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Nieuwe naam. Voor wie het kende, was de naam inmiddels vertrouwd: Seniorservice, waar ouderen konden 
hobbyen of leren. Maar de naam had zijn beperkingen. Hij gaf de indruk dat dit hobbyen alleen voor ouderen 
was. Maar ook andere mensen moeten er terecht kunnen, is de boodschap van het huidige bestuur. Dus is op 
de open dag, half september, een nieuw naam onthuld: DOEN! Er was veel belangstelling voor wat er aan de 
Prins Bernhardstraat gebeurt. Zoekt u een bezigheid? Wilt u gaan schilderen, glas bewerken, een taal leren, 
debatteren? Ga dat vooral DOEN! 

Foto: Leo Willems 

IN DIT NUMMER  

 Herdenking 75 jaar bevrijding Venray 

 Tussen ongeluk en roekeloosheid 

 Bevrijding en religieus erfgoed 

 Waar was u op Bevrijdingsdag? 

Bestuur: wijs plek aan voor verpleeghuizen 

Seniorservice heet nu ‘DOEN!’ 

Dansen is goed voor spieren en geheugen 

Agenda met bevrijdingsactiviteiten 
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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 3150 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 1 november 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 17 oktober. 

Advertenties moeten uiterlijk 15 oktober ingeleverd 
zijn via e-mail: advertentie.schakel@seniorenvenray.nl 

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

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

Redactiesecretariaat:  
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray, 
hjm.classens@gmail.com 

Grafische Vormgeving:  
José Mulders, Corry Houwen en Theo Swinkels. 

Druk: MultiCopy Noord-Limburg.  

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

(over: bouwplaatsen voor verpleeghuizen, 
openbaar vervoer, participatieraad, bijdrage 
Ysselsteyn) 

Bouwplekken 
Een bestuursdelegatie van de Centrale van 
Ouderenverenigingen heeft in een gesprek met 
wethouder Anne Thielen aangedrongen op het nu al 
aanwijzen van bouwplekken in Venray, waar het 
realiseren van verpleeghuizen voor dementerende 
ouderen mogelijk is. De gemeente vindt het niet juist 
hier op voorhand plaatsen voor te reserveren.  
Het gevolg, zo legde CvO-voorzitter Henk Raedts uit, 
is, dat als zich een initiatief aandient, eerst het 
bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Dit vergt 
een tot twee jaren tijd. Tijd die er, gezien de 
wachtlijsten, niet is. 
AVOS-lid Ton Ederveen wees op mogelijk 
ongewenste ontwikkelingen: particuliere bouwers die 
wel een mooi gebouw neerzetten, maar dan een 
verpleeghuis beginnen dat niet aan de eisen voldoet 
of waar de zorg onder de maat is. Andere 
bestuursleden denken echter dat dit te ondervangen 
is. Een initiatiefnemer mag pas beginnen, als aan de 
kwaliteitseisen voldaan is. Dus als hij de vergunning 
binnen heeft. De inspectie volksgezondheid kan hier 
de kwaliteit bewaken. 

Openbaar vervoer 
Ook is gesproken over het streven van de gemeente 
om ouderen zolang mogelijk in hun eigen huis te 
laten wonen. Dit moet ook inhouden dat elk dorp 
goed openbaar vervoer heeft, zodat ouderen naar de 
stad kunnen om te winkelen of de dokter te 
bezoeken. Er zijn wel regelingen (denk aan de 
wensbus), maar niet duidelijk is hoe het allemaal 
werkt en of iedereen er gebruik van kan maken. 

Participatieraad 
De ouderenafgevaardigde Wim van Delft liet weten 
dat er een nieuw voorstel ligt ten aanzien van de 
participatieraad, een adviesorgaan voor de gemeente 
rond de Wmo-wet. Die is vorig jaar vastgelopen op 
gemeentelijke voorstellen, die de adviesfunctie van 
de raad uithollen. Het gaat weer de goede kant op. 
Ederveen, die eveneens in de participatieraad zit, 
was minder optimistisch. Het bestuur wacht de 
ontwikkelingen af.  

Bijdrage  
KBO Ysselsteyn heeft de Centrale gevraagd om een 
bijdrage in de kosten van een themamiddag over 
dementie. Eerder heeft de centrale een vergoeding 
gegeven aan Merselo en Castenray voor een 
toneelvoorstelling van Zorggeluk over dit onderwerp. 
De vraag is of de Centrale elke middag moet 
subsidiëren. De Centrale besloot op 19 september 
om elk initiatief te steunen, mits het voor iedereen 
toegankelijk is (ook voor jongeren) en duidelijk in de 
behoefte voorziet. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 
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HAANTJESPERIKELEN 
 
Op 13 oktober 1944 is mijn sokkel door 
de geallieerden onder mij vandaan 
geschoten. De toren van de Grote Kerk 
bleek namelijk een Duitse observatiepost. 

