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Jong geleerd. De vakantie begint. Velen trekken er met camper of caravan op uit, gaan naar andere landen 
om van strand en water te genieten. Hoe verder hoe beter, is vaak het criterium. Alles wat u van ver haalt, 
schijnt lekker te zijn. Veel ouderen denken daar anders over. Ze blijven vaker dichter van huis. Dat lange 
rijden of vliegen hoeft niet meer. Er zijn ook senioren, zoals hier Toon Sanders uit Oostrum die liever de 
benen strekken aan de waterkant met een hengel in de hand. Wat is er heerlijker dan ook nog eens kleinzoon 
Dylan de kneepjes van het vissersvak bij te brengen…             foto Huub Reijnders  
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

Cursus Toegankelijkheid 
Tien leden van het GehandicaptenPlatform Venray 
(GPV) hebben op 21 mei met succes de cursus 
Toegankelijkheid afgesloten. Tijdens deze cursus 
werd uitgebreid ingegaan op punten waar zij op 
moeten letten, als ze gebouwen controleren op 
toegankelijkheid voor blinden, slechtzienden, doven 
en slechthorenden of voor mensen met een rollator, 
rolstoel, scootmobiel?  

Zijn ruimtes vrij van obstakels? Is er voldoende licht? 
Is er voldoende contrast in de keuze van kleuren? 
Zijn de gebruikte symbolen duidelijk? Voldoen 
toegangsdeuren, hellingbanen, liften, trappen enz. 
aan de vereiste normen? Is er een invalidentoilet? Is 
de gebruikte tekst groot genoeg en duidelijk? Is de 
openbare ruimte goed ingericht? Zijn er voldoende 
invalidenparkeerplaatsen en voldoen deze aan de 
norm? Is er een blinden-geleidestrook in 
wandelgebieden? Kortom een veelheid aan punten 
waarop deze mensen moeten letten als zij gebouwen 
en openbare ruimten gaan schouwen. 

Bent u nieuwsgierig of uw gebouw goed toegankelijk 
is? Laat het ons weten. 

Evaluatie Meerdaags Wandelevenement Venray  
Het Meerdaagse Wandelevenement Venray (MWV) 
had, samen met het Toeristisch Recreatief 
PlatformVenray (TRPV) en het GPV, voor het eerst 
routes van vijf en tien kilometer geschikt gemaakt 
voor mensen in een rolstoel. Vanwege het erg warme 
weer waren er geen inschrijvingen op de 
10 kilometer. Aan de tocht over vijf kilometer deden 
een tiental rolstoelers mee. Leden van het GPV 
waren de hele dag op de route aanwezig om hulp te 
bieden. Een woord van dank is zeker op zijn plaats 
voor de medewerkers van de Perdstal. Ook willen we 
de organisatoren van het MWV, het TRPV en de 
gemeente Venray danken voor hun inzet. ‘Het begin 
is gemaakt', aldus de organisatie.  

Opening natuurgebieden  
Op zaterdag 14 september 2019 wil het GPV een 
actie op touw zetten waarbij iedereen de 
toegankelijkheid van enkele natuurgebieden binnen 
Venray kan ervaren. Het betreft een feestelijke 
opening van het Vlakwatergebied en een 
natuurgebied bij Boschhuizen. We zijn in overleg met 
B&W van Venray of zij hieraan hun medewerking 
willen verlenen.  

Sinds kort is het al mogelijk om in het bosgebied 
Vlakwater met een rolstoel, rollator en dergelijke een 
(semi)verharde route van 1045 meter af te leggen. 
De ingang is nabij de openbare parkeerplaats bij 
pannenkoekhuis de Perdstal aan de Kempweg.  

 

  GPV-NIEUWS 
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WAAR BLIJFT DE TIJD 

Ik vraag me soms weleens af wat er eigenlijk met 
deze tijd aan de hand is. Als torenhaan krab ik me 
dan weleens met een pootje achter het oor. 
Levensgevaarlijk natuurlijk, want zelfs op twee 
pootjes is het evenwicht daarboven al wankel.  

Wat er tegenwoordig gebeurt is soms toch ‘van de 
gekke’, zei vroeger ene Klukkluk. Volgens Godfried 
Bomans zou ik mij er geen zorgen om hoeven 
maken. Van hem is immers de geruststellende 
uitspraak: “Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude 
tijd heten”.  

Ligt het soms aan de tijd zelf? Wat zou Albert 
Einstein - onze tijd-goeroe bij uitstek - hierover te 
zeggen hebben? Hij beweert simpelweg: “De tijd 
bestaat alleen maar omdat anders alles tegelijk 
gebeurt!” Ja, doei, een dooddoenertje. Tot in de 
pruimentijd dan maar. 

En van Annie M.G. Schmidt worden we ook niet veel 
wijzer. Die knipt de zorgen er 
gewoon af door te beweren dat 
alle verhalen gelukkig eindigen 
als je maar op tijd stopt. Kijk, zo 
lust ik er nog wel een paar.  

Wat is tijd 

Als oud en wijs torenhaantje 
weet ik, dat kennis van tijd 
gezocht moet worden bij jullie, 
de ervaringsdeskundigen, de 
ouderen van Venray.  

Maar tijd? Wat is tijd? En leven 
we eigenlijk wel allemaal in dezélfde tijd? Gekke 
vraag zult u denken. Iedereen die je ziet is er toch op 
datzelfde moment, wat bazel je nou? Inderdaad, we 
bestaan allemaal in de huidige, Tegenwoordige Tijd. 
Punt uit.  
Maar het gevoel dat we in verschillende tijden lijken 
te leven wil me maar niet loslaten. De jeugd leeft 
toekomstgericht, met de hoopvolle blik gericht op de 
hen nog Toekomende Tijd. Ja toch? Wij ouderen 
kijken wat minder naar de toekomst. We zijn 
daarover minder hoopvol gestemd. Wij kijken terug 
op dierbare herinneringen die zich hebben 
afgespeeld in de Verleden Tijd. Gelukkig is het de 
Onvoltooid Verleden Tijd die het ons ouderen 
mogelijk maakt om nog een stukje Toekomende Tijd 
in Tegenwoordige Tijd om te zetten. Vat u het nog?  

Of (om met de Franse dichter Louis Aragon te 
spreken) “Op een mooie avond heet de toekomst 
verleden tijd. Dan draait men zich om en kijkt men 
terug op zijn jeugd”. Zullen we dát dan gewoon maar 
doen?  

Haantje van de Toren 
(haantje.v.d.toren@planet.nl) 

COLUMN 

De commissie Bouwen, Verbouwen en 
Woonomgeving, die een jaar of zes geleden werd 
opgericht als gezamenlijke werkgroep van het 
GehandcaptenPlatform Venray en de Centrale van 
Ouderenverenigingen, zal worden losgekoppeld van 
de Centrale en alleen nog (ver)bouwplannen onder 
de loep nemen. Voor het beleidsterrein wonen en 
woonomgeving zal de Centrale een nieuwe 
commissie moeten oprichten. 

Dit is het idee dat in september aan het bestuur van 
de Centrale wordt voorgelegd. De suggestie komt 
voort uit het overleg over de onvrede die met name 
binnen de Centrale is ontstaan over het functioneren 
van de commissie. Deze is destijds gevormd omdat 
de oude commissie Ouderenhuisvesting ter ziele was 
gegaan. Samenwerking met het GPV werd gezocht 
om dubbel werk te voorkomen en om samen op te 
trekken richting gemeente en bouw-opdrachtgevers. 
Het GPV was destijds om organisatorische redenen 
aangewezen als ’werkgever’ van de commissie. 

Maar het bestuur van de centrale zag zich steeds 
verder op afstand staan van het werk van deze 
commissie. Ook de visies op wat wel of niet gedaan 
moest worden, liepen steeds verder uiteen. 
Uiteindelijk liep het spaak toen er een verschil van 
mening kwam over hoe bouwplannen beoordeeld 
dienen te worden.  

Begin juni is er tussen CvO en GPV overleg geweest. 
Beide organisaties hebben een nieuwe voorzitter. 
Dezen kijken anders tegen bepaalde zaken aan.  
Het GPV wil zich blijven richten op beoordeling van 
bouwplannen, het CvO wil in een eerder stadium 
meepraten over het beleid en de woonvisie van de 
gemeente en bouwheren. Om die reden is nu het 
idee geopperd om voor dat beleidsgebied een 
nieuwe commissie op te richten. 

   COMMISSIE BVW  

   LOS VAN  CENTRALE? 
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De gemeente Venray heeft een nota 
gepresenteerd. Ze heeft hierover afgelopen 
maanden met geïnteresseerde burgers gepraat: wat 
willen de mensen zien in Venray, hoe moet de 
gemeente zich ontwikkelen. Hieruit zijn ‘dromen’ 
voortgekomen die de komende jaren gerealiseerd 
moeten worden. Hieronder een drietal onderwerpen 
uit deze nota. 

