vermogensvrijstelling van 
(€ 143.415,--) nu € 145.113,--. 

Huurtoeslag.  
Als de huur niet hoger is dan (€ 710,78) nu  € 720,42 
kunnen in aanmerking komen: 
Alleenstaanden jonger dan de AOW-leeftijd met een 
belastbaar inkomen van (€ 22.400,--) nu  
€ 22.700,--. 
Voor alleenstaanden met AOW-leeftijd is dit 
(€  22.375,--) nu € 22.675,-- voor beide categorieën 
mag het vermogen niet boven de (€ 30.000,--) zijn nu 
€ 30.360. 
Voor een meerpersoonshuishouden geldt een totaal 
belastbaar inkomen onder de AOW-leeftijd van 
(€  30.400,--) nu € 30.825,--. 
Voor een meerpersoonshuishouden met AOW 
(€  30.000,--) nu € 30.800,-- 
Voor de meerpersoonshuishoudens geldt een 
vermogensvrijstelling van (€ 60.000,--) nu € 60720,-- 

Let op:  
Het eigen inkomen van u en uw partner én dat van 
eventueel inwonende kinderen en/of medebewoners 
wordt meegeteld. 
Voor het vermogen mag per medebewoner 
(€  30.000,--) nu € 30.360,-- bijgeteld worden. 
Nu voor iedereen het belastbaar inkomen van 2018 
bekend is, zou het kunnen dat u toch voor een 
toeslag in aanmerking had  kunnen komen. Dan is 
het goede nieuws dat u die alsnog kunt aanvragen tot 
1 september. 
Ook voor 2019 kunt u natuurlijk nog aanvragen, maar 
dat wordt een voorlopige toeslag. U moet dus zelf uw 
inkomen gaan berekenen.  
De pensioenen zijn bijna bij niemand omhoog 
gegaan. De AOW is wel verhoogd. Houd daar dus 
rekening mee.  
Zijn hierover nog vragen of komt u er zelf niet uit, dan 
is er altijd nog de Belastingservice Venray!  
Tel. 581690 

  BELASTINGSERVICE VENRAY  
  POWER VEERKRACHT  

  OP LEEFTIJD  

INGEZONDEN BRIEF 
 
Met interesse lees ik altijd de Schakel.  
Erg informatief altijd. Compliment hiervoor.  
Maar, deze keer stond er toch wel een foutje in.  
U vermeldt namelijk dat het op 8 mei Moederdag is. 
Maar niet in 2019. Dit jaar is Moederdag op 12 mei.  
 

Mia Michels,  Ysselsteyn  

mailto:info@matchvoorvrijwilligers.nl
https://www.matchvoorvrijwilligers.nl/component/rsform/form/114-match-biedt-power-veerkracht-op-leeftijd-aan-5-workshops
https://www.matchvoorvrijwilligers.nl/component/rsform/form/114-match-biedt-power-veerkracht-op-leeftijd-aan-5-workshops
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Als alles volgens plan verloopt kunt u 
over vijf jaar met een elektrische trein van Venray 
naar Nijmegen of Roermond. Het Rijk, de provincies 
Gelderland, Brabant en vooral Limburg hebben extra 
geld op tafel gelegd om de spoorlijn op te waarderen. 
De komende jaren zal op de eerste plaats op grote 
delen van het traject het spoor worden verdubbeld. 
Tegelijkertijd moet de hele lijn van een bovenleiding 
worden voorzien. Het werk kost naar schatting 213 
miljoen euro, 65 miljoen meer dan aanvankelijk werd 
berekend. Limburg legt er nu 35 miljoen extra bij, het 
Rijk en Noord-Brabant tien miljoen en Gelderland vier 
miljoen. Het werk zal in 2024 klaar zijn. Alles moet 
leiden tot een betere dienstregeling tussen Nijmegen 
en Roermond. 

Er zijn nog steeds ouderen die niet 
precies weten wat de Algemene 
Hulpdienst (AHD) is en of zij al dan niet in 
aanmerking komen voor deze ‘gratis dienst’. Een 
voorbeeld: Enige tijd geleden kwam een AHD-man bij 
een dame het tuinafval ophalen om dit naar het 
milieustation te brengen. De buurman van deze 
vrouw vroeg of hij ook zijn tuinafval kon afvoeren. 