Dit foutje lazen 
we, een jaar 
later, in de editie 
van 29-9-’45 (de 
eerste Peel en 
Maas van na de 
oorlog.) 

In 1946 kreeg aannemer P. Volleberg de opdracht 
om het puin te ruimen en de kerk te herbouwen.  
Bij het puinruimen bleek uw haantje deze ‘onderduik’ 
wonder boven wonder redelijk ongeschonden te 
hebben overleefd. Onderstaande foto laat de ravage 
aan de kerk zien. Het inzetje is een uitsnede van een 
foto uit P&M van 18-03-’99. Ik word daar door 
Leentje Volleberg op handen 
gedragen. Ruim 50 jaar had 
de Volleberg-familie mij toen 
liefdevol asiel verleend. 
Er moet gezegd: meer 
openheid van de kerk was, is 
en blijft een vrome wens. 
Maar deze oorlogsingreep 
bleek toch iets teveel van het goede, zeker in die tijd. 
Daarbij komt, dat je de kerk gemakkelijker uit Rome 
haalt, dan Rome uit de kerk. Recentelijk is in korte 
tijd ook alweer gebleken dat niet elke ‘Smeets’ een 
‘Harrie’ blijkt te zijn. Maar ik dwaal af. 
Het is algemeen bekend dat De Hellege uut d’n 
Hemel een goed onderkomen hadden gevonden 
Bij Truus ien ’t kafeeke. Mij is het zeker niet slechter 
vergaan. Ik heb jarenlang Baove ’t buffet in café 
Volleberg mogen verblijven. De daar ingeademde 
alcoholdampen hebben me helaas voor het vak van 
torenhaan later ongeschikt gemaakt. Sinds 1999 
verblijf ik nu in het Petrus-Banden-rariteitenkabinet 
om te ’ontslakken’.  
Door dakdekker Theo Schaeffers is 
in 1962 een remplaçant op de 
nieuwe toren geplaatst. Theo 
Schaeffers (in 1973 Prins Theo I van 
de Piëlhaas) voerde in zijn 
prinsenmedaille de toren nog trots 
als markant beeldmerk. 
Achteraf ben ik blij dat de Schutterij 
destijds niet aan de oorlogshandelingen heeft 
deelgenomen. Dan had het mij veel slechter kunnen 
vergaan. Toen zouden zij waarschijnlijk den vogel 
ge-schooten hebben en niet den toren.  

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

 
(Met dank aan RooyNet en ‘Peel en Maas’) 

COLUMN 

Het kabinet wil de ontwikkeling van 
nieuwe vormen van wonen en zorg voor 
ouderen bevorderen. In de praktijk komen nieuwe 
initiatieven moeilijk van de grond, omdat de 
financiering lastig rond te krijgen is. Daarom heeft het 
kabinet een stimuleringsregeling in het leven 
geroepen. 
Het gaat met name om nieuwe woonvormen die 
zorg, ondersteuning en samen wonen combineren. 
Bijvoorbeeld door de bouw van een hofje of het 
verbouwen van een oud schoolgebouw (zoals in 
Castenray en Geijsteren) in appartementen voor 
ouderen. Veulen heeft ook interesse hierin.  
Door samen te wonen creëren ouderen gezelligheid 
en kunnen zij elkaar helpen.  
De regeling is bedoeld voor vernieuwende, 
kleinschalige en geclusterde woonzorg-
arrangementen, voor mensen met een laag- of 
middeninkomen en met levensloopbestendige of 
gemakkelijk aanpasbare woningen.  
Er zijn veel initiatieven, maar toch blijkt het lastig 
zulke woonvormen te ontwikkelen. Banken, 
pensioenfondsen en investeerders stellen maar 
beperkt geld of hypotheek, zeker als het gaat om 
ouderen met lagere- of middeninkomens.  

Vijftig projecten 
Deze nieuwe regeling helpt bij de financiering met 
een garantiestelling of lening en bestaat uit drie 
onderdelen: 
-Een subsidie van maximaal € 20.000,- voor de 
initiatieffase van een woonzorgarrangement, waarin 
de haalbaarheid van het initiatief getoetst kan 
worden. Hiermee kunnen in 2019 naar schatting 
tussen de 70 en 90 plannen worden gesubsidieerd. 
-Een borgstelling door de overheid voor 90% van 
leningen (maximaal € 180.000,-) voor de plan-
ontwikkelfase voor in totaal tien miljoen euro aan 
leningen en minimaal vijftig projecten. 
-Een borgstelling voor een achtergestelde lening van 
15% van de stichtingskosten bij de bouw- en na-
financieringsfase. Hierdoor krijgen 
bewonersinitiatieven en sociale ondernemers veel 
eerder de financiering rond. Hiermee kunnen de 
komende jaren naar verwachting ieder jaar zo’n vijftig 
projecten worden gerealiseerd. Vier banken (ABN-
AMRO, ING, Rabo en Triodos) hebben zich bereid 
verklaard de regeling te steunen. 