Woningbouw 
De gemeente Venray wil ernaar toewerken dat in 
2030 zoveel huurhuizen beschikbaar zijn, dat de 
wachtlijsten tot het verleden behoren. Dat er 
gebouwd moet worden, staat vast. De komende tien 
jaar neemt de bevolking volgens de prognoses nog 
toe. Tot die tijd zijn nieuwe huizen nodig, vooral 
starterswoningen en huizen voor alleenstaanden.  
Er komen nieuwe flexibele woonvormen, woonhofjes 
en woonzorgaccommodaties voor ouderen. 
Anderzijds moeten technische ontwikkelingen en 
voldoende ondersteuning het mogelijk maken 
ouderen langer thuis te laten 
wonen. 
De gemeente wil initiatieven voor 
zogenaamde ‘tiny houses’ 
ondersteunen. Dat zijn kleine 
eenpersoonshuisjes, met slechts 
een of twee kamers, keukentje en bergruimte (zie 
kleine foto). In de meeste gevallen zijn ze tijdelijk van 
aard en gemakkelijk te verplaatsen of te verwijderen. 
Venray wil geen nieuwe twee-onder-een-
kapwoningen of gezinswoningen, omdat daar nu al 
ruim voldoende aanbod aan is. 

Eenzaamheid  
Venray spreekt verder over het ideaal, dat inwoners 
van de gemeente ongeacht leeftijd of culturele 
achtergrond met elkaar echt contact hebben. 
Eenzaamheid moet in 2030 zijn uitgebannen. Over 
tien jaar moet er voor iedereen een ontmoetingsplek 
zijn, niemand hoeft zich meer eenzaam of onveilig te 
voelen. Vitale ouderen kunnen als vrijwilliger hun 
bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Vervoer 
Wat betreft vervoer wil de gemeente streven naar 
een snelbus richting Eindhoven. De Maasspoorlijn 
moet over tien jaar verdubbeld en geëlektrificeerd zijn 
en zware transporten moeten zoveel mogelijk per 
boot en trein plaatsvinden. Daarnaast moet zijn 
begonnen met deelvervoer en deelauto´s (meerdere 
mensen maken dan gebruik van één auto) en moet er 
werk worden gemaakt van betere fietsverbindingen, 
waaronder diverse snelfietsroutes. 

Burgemeester en Wethouders hebben ingestemd met 
het omgevingsplan in wording voor het centrum. 
Hieruit blijkt dat de gemeente soepeler met 
regelgeving zal omgaan, mits initiatiefnemers meer 
rekening met elkaar houden.  

Voor dit plan hebben meer dan honderd bewoners en 
ondernemers met elkaar gesproken. De gemeente 
Venray wil hiermee vooruitlopen op de 
Omgevingswet, die pas in 2021 wordt ingevoerd. 
Wethouder Jan Loonen: “Wij kiezen ervoor om hier in 
het centrum al mee te beginnen, zodat we straks 
goed zijn voorbereid.” 

Na de oorlog kwamen overal bestemmingsplannen 
voor. Tot in detail werd hierin vaak vastgelegd, wat er 
op elk plekje wel of niet mocht. In plaats van deze 
strakke regels, houdt een omgevingsplan veel meer 
rekening met de gewenste ontwikkeling van een 
gebied. De gemeente bekijkt straks meer of 
initiatieven passen binnen de gewenste 
ontwikkelrichting. Daarmee hoopt Venray meer 
tegemoet te komen aan vragen van bewoners en 
ondernemers. 

Het verminderen van regels gaat dan wel gepaard 
met de introductie van een ‘zorgplicht’. Daarmee 
vraagt de gemeente van gebruikers en 
initiatiefnemers dat ze zelf rekening houden met de 
omgeving en zelf moeite doen om draagvlak te 
zoeken voor hun plannen. Een concreet voorbeeld 
hiervan is dat de maximale hoogte van een gebouw 
niet langer is vastgelegd, maar dat het moet passen 
in de omgeving. Dit vraagt om goed overleg met de 
omwonenden. Ook kunnen in het omgevingsplan al 
normen en regelingen worden vastgelegd over 
geluid, horeca en terrassen bij evenementen.  

Op 4 juli houdt de gemeente Venray om 19.30 uur in 
de raadzaal een informatieavond voor bewoners en 
ondernemers in het centrum. Vanaf 2 augustus tot en 
met 13 september ligt het omgevingsplan ter inzage 
voor de officiële procedure. In het najaar zal de 
gemeenteraad het vaststellen.  

  MINDER REGELS VOOR  
  CENTRUMPLAN 

ZOGEZEGD 

“Als u ’s morgens wakker wordt met het gevoel van 
‘ik heb nergens meer last van’, dan bent u dood.” 

De onlangs overleden Martine Bijl over kwalen bij 
ouderen. 

 VISIE GEMEENTE VENRAY TOT 2030  

De nieuwe huurhuizen aan de Zuidsingel  
(33 appartementen én 17 woningen ) zijn nagenoeg 
klaar.           Foto Leo Willems 
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ZOGEZEGD 

“Ik zeg vaker ‘Thuis spring ik nog zo over de heg’. 
Dan zegt mijn vrouw: “Hij heeft niet in de gaten dat 
ik de heg elk jaar een stukje lager knip.“ 

Centrale-voorzitter Henk Raedts over zijn conditie. 

“Dialoog gaat niet over het verdelen van de koek, 
maar over het bakken van een nieuwe koek, 
gebaseerd op inzicht in de achtergronden van 
verschillende maar ook overeenkomsten van 
meningen en belangen. Het doel is pas bereikt als dit 
voor alle betrokken partijen geldt.” 
Dit zijn mooie woorden van de gemeente, die in het 
omgevingsplan de komende jaren wil uitgaan van vijf 
principes: 
- Gebruik maken van de kracht van de gemeenschap. 
- Mensen zelf laten doen wat ze zelf kunnen. 
- Ruimte laten voor initiatief en eigen 
verantwoordelijkheid van burgers. 
- Aansluiten op de beloftes en dromen van bewoners, 
individueel en collectief. 
- Loslaten wat kan en begeleiden waar en wanneer 
dat nodig is. 

De gemeente Venray werkt aan de toekomst van het 
Vlakwaterbos. De afgelopen weken heeft de 
gemeente met verenigingen en burgers gepraat over 
de vraag welke initiatieven wel en welke initiatieven 
geen ruimte krijgen in Vlakwater.  

Alle betrokkenen willen dat de gebruikers, de burgers 
dus, een stem in het kapittel krijgen. De gemeente is 
het hiermee eens en daarom konden de inwoners 
van Venray door middel van een korte enquête hun 
mening geven. Daarnaast was het voor direct 
omwonenden mogelijk om ideeën te leveren via een 
inloopuurtje in wijkcentrum ’t Schöpke.  

IJSSALON 

Het ijs was in zijn baard gedrupt. Een ietwat 
onverzorgde baard, nog net niet helemaal grijs. 
De oorspronkelijk bruine kleur kwam er hier en 
daar nog doorheen. Hij veegde het met de rug 
van zijn hand weg en droogde de hand met een 
servetje.  
Hij kwam hier wel vaker, ja. Net als vroeger, met 
zijn vrouw. Maar ze was er niet meer. Dus ging hij 
maar alleen een ijsje eten. Twee bolletjes, dat 
was genoeg. En niet altijd dezelfde smaken, hoor. 
Nee, hij wisselde dat af. Maar wel vaak chocola, 
dat was wel erg lekker hier. Maar niet zo lekker 
als het ijs van zijn vrouw. Die kon toch chocolade-
ijs maken, niet te geloven. Alsof een engeltje over 
je tong piest.  
Hoe ze het deed, wist hij niet. Ze deed het 
gewoon. Soms keek hij toe hoe dat ging. Vanille, 
slagroom, suiker, cacaopoeder, dat herkende hij 
wel, maar ze deed er meer bij, dat was haar 
geheim. Als hij dat wist, maakte hij zelf wel ijs. 
Een goede ijsmachine, dat was echt nodig en dan 
was het ijs ook zo klaar. Samen eten in de tuin, 
een ijsje toe. Een mooie coupe, dat kon ze. Een 
dot slagroom, een wafeltje erop, en als er gasten 
waren ook nog een parapluutje. Dat vonden ze 
wel mooi, zeker de kleinkinderen. 