De buurman kreeg te horen, dat hij deze vraag bij de 
AHD kon indienen via telefoon 584444 of door naar 
het AHD-kantoor in De Kemphaan gaan. Wel is hij 
erop attent gemaakt, dat aan deze hulpverlening toch 
kosten verbonden zijn. De afvoer met de aanhanger 
is niet geheel gratis: voor het inhuren van een 
aanhanger rekent de AHD € 5,- plus € 7,50 voor de 
chauffeur die op en neer rijdt, om de aanhanger op te 
halen, weg te brengen en naar het milieustation te 
rijden. 

Nu is groenafval daar gratis af te leveren. Maar zou 
er een bankstel weggebracht moeten worden, dan 
komen daar nog de kosten van het milieustation bij. 

ZOGEZEGD 
“Ik durf dit voor te stellen, omdat ik er geen verstand van heb, 
dat praat wel wat gemakkelijker.” 

Centrale-voorzitter Henk Raedts over een financiële kwestie. 

 ELECTRIFICATIE SPOOR 

 HULP VAN DE ALGEMENE 
 HULPDIENST 

5-Daagse.  
Van 17 tot en met 21 juni kunnen KBO-senioren 
in de hele gemeente Venray mee op een 
vijfdaagse reis naar La Roche-en-Ardenne  
(Belgische Ardennen). Bij het ter perse gaan van 
deze Schakel waren nog vier plaatsen 
beschikbaar. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Hay Achten, tel. 571726.  

FIETJE VATENKWAST 
 

Fietje, een vrolijke vatenkwast,  
Die woonde in de aanrechtkast.  
Daar woonde ze al jaren.  
Ze was niet jong meer, maar och kom,  
Ze waste fijn de kopjes om 
Al had ze grijze haren. 
 
Ze waste in een ommezien 
De lepels en de soepterrien,  
De schalen en de borden.  
Ze deed de botervloot in bad 
En maakte alle deksels nat.  
Ze was nog bèst in orde. 
 
En was de afwas kant en klaar,  
Dan kamde zij haar lange haar 
En zong een aardig liedje.  
Ze hield van vrolijkheid en pret.  
Ze was getrouwd. En nog wel met 
De opscheplepel Pietje.  
 
Er woonden spullen bij de vleet,  
Daar in de keuken, zo je weet.  
Ze waren beste maatjes:  
De afwasteil, de koekepan,  
De pannenspons, de melkkan  
En het vergiet met gaatjes. 
 
De schuimspaan en het vóórsnijmes,  
De theepot en de inmaakfles,  
Het waren bèste vrinden.  
En met het keukenmeisje Mien,  
Die was daar al een jaar of tien,  
Kon ieder het goed vinden. 
 
Het was zo alles bij mekaar 
Een hele beste keuken daar! 
 

Lea Smulders 
(ingezonden door een lezeres, die dit een van de 

leukste gedichtjes van vroeger vond) 
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HET GEHEIM VAN DE SCHOENENDOOS 

Zestig jaar waren ze getrouwd, hadden alles 
gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen 
geheimen voor elkaar. Alleen, de kleine oude 
vrouw bewaarde een schoenendoos bovenin haar 
linnenkast. Hij had haar nooit gevraagd wat dat was 
en er nooit in gekeken. Totdat zijn vrouw ernstig 
ziek werd en de dokter zei dat ze niet meer beter 
zou worden.  
Omdat hij van alles wilde regelen, pakte hij de 
schoenendoos en bracht haar bij zijn vrouw.  
Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij 
wist wat erin zat. Toen hij de doos openmaakte, 
vond hij wat haakwerk, en twee bundels 
bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van € 
25.000,-.  
Hij: “Waar komt dat vandaan?”  
Zij: “Toen wij gingen trouwen, vertelde mijn oma me 
dat het geheim van een gelukkig huwelijk was, 
nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan om elke 
keer als ik boos op jou zou worden, rustig te blijven 
en een kleedje te haken.” 
De oude man schoot vol. In de doos lagen slechts 
twee kleedjes. Ze was in al die jaren maar twee 
keer boos op hem geweest? Gevoelens van geluk 
overspoelden hem. 
“Schat,” zei hij, “dat verklaart de twee kleedjes in de 
doos, maar hoe zit het met al dat geld?” 
Zij: “O, dat heb ik verdiend met het verkopen van 
de kleedjes.” 