Wielrenners  
En soms gingen ze samen hier een ijsje eten.  
Ze gingen er op de fiets heen, best nog een flinke 
trap. Maar het heuveltje werd op den duur toch 
wel zwaar, dus kochten ze allebei een elektrische 
fiets. Dat was geweldig, als echte wielrenners 
namen ze het heuveltje. Terug via de andere 
weg, door het bos langs de uitkijktoren.  
Maar ze was er niet meer. Een slopende ziekte,  
u weet wel. Hij miste haar vreselijk. Dat samen 
ergens heen fietsen, dat was niet meer. Dus ging 
hij op mooie dagen maar alleen naar de ijssalon, 
en nam hij daar een hoorntje. Met chocola vaak, 
dus. Dan kwamen de herinneringen aan zijn 
vrouw weer terug. Maar het was toch anders dan 
toen. De rest van de dag was hij dan wat somber, 
en toch moest hij dat ijsje blijven halen.  
Hij had overwogen om mee te doen aan een 
fietstocht, die werd georganiseerd. Maar hij kende 
daar niemand, en gemakkelijk met iemand praten 
kon hij niet zo goed. Dan voelde hij zich extra 
eenzaam, dus hield hij het bij zijn fietstochtjes 
alleen.  
Het laatste puntje van het hoorntje verdween met 
een knapperig geluid in zijn mond. Nog een keer 
werd de mond met de hand afgeveegd. Hij bleef 
nog even zitten, zwijgend en wat peinzend. Toen 
liep hij naar zijn elektrische fiets met een lage 
instap. Met een gebogen hoofd fietste hij weg. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
  VENRAY BAKT NIEUWE KOEK 

  TOEKOMST VLAKWATERBOS 
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Tegen verspilling medicijnen 
Nog steeds worden patiënten 
opgescheept met te veel 
medicijnen. Wie drie dagen een 
pijnstiller nodig heeft na een 
kleine operatie, krijgt soms voor 
tien dagen mee naar huis 
‘omdat ze zo verpakt zitten’.  
Acht jaar geleden won de nu  
47-jarige apothekersassistente 
Anja Vissers uit Castenray de 
eerste prijs in de 
innovatiewedstrijd ‘Het Beste 
Zorgidee’ van zorgverzekeraar 
ONVZ.  
Anja bedacht een systeem om teveel geleverde 
medicijnen door de apotheek terug te laten nemen en 
zo verspilling te voorkomen. Door de afzonderlijke 
doosjes met medicijnen vacuüm te verpakken en te 
voorzien van een thermo-chip (kleine thermometer). 
Zo kan de bewaarconditie van het medicijn 
gecontroleerd worden, als het onaangebroken retour 
komt bij de apotheek. En als deze condities goed zijn, 
kan het opnieuw worden verstrekt.  
De uitschrijvers van de wedstrijd in 2011 waren 
enthousiast. Daarna was het stil. Niemand hoorde er 
nog wat van. Gestorven in schoonheid? Niets is 
minder waar. Anja Vissers (foto) is er nog steeds druk 
mee bezig. 

Vertel Anja, wat is de stand van zaken dan? 
“Nadat ik in 2011 die prijs gewonnen had, ben ik met 
anderen op stap gegaan om het idee uit te werken. In 
2013 waren we zover dat er een team was gevormd 
met onderzoekers van het UMC Utrecht en de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen. Hierop volgend is een 
wetenschappelijk onderzoek gestart met twintig 
apotheken van grote ziekenhuizen in heel 
Nederland”. 

En wat was het  resultaat? 
In het najaar van 2018 is het promotieonderzoek 
afgerond. De conclusie was: het werkt echt. 
Patiënten zijn echt bereid medicijnen goed en veilig 
te bewaren. Met die chip, waarmee ook nog de 
Herman Wijffels Innovatieprijs werd gewonnen, kon 
goed worden gemeten of de medicijnen op de juiste 
manier waren bewaard. 

En nu?  
“Nu moet het opgepakt en dus breed ingevoerd 
worden in alle apotheken. Maar dat duurt en duurt. 
We leven in Nederland, dan gaat het langzaam.  
De fabrikanten hebben er helemaal geen belang bij, 
de zorgverzekeraars zal het worst wezen. Die 
verhogen de premie gewoon als ze tekort komen. 
Minister Schippers van Volksgezondheid zei destijds 
dat er juridisch geen belemmering hoefde te zijn, 
maar de politiek nu laat alles aan ‘de markt’ over. 

Maar kunnen de apotheken niet alvast beginnen? 

 IDEE ANJA VISSERS WERKT, 

 UITWERKING BLIJFT UIT 

Dat is een probleem. Want de bond van apothekers, 
de KNMP, krabbelt terug. Eerst waren ze als 
deelnemende partij enthousiast, nu zeggen ze ineens 
dat ze geen tweedehands pillen willen verkopen. 
Maar dat is niet juist. Het zijn gewoon nieuwe 
medicijnen. Ze zijn niet gebruikt, ze zijn niet eens uit 
het doosje geweest. 

Dus er verandert niets? 
Ik laat het er niet bij zitten.  

En dus? 
In mijn ogen is nu de politiek aan zet. 
Volksvertegenwoordigers dienen ons, burgers, bij te 
staan. De zorgkosten rijzen de pan uit, er is een 
oplossing, neem je verantwoordelijkheid! Inmiddels 
heb ik diverse partijen gesproken. Ze zijn allemaal 
enthousiast maar actie ondernemen schijnt lastig te 
zijn. 
Ik geef niet op...want eerlijk is eerlijk, ik ben de hoge 
premies ook behoorlijk beu...en mijn moeder heeft 
me niet opgevoed met ‘nieuwe dingen’ weggooien!  

Verspilling.  

Een voorbeeld van verspilling: Een 84-jarige 
vrouw heeft ernstige wonden aan haar been.  
Het zwachtelen moet zorgvuldig gebeuren en 
wordt opgedragen aan specialisten van 
wondzorg. De verpleegkundige komt aan huis en 
brengt een grote doos met verbandmiddelen 
mee, in de veronderstelling dat ze hier enkele 
weken moet komen. Ze ziet het been, vermoedt 
dat er mogelijk huidkanker in een wond zit en 
stuurt de dame door naar het ziekenhuis. De 
grote doos met verbandmiddelen (30 bij 40 bij 40 
centimeter) laat ze bij de patiënt achter. Als deze 
hierover belt, wordt meegedeeld dat de doos niet 
meer wordt teruggenomen, omdat deze uit de 
apotheek is geweest.. 

VOOR U GELEZEN 

“U bent pas oud, als de kaarsjes op de taart meer 
kosten dan de taart zelf.” 

Tekst op een felicitatiekaart. 
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aangemeld, omdat het wandelen hem als 
natuurliefhebber erg aansprak. Dat zijn broer mee 
ging doen wist Henk bij de inschrijving evenmin.  
Ze besloten samen te lopen. De broers begonnen in 
januari te trainen. Niet te fanatiek, want het hardlopen 
had een prima basis gelegd voor de conditie. Henk 
liep de tocht al zeven keer, Wiel stopte na vijf kruisjes 
omdat het teveel tijd kostte, maar hij begint dit jaar 
weer opnieuw. Blaren? Vergeet het maar, daar doen 
ze in Castenray niet aan.  
Als zestigplussers mogen ze de 30 kilometer lopen, 
maar ze blijven trouw aan de 40 km-afstand. 

Vroeg op en vroeg naar bed 
Logeren in Nijmegen is aan Wiel en Henk niet 
besteed: “Om overdag fris te zijn moet je goed 
slapen. En waar kan dat beter dan in je eigen bed, in 
het vertrouwde, rustige eigen dorp? Die rust vindt je 
in de feestvierende wandelstad echt niet. En denk 
eraan: vroeg naar bed, want om drie uur is het 
reveille in huis, de trein gaat om half vijf.”  
Het eten voor de hele dag nemen ze mee van huis. 
Daarnaast komen de broers langs de route niets 
tekort. Als ze ‘s middags ‘binnen’ zijn, drinken ze nog 
even iets en dan vlug naar de trein voor de terugreis. 
De familie komt alleen de laatste dag, behalve de 
dochter van Henk. Die woont in Nijmegen en is elke 
dag present. De mannen lopen niet in 
groepsverband. Gewoon met z’n tweeën, er is de 
hele dag door uitgebreid contact met lopers van 
allerlei pluimage. Kei gezellig ondanks het afzien.  
En stoppen? Geen denken aan. Zij zijn net als bij het 
hardlopen: doorgaan tot het niet meer kan. 
 

Tekst: Johan Koster 
Foto: Leo Willems  

Wie zijn: Henk en Wiel Dinghs 
Leeftijd: 65 en 63 jaar 
Gehuwd met: Hanneke en Ria 
Opa van:  1 en 2 kleinkind(eren) 
Beroep: gemeenteambtenaar en 
 technisch adviseur 
Bezigheden samen: hardlopen, wandelen 
Hobbys Henk: heemkundevereniging en 
 carnaval 
Hobby’s Wiel:  fanfare en joekskapel 
 
DE GEBROEDERS DINGHS EN DE VIERDAAGSE 
Hoewel je de broers Dinghs, geboren en getogen in 
Castenray, als zestigplussers best tot de senioren 
mag rekenen, draaien ze nog volop mee in het 
arbeidsproces. Ze zijn geen lid van de KBO en bij het 
noemen van de naam De Schakel kijken ze of ze 
water zien branden. Henk (rechts op de foto) is 
ambtenaar en Wiel reist stad en land af als technisch 
adviseur in metaalbewerkingsmachines. 
Naast hun hobby, de duursport, zijn de broers ook 
actief in het plaatselijk culturele leven. Henk is 
secretaris/penningmeester van het Heemkundig 
Genootschap Castenray en voorzitter van de Ald 
Prinse Kompeneej van De Schanseknuppels.  
Wiel is trombonist van Fanfare Dorpsklank en 
joekskapel Op Tied Muuj.  

Hoe is het zo ‘gelopen’? 
Bij de kennismaking met de broers blijkt al snel dat 
het hier niet alleen om de wandelsport gaat. 
Integendeel, het begon allemaal, lang geleden, met 
hardlopen. Dat is nog steeds een grote passie van 
beiden. Wiel: “Tijdens mijn dienstplicht werd ik 
aangetast door het hardloopvirus. Ik was meteen 
verkocht. Mijn belangstelling ging uit naar de ‘echte’ 
lange afstand, de marathon. Ik begon met de triatlon, 
maar omdat het onderdeel zwemmen mijn echt 
zwakke punt was, ben ik daarmee gestopt. Nu loop ik 
halve marathons in de regio, onder andere die van de 
Venloop. Een heel bijzondere ervaring is het genieten 
van de natuur tijdens de trainingen in de Horster 
bossen.” 
In het voetspoor van zijn broer begon ook Henk met 
sporten. Hij merkte dat hij het meeste talent voor 
hardlopen had en besloot daarin verder te gaan. Hij is 
van de ‘korte’ afstanden. Wat je kort noemt: de vijf en 
de tien kilometer. Sinds 1995 zijn Henk en Wiel lid 
van de Peelrunners in Horst. Henk is zelfs al vele 
jaren hardlooptrainer van deze vereniging. 

Gezelligheid 
Acht jaar geleden was Wiel als toeschouwer bij de 
Vierdaagse van Nijmegen uit, waar hij onder de 
indruk kwam van de sfeer bij de festiviteiten in de 
avonduren. Hij werd zo enthousiast, dat hij in 2011 
besloot zich in te schrijven voor de 40 kilometer van 
de vierdaagse.  
Tot zijn verbazing hoorde Wiel dat ook Henk zich had 

 DIT HOUDT ME BEZIG 
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In het laatste half jaar is in Limburg bij 
veel ouderen meermalen ingebroken. 
Een paar keer werden de bewoners 
overvallen, vastgebonden en verwond. De inbrekers 
kwamen gemakkelijk aan de sleutel van het huis, via 
niet veilige sleutelkastjes. 
Thuiswonende ouderen, die zorghulp krijgen of waar 
verplegers aan huis moeten komen, moeten zelf 
ervoor zorgen dat de hulpverleners binnen kunnen. 
Als de oudere niet in staat is zelf de deur te openen, 
is een sleutelkastje bij de voordeur de oplossing. 
Inbrekers weten dit. De goedkopere kastjes zijn zó 
open te breken. Er zijn duurdere kluisjes in de 
handel, maar zelfs die bieden niet altijd voldoende 
bescherming. Voor veel ouderen met een smalle 
beurs zijn die onbetaalbaar. 

Ongeveer 150.000 mensen in Nederland hebben een 
goedkoop sleutelkastje van enkele tientjes bij de 
voordeur. Zorgaanbieders vinden het een zaak van 
de cliënten. “Dit is een probleem dat doorlopend 
speelt”, zegt Nikit Rempkens van De Zorggroep. 
“Bewoners moeten ervoor zorgen dat onze 
medewerkers de woning in kunnen in geval van 
nood. In die zin zijn de systemen onmisbaar. Want 
niemand wil terug naar de tijd dat zorgmedewerkers 
met grote sleutelbossen rondliepen.” Er zijn maar 
enkele echt veilige systemen. Maar daar hangt een 
prijskaartje aan. Rempkens raadt ook aan een 
vakman in te huren voor het ophangen ervan. “Als 
het niet deugdelijk wordt opgehangen, wordt het zo 
van de muur gerukt”.  

Keurmerken 
Een SKG gecertificeerd sleutelkluisje is 
inbraakwerend en voldoet ook aan de eisen van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen, zegt de politie. Maar 
dat klopt niet helemaal, zo laat SKG weten. SKG 
staat voor stichting kwaliteit gevelbouw, een 
onafhankelijk instituut die waakt over de kwaliteit en 
inbraakwerendheid van hang- en sluitwerk.  
Een kastje met SKG-certificaat en twee sterren is 
maar drie minuten (vaak is dat al te lang voor een 
inbreker) bestand tegen simpel geweld, maar niet 
tegen het kerntrekken, waar veel inbrekers zich van 
bedienen. Dan wordt de cilinder uit het slot 
getrokken.  
Een kastje met drie SKG-sterren kan bijna vijf 
minuten stand houden en dan heeft een inbreker 
beduidend zwaarder gereedschap nodig. Kerntrekken 
is dan niet mogelijk. Bovendien is het raadzaam ook 
veiligheidsbeslag aan te laten brengen, anders heeft 
het weinig zin, aldus de politie in haar Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. (PKVW) 

Innovatie 
De laatste jaren komen allerlei innovatieve 
oplossingen op de markt, zoals elektronische sloten 
die werken met een smartphone-app. Toch worden 
ze nog maar mondjesmaat toegepast vanwege het 
prijsverschil: Een simpel sleutelkastje kost enkele 

tientjes, een elektronisch slot enkele honderden 
euro’s. Een elektronisch slot met app heeft daarbij 
vaak ook nog maandelijkse beheerkosten. Die komen 
ook nog eens voor rekening van de zorgbehoevende. 
Niet iedereen kan of wil dat uitgeven. En niet alle 
ouderen kunnen omgaan met een smartphone of 
app. Maar er is meer: er zijn systemen, waarbij het 
slot in uw voordeur wordt vervangen door een slot 
met code(sleutel). Er is zelfs een ledenvereniging 
Sleutelkluisjes, via welke u als lid met korting kunt 
inkopen en advies kunt krijgen. Als leek wordt u via 
internet doodgegooid met kluizen, veiligheidssloten 
enzovoort. Bij het kiezen moet u altijd kijken naar de 
veiligheidskeurmerken SKG en PKVW. 

De in de gemeente Venray actieve hulpverleners van 
De Zorggroep en Proteion vinden dat de senioren zelf 
ervoor verantwoordelijk zijn, dat hulpverleners binnen 
kunnen komen. De Zorggroep adviseert mensen wel 
in het algemeen te zorgen voor een veilig systeem, 
maar wat bewoners aanschaffen is geen zaak van de 
hulpverleners.  
Zorgverlener Proteion adviseert helemaal niet. 
Proteion heeft de alarmering uitbesteed aan thuiszorg
-innovatiebedrijf FocusCura in Driebergen. Dit bedrijf 
verhuurt aan klanten een veilig sleutelkluisje met 
keurmerk voor € 6,95 per maand. Een systeem dat 
van buitenaf niet zichtbaar is kost € 15,25 per maand. 
Eenmalig betaalt een zorgvrager € 84,70 voor het 
installeren hiervan door een vakman.  

Mede verantwoordelijk 
De landelijke ouderenbonden hameren er bij 
zorgaanbieders, gemeenten en 
woningbouwcorporaties op om veilige oplossingen te 
bieden en iets te regelen met de kosten. Dit is in 
ieders belang.  
Zorgorganisaties, woningbouwverenigingen, 
gemeenten en burgers moeten samen hun 
verantwoordelijkheid nemen, het niet bij 
minderdraagkrachtige hulpvragers neerleggen.  
Een elektronisch slot met een app bijvoorbeeld heeft 
ook voor de thuiszorgorganisatie voordelen.  

  NOG VEEL ONVEILIGE  
  SLEUTELKLUISJES 

  HULPVRAGER VERANTWOORDELIJK 

HARRY VOERMANS ONDERSCHEIDEN 

Harry Voermans (71) uit Oirlo is bij zijn afscheid 
als leider van SVOC’01 in Oirlo onderscheiden. Hij 
is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Voermans, voorheen werkzaam in het ziekenhuis 
in Venray, was een sportman in hart en nieren. Op 
het Vincent van Gogh Instituut werkte hij meer dan 
dertig jaar aan cultuur en vorming bij de cliënten. 
In Oirlo was hij vooral bij de voetbalclub DIS, later 
SVOC actief: als bestuurslid, elftalleider, 
wedstrijdsecretaris, scheidsrechters-coördinator. 
Daarnaast zette hij zich in voor het 
seniorenbiljarten in zijn dorp en de Venrayse 
Singelloop. 