Ingezonden door een lezeres van De Schakel 

“Het leukste cadeautje dat oma ooit heeft gekregen.” 
Oma Henny Wolters uit Blitterswijck is er nog vol 
van. Inmiddels is het vier jaar geleden, maar ze 
vertelt graag het verhaal nog eens aan de lezers 
van De Schakel.  
Fee was vier jaar Ze woont in Nieuw-Dijk bij Didam 
in de Achterhoek. Op school mochten de kinderen 
een wens op een briefje schrijven. De juf schreef 
ook die van Fee op.  
Met carnaval vroeg onze dochter om naar de 
kindercarnaval te komen. De kinderen mochten een 
act opvoeren. Natuurlijk gingen mijn man Jan en ik 
kijken. Tijdens deze middag werden ook de zes 
mooiste wensen van kinderen uitgevoerd. De 
mooiste wens van de hele school was volgens de 
jury die van Fee. Wij wisten hier niets van. Nu is het 
zo dat Fee al vanaf dat ze kon praten, tegen 
iedereen vertelde: “Ik ga met oma trouwen.”  

Fee mocht zelf naar voren komen om haar wens 
bekend te maken. Natuurlijk zei ze weer: “Ik ga met 
oma trouwen.” Iedereen zuchtte ‘Ooohhh, wat 
leuk’. Tranen van vertedering vloeiden hier en daar, 
ook bij mij. Toen moest ik naar voren komen, want 
ook deze wens werd uitgevoerd. Voor oma hing een 
trouwjurk klaar en ook voor Fee. Zelfs voor twee 
bruidsboeketjes en twee ringen was gezorgd. Op 
muziek van ‘daar komt de bruid’ werden we hand in 
hand binnengeleid. Er was een trouwambtenaar in 
carnavalsstemming aanwezig om ons in de onecht 
te  verbinden. Het was een middag om nooit meer te 
vergeten. Fee haar wens was uitgekomen. Het hele 
dorp was getuige.  

  DE WENS VAN FEE 

VOOR U GELEZEN 

“Ik hoor mensen wel eens zeggen: ‘Was ik nog maar 

dertig of veertig’. Daar moet ik niet aan denken.” 

De 79-jarige judoleraar Pierre Zenden. In De Limburger. 

VieCuri zet sinds kort op proef een 
digitale ‘SanaCoach’ in bij patiënten 
met Parkinson, darmontstekingen en 
de ziekte van Crohn. De app dient ter aanvulling op 
de normale communicatie tussen zorgverlener en 
patiënt. Hij geeft informatie, tips en persoonlijke 
adviezen over het omgaan met de ziekte. Ook kan 
het de patiënt herinneren aan bijvoorbeeld het 
innemen van medicijnen. De zorgverlener kan via 
de SanaCoach naar klachten, beperkingen en 
problemen. Patiënten en zorgverleners kunnen 
elkaar berichten sturen en vragen stellen. Hierdoor 
hoeft de patiënt alleen nog naar het spreekuur als 
dat echt zinvol is. Er nemen 150 patiënten deel aan 
de proef die duurt tot juli 2019. 
De SanaCoach helpt patiënten om zelf hun ziekte te 
volgen. Dit leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit 
van zorg, betere behandelresultaten en lagere 
zorgkosten. Ook worden er minder (spoed)
opnames in het ziekenhuis verwacht door 
vroegtijdige signalering. 