HARRY VOERMANS ONDERSCHEIDEN 

Harry Voermans (71) uit Oirlo is bij zijn afscheid 
als leider van SVOC’01 in Oirlo onderscheiden. Hij 
is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Voermans, voorheen werkzaam in het ziekenhuis 
in Venray, was een sportman in hart en nieren. Op 
het Vincent van Gogh Instituut werkte hij meer dan 
dertig jaar aan cultuur en vorming bij de cliënten. 
In Oirlo was hij vooral bij de voetbalclub DIS, later 
SVOC actief: als bestuurslid, elftalleider, 
wedstrijdsecretaris, scheidsrechters-coördinator. 
Daarnaast zette hij zich in voor het 
seniorenbiljarten in zijn dorp en de Venrayse 
Singelloop. 
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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 
Piet Gommans, die op ’t Liene in Venray 
woont, heeft eind mei zijn honderdste 
verjaardag gevierd. Elke dag maakt hij 
een wandeling door het centrum om fit te 
blijven. De man die als soldaat bij de 
inval in 1940 getroffen werd door vier 
vijandige kogels en dacht dit niet te 

overleven. Piet deelde 68 jaar lief en leed met zijn 
Riet, die vijf jaar geleden overleed. Honderd jaar.  
Dan is hij toch hard op weg de oudste van Venray te 
worden? Piet moet geduld hebben, er zijn 
nog enkele ouderen. In Smakt woont Jo 
Imming-Romijn. Zij is momenteel met 103 
de oudste inwoner van de gemeente. 
Voor Piet wordt in het najaar een boom 
geplant in het Honderdjarigenbos. Vlakbij 
die van Jo.  

In Nederland 

Oud-bouwvakker Joep van 
Baaren in Herkenrade, een 
buurtschap in Zuid-
Limburg, is samen met 
kleinzoon Joep begonnen 
met het verduurzamen van 
zijn oude huis. Hij wil van 
de houtkachel en van het 
gas af. Een investering die 
goed is voor het klimaat, 
maar die hij zelf niet meer 

terugverdient. „Ik doe het voor de kleinkinderen.” Dus 
staat hij dagelijks op een steiger en reikt kleinzoon 
Joep isolatiemateriaal en pannen aan. Straks komen 
er zonnepanelen op. Zelf mag opa niet meer het dak 
op. De kleinkinderen zijn bang dat hij eraf valt. “Ik ben 
nog soepel in de gewrichten en heb geen 
hoogtevrees. Ik ben alleen een beetje kortademig,” 
moppert de 95-jarige bouwvakker.  

Op de wereld 
De 66-jarige bloemenverkoper Jean-Louis van 
Malderen besloot drie jaar geleden te stoppen met 
zijn kraam op de ooit zo beroemde bloemenmarkt van 
Brussel. Vijftig jaar had hij er gestaan, met zijn vader 
en opa’s had de familie daar 160 jaar bloemen 
verkocht. Hij schreef een boek over zijn ervaringen. 
Het boek werd onlangs gepresenteerd en is bedoeld 
voor de trouwe klanten. Maar ook voor zijn 
kleinkinderen. Alleen: opa schreef het boek in de 
Franse taal, in de hoop dat zijn kleinkinderen 
daardoor zouden worden aangezet om ook Frans te 
leren.  

Het was voor ons inderdaad AREG NEEJS, wat wij 
lazen in De Schakel van 31 mei. 
Zowel mijn vrouw als ikzelf wisten niets af van de 
onderscheidingen, die de burgemeester kwam 
opspelden. Alleen zoon Ruud en bestuursleden van 
Vrouwenkracht Ysselsteyn en De Piëlboulers wisten 
ervan. Lezers van De Schakel hebben ons er ook 
over aangesproken en ze zeiden dan steeds: “Dat 
stond toch in De Schakel.” Helaas stond er in dit 
geval dus niet de waarheid. Het was niettemin voor 
ons allebei een enorme verrassing!  Piet Arts. 
 
Naschrift: De schrijver van het stukje heeft (door allerlei 
oorzaken) vergeten even te checken, of het zo ook 
gebeurd is. Met excuus dus voor de foute weergave.  

De belastingcampagne is voorbij. Het team van 
invullers doet het met liefde en plezier, maar is toch 
blij als het weer achter de rug is. Het zijn toch altijd 
twee hectische maanden om iedereen op tijd te 
kunnen helpen, hopelijk naar ieders tevredenheid. 
Er zijn dit jaar 423 inkomensaangiften ingevuld, drie 
erfbelastingformulieren en de nodige zorg- en 
huurtoeslagen aangevraagd of gewijzigd.  
De aanvragers waren leden van de KBO, AVOS, 
ANBO en de wijkgebonden ouderenverenigingen. 
Enkelen hebben gehoord, dat hun vertrouwde invuller 
het volgend jaar niet meer terugkomt. Zij hoeven zich 
echter geen zorgen te maken, want volgend jaar 
worden ze gewoon geholpen. Cor Gerrits heeft 
inderdaad na tien jaar besloten om te stoppen. 
Belastingservice Venray is hem zeer erkentelijk voor 
het verrichte werk en zijn collegialiteit in de afgelopen 
jaren. Gelukkig is dit jaar een jongere invuller het 
team komen versterken, namelijk Martin Emonts uit 
Merselo. De campagne is dan wel af, maar dat wil 
niet zeggen, dat Belastingservice Venray niet meer 
bereikbaar is. U kunt het hele jaar door met uw 
vragen terecht bij het coördinatiepunt, tel. 581690.  
De dienst dankt iedereen voor het in het team 
gestelde vertrouwen. 

 AREG NEEJS    CORRECTIE OP AREG NEEJS  

  BELASTINGSERVICE VENRAY 
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Vanaf 2020 zal innovatie een gespreksonderwerp 
worden bij het overleg tussen zorgverzekeringen en 
de zorgaanbieder, als het gaat over de kwaliteit van 
de langdurige zorg. Dit hebben Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN) en ActiZ, de organisatie van 
zorgaanbieders, met elkaar afgesproken. 
Naast de aandacht voor innovatie, staan in het 
inkoopbeleid ook de nieuwe uitgangspunten voor de 
besteding van het kwaliteitsbudget in de 
verpleeghuizen. Voor de gehandicaptenzorg staat 
beschreven hoe de verzekeringen de honderd extra 
bedden, voor mensen die complexe zorg nodig 
hebben, gaan vormgeven.  

Innovatie 
Technologische vernieuwingen (innovaties) bieden 
mogelijkheden voor meer zelfbeslissingen en kwaliteit 
van leven voor ouderen die langdurig zorg nodig 
hebben. Technologische innovaties dragen bij aan 
een betere communicatie tussen de cliënt, dokters, 
verpleegkundigen en andere hulpverleners. 
Zorgverzekeringen willen, samen met zorgcentra en 
hulpverleners, de mogelijkheden hiervoor 
onderzoeken. Zij verwachten dat zorgaanbieders 
daar ook aan werken en met ideeën komen. 
Het ministerie van Volksgezondheid heeft extra 
middelen voor de verpleeghuiszorg beschikbaar 
gesteld. In totaal is voor de invoering van de 
kwaliteitsverbetering € 2,1 miljard beschikbaar. 
Daarnaast is ook komend jaar een ontwikkelbudget 
(€ 50 miljoen per jaar) beschikbaar voor het oplossen 
van problemen bij de invoering van deze 
kwaliteitskaders verpleeghuiszorg. 

Complexe zorgvraag 
Voor de gehandicaptensector komen honderd extra 
plaatsen beschikbaar voor mensen met een 
complexe zorgvraag. Dit is afgesproken in het 
landelijke Programma Plan Volwaardig Leven. 
Daarnaast werken partijen aan het inzetten van 
ambulante crisisinterventieteams, die zorgen voor 
een landelijk netwerk, waardoor cliënten sneller op de 
juiste plaats zorg krijgen. Het ministerie van 
Volksgezondheid stelt voor de uitvoering van deze 
activiteiten € 40 miljoen per jaar beschikbaar. 

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.  
- Op 26-6, 17 en 24-7 en 21-8 in Vincentiushof 13 
 (Heuvelstraat)  
 Afspraak via tel. 036 720 0911  
- Vanaf juli is de keuring € 5,- duurder! 
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 

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  

  MAATWERK EN INNOVATIE  

  LANGDURIGE ZORG 



 11 

  

 

 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 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 

 
De zorginstellingen De Zorggroep en 
Proteion (en het Middenlimburgse Land van Horne) 
zeggen in een gezamenlijke verklaring dat ze in de 
zomermaanden in de knel komen door het 
personeelstekort. De door het ministerie van 
Volksgezondheid genoemde toename van het 
personeel in de zorg is voorlopig niet voldoende om 
de nog steeds groeiende vraag om zorg op te 
vangen. Wat dit voor cliënten gaat betekenen, zal 
met iedereen individueel worden besproken.  

De zorginstellingen doen er alles aan om het gebrek 
aan mensen op te vangen, maar vragen aan 
cliënten, familie en mantelzorgers begrip voor de 
situatie. Voor nu geldt op sommige plekken al een 
opnamestop of wordt zorg tijdelijk afgebouwd door 
bijvoorbeeld in de wijkverpleging alleen medisch 
noodzakelijke handelingen te verrichten of door 
afdelingen van verpleeghuizen samen te voegen. 
De medewerkers doen het maximale om voldoende 
goede zorg te bieden, maar met de huidige krapte 
aan personeel en de groeiende zorgvraag, zitten 
daar grenzen aan. “Wij moeten borg staan voor de 
kwaliteit en continuïteit van de zorg voor onze 
cliënten. Het is óók onze verantwoordelijkheid om 
onze medewerkers tegen overbelasting te 
beschermen,” zeggen de bestuurders.  

Toekomst 
Het Centraal Plan Bureau heeft berekend dat de 
werkende groep mensen in Noord- en Midden-
Limburg met 23 procent gaat dalen tot 2040. Terwijl, 
als er niets veranderd, de zorgbehoefte stijgt met 65 
procent. In de regio Noord- en Midden-Limburg is 
de huidige vergrijzing al groter dan in de rest van 
het land. 

Om de problemen structureel terug te dringen 
zetten de zorginstellingen in op verdere 
samenwerking tussen de medewerkers van de 
verpleeg- en verzorgingshuizen en de 
wijkverpleging. Daarnaast wordt ingezet op 
innovatie en arbeidsbesparende technologie.  

ONVOLDOENDE PERSONEEL  

IN VAKANTIE  

 
Gezondheidsinstellingen werken steeds aan 
verbetering van de zorg. Veiligheid is daarbij een 
groot goed. De afgelopen decennia is hierin veel 
geïnvesteerd en daardoor is het aantal fouten 
afgenomen.  
Maar de zorg schiet hierbij door. Het wordt niet nóg 
veiliger door nóg meer te reguleren. Teveel nadruk 
op veiligheid heeft ook negatieve effecten. Regels 
schieten soms het doel voorbij, omdat ze enorm 
veel (papieren) rompslomp met zich meebrengen 
en weinig ruimte laten om afwegingen te maken en 
om te leren van fouten. 
Dit signaleert het Centrum voor Ethiek en 
Gezondheid (CEG) in het rapport 'Veilige zorg, 
goede zorg?', dat begin april is verschenen. 
Veiligheid is niet de enige waarde die leidt tot 
goede zorg, stelt het CEG. Het beschermen van 
patiënten tegen alle mogelijke risico’s uit het 
dagelijks leven kan ten koste gaan van andere 
dingen die belangrijk zijn in dit leven. Een kind leert 
pas schommelen als het dit doet. De kans dat het 
valt nemen ouders voor lief, daar leert het van. 
Maartje Schermer, voorzitter van de CEG-
Commissie: “Als wandelen een risico op vallen met 
zich meebrengt, moeten we de patiënt het plezier 
van wandelen dan ontzeggen?” 
Een ander voorbeeld uit de praktijk: een man krijgt 
met het ouder worden steeds meer slikproblemen. 
In de instelling waar hij woont, krijgt hij alleen 
gemalen voedsel. Maar deze man is dol op vast 
voedsel en geniet enorm van uit eten gaan. Moet of 
mag de instelling omwille van de veiligheid alleen 
gemalen voedsel aanbieden?  
Om patiënten goede zorg te kunnen geven, moeten 
zorgprofessionals de ruimte krijgen om veiligheid af 
te wegen tegen andere waarden die belangrijk zijn 
voor patiënten. Daarnaast moet er ruimte zijn om te 
leren. Niet alleen van fouten, maar ook van wat 
goed gaat.  

VEILIGE ZORG IS NIET ALTIJD GOED 

Contactpersonen: 

Saar Bloemers 

Nienke Muijsers  

Dasja Giantsios 
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De Raad van Ouderen (RvO), 
een onafhankelijke adviesgroep 
van twintig personen uit regionale en landelijke 
ouderenorganisaties, heeft in een rapport minister 
Hugo de Jonge van Volksgezondheid geadviseerd 
één landelijke website over verpleeghuizen te laten 
maken. Die website moet mensen goede informatie 
over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen 
in Nederland geven. De site moet zo ouderen en 
mantelzorgers helpen bij het maken van een juiste 
keuze voor een verpleeghuis.  
Opname in een verpleeghuis is vaak haastwerk. 
Familie en mantelzorgers proberen een zieke zo lang 
mogelijk thuis te verzorgen. Als dit niet meer kan, en 
dan zijn mantelzorgers vaak al tot het uiterste 
gegaan, moet een verpleeghuis worden gezocht op 
heel korte termijn. Goede informatie over die 
instellingen ontbreekt dan. Als er meer tijd is tussen 
het stellen van de indicatie en de opname, vergroot 
dat de mogelijkheid om goed voorbereid te kiezen en 
in te schrijven bij het verpleeghuis van eigen keuze.  
De overheid kan tijdige voorbereiding ondersteunen 
door de nadelige financiële gevolgen voor de zorg 
thuis met een verpleeghuisindicatie weg te nemen. 
Ouderen zelf kunnen dit doen door eerder na te 
denken over een toekomstige verhuizing naar een 
verpleeghuis. Ouderen weten dat er een dag kan 
komen dat ze door ziekte niet meer thuis verpleegd 
kunnen worden. Ze kunnen dan beter samen al eens 
bespreken naar welk verpleeghuis ze willen.  

Kenmerken 
Het advies van de Raad van Ouderen is om niet 
alleen te letten op kwaliteit en stabiliteit van een 
verpleeghuis, maar ook om aan de ‘zachte’ 
kenmerken aandacht te besteden. Kenmerken als 
geborgenheid, zelfbeslissingsrecht, zingeving, 
aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Voor 
ouderen is het namelijk erg belangrijk te weten of 
men zich thuis kan voelen in het verpleeghuis en of 
men kan blijven leven op de ‘eigen’ manier. De 
familie en mantelzorgers willen weten of zij de zorg 
voor hun naaste met een gerust hart kunnen 
overdragen, wat zij mogen en kunnen doen in het 
verpleeghuis en wat hun plek is. Dergelijke informatie 
moet op een website staan, waardoor de keuze 
weldoordacht kan zijn. 

Logeren op proef  
Maar voor een juiste keuze is meer nodig dan alleen 
schriftelijke informatie. Ouderen moeten het 
verpleeghuis vooraf ook kunnen ‘ervaren’, aldus de 
Raad. Ze moeten de kans krijgen het verpleeghuis te 
bezoeken, een film met ervaringsverhalen te bekijken 
én vooraf op proef te logeren, aldus de Raad. 

 KIEZEN VERPLEEGHUIS 
 VAAK HAASTWERK 

VOOR U GELEZEN TIJDENS VAKANTIE 
“Als u hier niets te eten bestelt, lijden we allebei 
honger.” 
Reclamebord bij een snackbar in Gerolstein (Duitsland). 
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“Ik ben net een kind dat op schoolreisje mag.” Dit 
schreef Wilma Zegers-Claessens uit Merselo aan 
de redactie van De Schakel over haar vijftiende reis 
als begeleidster naar Lourdes. Omdat de treinreizen 
zijn opgeheven, werd het een vliegreis. Wilma 
schreef een impressie. 
Dinsdag 21 mei begon de reis naar Lourdes om 
5.15 uur. Met het vliegtuig, wat ik jammer vind. Ik 
ben een echte trein-fan, want als je met zijn allen 
een nacht samen geslapen hebt, ben je al één 
familie. Vijftien mensen, min of meer onbekenden 
voor elkaar, hebben iets gezamenlijks: ze hebben 
allemaal een ‘rugzak’. Dat verbindt. 
De groep voelt meteen warm aan. In de afgelopen 
vijftien jaar heb ik nog nooit een groep meegemaakt 
waarin het niet klikte. Natuurlijk is er wel eens 
iemand die anders is, maar dat noemen wij, 
begeleiders, paradijsvogels. Daar doen we extra 
ons best voor. 

De eerste keer ging ik met mijn moeder die een 
beroerte gehad had. Dat was natuurlijk extra 
bijzonder. Daarna werd ik gevraagd om iemand te 
begeleiden die niemand had, ook heel bijzonder. 
Toen was ik verslaafd. Maar er zijn gevaarlijkere 
verslavingen! 

Nu ga ik bijna jaarlijks met Stichting Lourdeswerk 
Venray mee als begeleiding van mensen die met 
wat extra hulp in een hotel kunnen verblijven. Hier 
een wasbeurtje, daar een steunkous, zalfje of 
druppeltje. Verder verleen ik hulp bij het duwen van 
rolstoelen. Pelgrims (Lourdesgangers) die meer 
hulp nodig hebben, verblijven in het Accueil, een 
ziekenhuis met één verdieping voor Nederlanders 
met Nederlandse verpleging en dokters. 
Het weer is bij aankomst goed, de stemming is 
goed, de mannen halen de koffers van de band.  
Op naar het hotel waar we ons zo thuis voelen.  