  VIECURI: ONLINE COACH  
  VOOR PATIËNTEN  
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EMIEL EN ZIJN DETECTIVES 
De Duitse schrijver Erich Kästner is vooral beroemd om zijn kinderboek Emil und die 
Detektive. In Nederland was dit makkelijk te lezen boek voor leerlingen van 
middelbare scholen verplichte kost bij de Duitse les. Vandaar dat het hier zo bekend 
is geworden. Het verhaal gaat over scholier Emiel Tafelpoot die naar Berlijn reist, om 
geld naar zijn oma te brengen. Zijn moeder heeft een kapsalon, maar de reis is ook 
te duur voor twee personen. In de trein ontmoet Emiel een man die zich voorstelt als 
Grondijs. Emiel valt in slaap en als hij wakker wordt is Grondijs mét zijn geld ervan 
door. Op het volgende station ziet Emiel Grondijs uitstappen en gaat achter hem 
aan. Tijdens deze achtervolging ontmoet hij Gustaaf die hem wel wil helpen de dief 
te pakken. Gustaaf heeft veel vriendjes en vriendinnetjes. De hele groep doet mee 
aan de achtervolging. Grondijs wordt omsingeld door honderd kinderen en vlucht 
een bankgebouw binnen. De kinderen roepen de politie erbij. De dief wordt opgepakt 
en omdat Emiel aan de gaatjes in de biljetten kan bewijzen dat ze van hem zijn, 
krijgt hij het geld terug. Grondijs blijkt een bankrover te zijn. Emiel krijgt de beloning 
van duizend Mark.  

Hermine van Etten 

LUISTERT NAAR HEM 
Veel katholieke kinderen doen in mei hun Eerste Heilige Communie. Het is een 
plechtige dag waarop zij voor het eerst aan de ‘maaltijd des Heren’ mee mogen 
doen en beloven de kerk trouw te zijn. Maar het is voor veel kinderen ook een 
feestdag met veel familie en nog meer geschenken.  
Vroeger was het nog sterker. Dan kwamen opa’s en oma’s, ooms en tantes, neven 
en nichten. Met die grote gezinnen van destijds waren dit veel gasten. Zij brachten 
ook cadeautjes mee. Eten was er volop, er waren meer dan tien vlaaien en taarten 
in de kelder. De communicant mocht communieprentjes met zijn of haar naam erop 
uitdelen.  
Zo gebeurde ook mij. Van een oom kreeg ik het boek ´Luistert naar Hem´. Het was 
een prentenboek over de schepping van de aarde en het leven van Jezus. Ik vond 
het prachtig, al viel er weinig in te lezen. De kleuren spatten figuurlijk van het papier 
af: fel rood en blauw overheersten. Je zag het hellevuur nergens zo gloeiend 
ingekleurd. De tekeningen waren van de hand van de Capucijner monnik R. 
Randag, de minimale teksten van broeder Berthilo. Uiteraard is het prentenboek 
voorzien de kerkelijke keurmerken ‘Nihil obstat’, (de tekst voldoet aan de richtlijn van de H. Kerk), en 
‘Evulgetur’ (het mag gepubliceerd worden). 

Jaques Penris 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

KBO VENRAY OP BASIS  

Begin april bezocht een grote groep overwegend KBO-leden uit Venray 
de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel, bij velen nog steeds 
beter bekend als vliegbasis De Peel. Dat had bij aanvang nogal wat voeten in de 
aarde, want de bezoekers werden nauwkeurig op hun aanmelding gescreend. 
Daarna ontving voorzitter Willem Heesbeen van de museumcommissie hen in de 
ontvangsthal. Vanwege de grote belangstelling (23 dames en 34 heren) werd het 
gezelschap gesplitst in drie subgroepen. 
Per groep werden ze rondgeleid langs zowel het buitenmaterieel als het 
binnengebeuren, waarbij de bezoekers tot in de kern van de luchtdoelafweer 
mochten komen. De militaire vaktaal en de uitvoerige detaillering was menigeen 
soms al te machtig. 
In het museum konden de KBO-ers kennismaken met de geschiedenis van de 
Koninklijke Landmacht. Rond 16.00 uur keerde iedereen (weliswaar zonder ‘KBO 
kopje koffie’) met de nodige ervaring en kennis rijker terug naar Venray. 

Wat las u vroeger? Wilt u ook een kinderboek besproken hebben? Mail dan naar 

kopij.schakel@seniorenvenray.nl of schrijf naar J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.  

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