Ted 
Het eten staat klaar: twee keer per dag een warme 
maaltijd en altijd met ‘slaai’ vooraf. Nergens smaakt 
die slaai zo goed als in Lourdes. Daarna gaan we 
naar de Heiligdommen om Maria in de Grot te 
zeggen dat we er zijn. Mensen die voor de eerste 
keer in Lourdes zijn, kijken hun ogen uit. Wat 
gebeurt hier allemaal, wat een mensen uit alle delen 
van de wereld, hoe kleurrijk. 
Hulpbisschop Hoogenboom van Utrecht (we mogen 
Ted zeggen) is onze voorganger. We leren hem 
kennen als een geweldige, humoristische en 
verbindende man. Hij komt een keer in ons hotel 
met ons eten en wil bij elk gerecht aan een andere 
tafel zitten om iedereen te leren kennen. Later komt 
hij de gekochte cadeautjes zegenen. 
Wat ook altijd een bijzondere ervaring is, is de 
internationale hoogmis in de Pius X-basiliek, een 
ondergrondse kerk. Liefst 25.000 mensen kunnen 
de dienst volgen. Velen in rolstoelen en bedden, en 

 LOURDES, WAAR HEMEL EN AARDE 
 ELKAAR RAKEN 

toch overheerst het ‘samen’. 
Voorafgegaan door 
vaandeldragers van alle 
Lourdesorganisaties 
beklimmen honderden priesters 
en bisschoppen het altaar.  

Zingen 
Het zingen in Lourdes is zo 
mooi. Je mag meezingen ook 
al kun je niet zingen. De 
voorzangers in de 
Lichtprocessie bezorgen ons 
kippenvel. Bij het internationale 
Avé Maria gaan tegelijk 
duizenden kaarsjes de lucht in. 
De zang staat dit jaar onder 
leiding van een Nederlandse dirigente. Iedereen mag 
meezingen in het koor of op een instrument 
meespelen tijdens de Nederlandse diensten. Dan, 
later, op muziek van Rowwen Hèze een polonaise 
maken door café Jeanne d’Arc. Ook dat is Lourdes. 

Praten 
Gedenkwaardig zijn de gesprekjes onder elkaar: weer 
eens je verhaal kwijt kunnen aan iemand. Een hand 
op je schouder als je het moeilijk hebt. Samen huilen, 
samen lachen, samen weer een cappuccino, een 
lekker wijntje of glas bier. En dan souvenirs kopen in 
het Limburgs winkeltje. Hier krijgen we korting, een 
stempelkaart en gratis kaarsjes voor de 
lichtprocessie. Op de terugweg zijn we allemaal 
goede vrienden. Met nieuwe energie om het rugzakje 
weer te dragen. Lourdes is méér dan geloven.  
Een verzorgde vakantie. Alles kan, niets moet. 

Wie in september mee wil, kan contact opnemen met 
Stichting Lourdeswerk Venray, tel. 502279, mobiel 
06 2252 9374 of per mail 
bernadette@lourdeswerkvenray.com 

Een andere mogelijkheid is u aan te melden bij de 
Lourdesgroep Maas en Peel, die een vliegreis 
verzorgt van 16 tot en met 21 september. Meer 
informatie: Cristien Goumans, tel. 636676 of 
06 2353 2814, of kijk op 
www.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl 
 

Paus Franciscus vindt de commercie te 
sterk worden in Lourdes, waar de 
maagd Maria aan het 14-jarige 
boerenmeisje Bernadette verscheen.  
De paus vindt dat de spiritualiteit en 
pelgrimage weer de hoofdrol moeten 
krijgen, boven de organisatorische en 
financiële aspecten, aldus officiële 

berichten uit het Vaticaan. Twee jaar geleden 
benoemde Lourdes een manager die de stad uit de 
rode cijfers moest halen. Dit lukte. Vorig jaar boekte 
de plaats voor het eerst na tien jaar weer winst.  

  PAUS: LOURDES TE COMMERCIEEL 
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historische optocht met belichting van de grote 
verscheidenheid binnen het schutterswezen. Aan het 
einde, rond 16.30 uur, is er een ‘streetparade’ met 
vooral muziek en dans. Aansluitend wordt er een 
taptoe gehouden. Hieraan nemen, naast de schutterij 
zelf, deel: MMSK Petrus Banden uit eigen gemeente, 
Excelsior uit Montfort, ESKA uit Bemmel, DIOS uit 
Oijen, drumband Rhenen, de White Hackle Pipes and 
Drums (doedelzakkorps) en het fanfarekorps van de 
Nationale Reserve. 

FOTOKIJKMIDDAG SCHUTTERSVELD  
De fotokijkmiddagen in voormalige bejaardenhuis Het 
Schuttersveld zijn in ere hersteld. De eerste keer, in 
maart, kwamen meer dan zeventig mensen naar de 
vroegere recreatiezaal om met de mensen van 
RooyNet en het Historisch Platform te zoeken naar 
ontbrekende informatie bij de foto’s. Leo Janssen, 
Tilly van Zoest en Wiel Broers noteren de 
aanwijzingen van de Venraynaren, waardoor de 
informatie op de website en in het archief vollediger 
wordt. Voortaan wordt dit weer elke derde woensdag 
van de maand gehouden, de eerstkomende is op 
17 juli. Aanvang 14.00 uur.  

De Dag van de Ouderen, op 1 oktober, is dit jaar op 
een dinsdag. De commissie van de Centrale van 
Ouderenverenigingen, heeft weer een mooi 
programma samengesteld dat ouderen in 
Schouwburg Venray anderhalf tot twee uur zal 
kunnen boeien. Op de eerste plaats is de Liedertafel 
Venray gevraagd. Deze bestaat uit zeventien 
mannen en een accordeonist. Onder leiding van Jac 
Janssen brengen zij oud-Hollandse (zeemans)
liederen voor het voetlicht, alsmede liedjes uit andere 
genres, die bij hun repertoire passen. Ouderen 
kunnen bij tijd en wijle volop meezingen.  

Op de tweede plaats is Jorlan 
Manders gevraagd naar Venray te 
komen. Manders is in oostelijk 
Brabant een bekende 
buuttereedener, die op een 

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

Woensdagen 3 juli en 7 augustus: Korte fietstocht 
AVOS  
Seniorenvereniging AVOS houdt beide woensdagen 
een korte fietstocht van rond de 25 kilometer, met 
pauze. Het vertrek is om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
De deelnemers dienen zich vóór 10.00 uur die dag 
aan te melden bij Wim van Tilburg, tel. 546524. 
Deelname op eigen risico. (voor alle ouderen)  
 
Maandagen 8 juli en 12 augustus ALZHEIMER 
CAFÉ:  
Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst 
waar mensen met dementie, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden elkaar 
kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.  
In de vakantiemaanden is er geen gastspreker maar 
nodigen we iedereen uit voor een ontspannen avond 
met muziek en eventueel samenzang in De 
Kemphaan. Aanvang 19.30 uur. (voor betrokkenen) 
 
Dinsdag 23 tot en met vrijdag 26 juli 
FIETSVIERDAAGSE: 
Voor de 35e keer wordt in Venray de fietsvierdaagse 
verreden. De eerste dag is op 23 juli, start bij De 
Witte Hoeve om 9.00 uur. Elke dag gaan de tochten 
van 30, 45 en 60 kilometer naar andere plaatsen.  
Op woensdag en vrijdag is er voor gezinnen met 
kinderen een tocht van 18 kilometer. Inschrijven kan 
op de dagen zelf. Als u eerder (tijdens de markt of bij 
de VVV) inschrijft krijgt u korting. (voor iedereen) 
 
Vrijdagen 26 juli en 30 augustus KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok heeft op beide vrijdagen open-
huismiddagen tussen 16.00 en18.00 uur in het 
gebouw Bergweg 300 Venray (Schuttersveld), vierde 
etage. (voor iedereen) 
 
Dinsdag 27 augustus KBO YSSELSTEYN/
VREDEPEEL: 
Ontspanningsmiddag voor alle KBO-leden uit 
Vredepeel en Ysselsteyn. De middag begint om 
14.00 uur in het gemeenschapshuis met een kop 
koffie. Daarna worden de aanwezigen vermaakt 
door… Laat u verrassen. De middag wordt afgesloten 
met een lekker hapje. (alleen voor leden) 
 
CULTUURHISTORISCHE DAG 

Schutterij ’t Zandakker Gilde Sint Jan 
organiseert op zondag 30 juni een dag 
vol historie en cultuur over schutterij, 
vendelzwaaien, muziek en dans. Vanaf 
12.00 uur zijn er demonstraties en is er 
muziek in het centrum. De Venrayse 
schutterij toont voor het eerst haar 
nieuwe uniformen (op de foto het 

keizerspaar Krijnen). Om 14.00 uur begint een 

 DAG VAN DE OUDEREN 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 29 JUNI – 30 AUGUSTUS 

VIERDAAGSE SENIORENREIS  
Het aantal aanmeldingen is dermate dat 
de vierdaagse reis naar Drenthe van cluster 
Castenray-Oostrum-Oirlo van 1 tot en met 
4 september zeker doorgaat. Het programma 
bevat bezoeken aan Westerbork, Pieterburen, 
Ameland en Ensflower in Duitsland. De totale 
reissom is € 380,-, toeslag voor een 
eenpersoonskamer is € 45,-. Inbegrepen is elke 
dag ontbijt, lunch, diner en alle entrees. 
Aanmelden/info hiervoor kan bij Hay Achten, 
tel. 571726. Ook senioren uit andere plaatsen in 
de gemeente die interesse hebben kunnen met 
Hay contact opnemen. 

http://www.seniorenvenray.nl
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geweldige manier de zaal kan meenemen in zijn 
komische belevenissen. Mogelijk wordt er nog een 
derde act aan de middag toegevoegd. 

Veranderingen 
Zoals altijd zal de dag beginnen met een plechtige 
hoogmis in de Grote Kerk van Venray. Hoe laat deze 
mis begint is nog niet bekend. Normaal begon deze 
om 13.30 uur en was de aanvang in de schouwburg 
gepland om 15.25 uur. De commissie Dag van de 
Ouderen heeft aan alle afdelingen de vraag 
voorgelegd wat ze vinden van een aanvangstijd voor 
de kerkdienst van 11.00 uur ’s morgens. Het 
schouwburgprogramma kan dan om 13.30 uur van 
start gaan.  
Daardoor ontstaat aan het einde meer ruimte voor de 
ouderen om nog even gezellig na te praten. Tot nu 
toe kwam dit in de knel, omdat het programma wel 
eens uitliep. De bezoekers wilden dan vaak meteen 
naar huis voor het avondeten of vanwege andere 
verplichtingen. De commissie wil de senioren in de tijd 
tussen de kerkdienst en het schouwburgprogramma 
opvangen in de foyer met een kop koffie of thee en 
twee broodjes in plaats van een gebakje.  
Bij het ter perse gaan van deze Schakel was het 
antwoord van de afdelingen op dit voorstel nog niet 
binnen.  

Besparing 
De laatste twee jaar leed de commissie verlies op 
deze dag. Twee sponsors trokken zich terug en ook 
de gemeente Venray heeft gezegd nu te stoppen met 
haar bijdrage aan deze dag. Daarom is besloten tot 
een besparing op de kosten. In de toegangsprijs zit 
vanaf nu nog slechts één consumptiebon voor na 
afloop. De commissie heeft namelijk gezien dat veel 
mensen toch maar een consumptie nuttigen na het 
programma. Wel wordt gehoopt dat zich nieuwe 
sponsors aandienen.  

De kaartverkoop is al geregeld, deze gebeurt op 
dezelfde wijze als voorgaande jaren. Ouderen in de 
dorpen kunnen weer via de secretaris van de eigen 
KBO-afdeling kaartjes bestellen. Hoe dit precies gaat, 
zal worden bekend gemaakt in het eigen dorpsblad. 
De senioren in Venray kunnen op de donderdagen 12 
en 19 september, telkens van 10.00 tot 12.00 uur, 
voor kaartjes terecht in De Kemphaan. De 
toegangsbewijzen kosten ook nu weer € 7,50 per 
persoon. 

KBO Oirlo begint binnenkort weer met de 
Zomerschool, een vakantieprogramma voor de 
oudere inwoners van het dorp. Elke week is er dan 
een activiteit waar senioren van Oirlo aan deel 
kunnen nemen, mits ze lid zijn van de KBO. 
Om te beginnen is er elke donderdag een fietstocht 
van ongeveer 35 kilometer. Deze start telkens om 
13.30 uur bij gemeenschapshuis De Linde. Twee 
tochten hebben een afwijkend karakter. Op 18 juli is 
er een excursie-fietstocht naar de werken van 
Mooder Maas. Deze start om 13.00 uur bij De Linde. 
Deelnemers moeten zich melden voor 12 juli bij de 
secretaris. En op 15 augustus start een picknick-
fietstocht, die dan 53 kilometer lang is, om 9.45 uur. 
Dan is er halverwege een picknick. Wie mee wil moet 
zich voor 9 augustus hebben aangemeld. Deelname 
aan beide bijzondere fietstochten kost € 5,-. 
Het verdere programma van de Zomerschool is: 
-Dinsdag 9 juli: bezoek aan het bedrijf Kipster, 
bijdrage € 5,-, aanmelden voor 3 juli. 
-Dinsdag 16 juli: kienen bij Nel Zanders,  
bijdrage € 6,-. 
-Zaterdag 27 juli: jeu-de-boules driedorpentoernooi 
met Castenray en Oostrum. Aanvang 9.30 uur op de 
banen aan de Haalakker. Bijdrage € 3,-, aanmelden 
voor 20 juli (bij slecht weer op 3 augustus) 
-Dinsdag 30 juli: rondleiding molen Meterik, vanaf 
14.15 uur. Bijdrage € 5,-, opgeven voor 24 juli. 
-Dinsdag 6 augustus: Maria-bedevaart in Kevelaer, 
samen met Oostrum en Castenray. Aanvang H. Mis 
om 14.00 uur. Daarna koffie met vlaai in het klooster. 
Bijdrage € 4,-, aanmelden voor 31 juli. 
-Dinsdag 13 augustus: kienen bij Nel Zanders, 
bijdrage € 6,-. 
-Maandag 19 augustus: Jeu-de-boules uitwisseling 
met Meerlo, vanaf 9.00 uur op de banen aan de 
Haalakker. Dit duurt de hele dag. Deelname voor de 
jeu-de-boules leden.  

  ZOMERSCHOOL IN OIRLO 
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DE REIS OM DE WERELD IN 80 DAGEN 

Jules Verne, Fransman, geboren in 1828, schreef in romanvorm over de 
toekomst. Zoals Leonard da Vinci vroeger voorspelde welke ontwikkelingen zich 
eeuwen later zouden voordoen, bedacht Verne hoe het verder zou gaan met de 
treinen, schepen en machines. Hij leek destijds een fantast, maar veel van zijn 
beschrijvingen kwamen later min of meer uit. 
Dit boek draait om Phileas Fogg, die in 1872 wedt dat hij in tachtig dagen om de 
wereld kan reizen. Niemand houdt dit voor mogelijk. Het is alsof nu iemand zou 
zeggen dat hij in 80 dagen op Mars kan landen. De reis van Fogg gaat vanuit 
Londen via India, China, Japan en Amerika terug naar Engeland. Fogg wil met 
trein en stoomboot reizen, maar door tegenslagen moet hij ook reizen per paard, 
koets, olifant en zelfs een ijszeiler. Om het boek spannend te maken wordt hij 
nagezeten door rechercheur Fix vanwege een vermeende diefstal. In India redt hij 
de jonge Aouda van een weduweverbranding en neemt haar mee. Later wordt het 
zijn vrouw. Door al het oponthoud lijkt hij te laat in Londen te komen. Maar dan 
blijkt dat hij de datumgrens in oostelijke richting was overgestoken, en daarmee 
een dag winst had gepakt. Fogg wint dus net zijn weddenschap.  

Johan Koster 

OLIVIER EN HET WONDERZAAD 

Obbe Kerssen uit Delft was niet alleen dominee maar ook een redelijk goede 
tekenaar. Om zijn boodschap over Goed en Kwaad aan kinderen over te 
brengen bedacht hij een verhaal over Olivier, die met zijn wat dommige 
broers Olieen, Olitwee en Olidrie in een klein huisje woont bij een holle boom. 
Op een dag droomt Olivier van een schat en hij besluit die te gaan zoeken. In 
zijn droom zat hij op een platte steen die hem door de lucht naar Waaidorp 
bracht. Nu moet hij te voet en beleefd diverse avonturen. In Waaidorp botst 
hij op burgemeester Dikkedak, die hetzelfde in de andere richting had 
gedroomd. Dus de schat moet thuis liggen, concludeert Olivier. Inderdaad, de 
schat blijkt wonderzaad te zijn die ieder brengt wat hem toekomt: de goede 
wat goed, de kwaaien iets slechts. Op zich moet gezegd dat Kerssen beter 
kan tekenen dan fantaseren. Toch is een mooi verhaal voor jonge kinderen 
die net zelf kunnen lezen of nog jongere kinderen om voor te lezen. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

1709 WANDELAARS 

De tweede editie van het Meerdaags 
Wandelevenement Venray heeft 1709 
wandelaars op de been gebracht. Onder hen 
veel ouderen. Op het Meerdaags 
wandelevenement kunnen wandelaars elke dag een andere 
afstand lopen. Op zondag ook de vijf kilometer. Diverse families 
hebben deelgenomen aan deze korte tocht. Het is mooi om te 
zien hoe de opa’s en oma’s, ouders en kinderen samen over de 
finish komen. Tien mensen in een rolstoel hebben voor het 
eerst meegedaan. Het evenement leverde een bedrag op van 
meer dan € 2.700,- ter bestrijding van de ziekte ALS.  
Dit werd door een sponsor met € 2500 ,- opgehoogd.  
De derde editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray 
gaat plaatsvinden op 5, 6 en 7 juni 2020. 

Foto Marianne Donders 

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