STIMULERINGSREGELING NIEUWE  
WOONVORMEN VOOR OUDEREN 
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Oud-bestuurslid Jacques Moors en wethouder Anne 
Thielen hebben midden september de nieuwe naam 
onthuld: Seniorservice heet nu ‘DOEN!’, met als 
toevoeging ‘activiteitencentrum Venray’. 
Het is geen volksuniversiteit, waar mensen vroeger 
cursussen konden volgen. Nee, de teamleiders 
helpen mensen die iets willen leren. Maar ze kunnen 
ook elkaar helpen. De een weet dit, de ander heeft 
ervaring in dat. Samen eruit komen, samen iets 
maken of leren, is het motto. Komen er mensen die 
Spaans willen leren of een fiets willen repareren, dan 
gaat DOEN! onderzoeken of het zinvol is deze 
activiteit in ons programma op te nemen. Dan gaat 
DOEN! ook zoeken naar iemand die de leiding wil 
nemen. Sommige activiteiten lopen het hele seizoen. 
Andere worden gegeven in de vorm van een 
workshop. 

Alle leeftijden 
Activiteitencentrum DOEN! richt zich niet alleen op 
ouderen. Het centrum aan de Prins Bernhardstraat 
staat open voor alle leeftijden. Mensen van welke 
leeftijd dan ook, die een hobby willen uitoefenen, die 
bepaalde technieken willen leren, kunst willen maken 
of gewoon willen praten en debatteren, zijn welkom 
bij DOEN!. 

Voorzitter Victor Weijs (64), sinds april aan het hoofd 
van het centrum, hamert er met nadruk op. Daarmee 
wil hij niet zeggen dat Seniorservice, zoals het tot nu 
toe draaide, verkeerd bezig was. Integendeel. Weijs: 
“De basis zoals we die hebben, is prima. We gaan na 
de onthulling van de nieuwe naam ook niet andere 
dingen doen. Maar we moeten meer de markt op. 
Bekendheid geven aan wat we hier doen, leren en 
maken.” 

Naamsbekendheid 
Zijn eerste zorg is de naamsbekendheid. “Het is 
verbazingwekkend dat ik nu nog mensen tegenkom, 
die niet weten wat Seniorservice is. Terwijl het 
centrum toch al bijna dertig jaar aan de weg timmert.” 
Een bloeiend centrum met wekelijks 400 deelnemers 
over de vloer. Volgens Weijs ligt dit deels aan de 
naam. “Het is destijds begonnen om senioren die 
geen werk meer hadden, toch een nuttige 
vrijetijdsbesteding te geven. De een wilde graag leren 
schilderen, een ander die daar al een hele piet in 
was, wilde hem en anderen dat wel aanleren. 
Vandaar dat het Seniorservice is gaan heten.” Maar 
dat weerhoudt juist jongere mensen. Zij denken dat 
het activiteitencentrum alleen bedoeld is voor 
ouderen. Jongeren van dertig, veertig jaar willen nog 
niet bij ‘de bejaarden’. 

Sociale factor 
Weijs kreeg het bestuur en de ruim vijftig teamleiders 
mee. De naam moest worden aangepast. Er moest 
meer aan de weg getimmerd worden. Weijs gaat de 

  SENIORSERVICE HEET NU ‘DOEN!’ 
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boer op: naar het dorpsradenoverleg, naar de wijken, 
naar andere gelegenheden waar hij de vereniging 
kan presenteren.  
En naar de Centrale van Ouderenverenigingen, 
waarvan Seniorservice nog steeds lid is. De ouderen 
worden zeker niet 
weggekeken, ze blijven 
erbij horen. “Bij ouderen 
speelt vooral de sociale 
factor mee. Dat is heel 
belangrijk, dat blijft ook. 
Zolang er voor bepaalde 
dingen interesse is en we 
hebben iemand die 
mensen dat wil bijbrengen, 
gaat het door. Kijk, de 
vraag naar 
computercursussen neemt 
af, maar we gaan er mee 
door, tenzij niemand zich 
meer aanmeldt.” 

Nu de nieuwe naam onthuld is 
worden langzamerhand de oude aanduidingen 
opgeruimd. De website wordt vernieuwd. Aanmelden 
kan via de website, voorlopig nog 
www.seniorservicevenray.org 

De gemeente Venray start samen met 
welzijnsorganisatie Synthese met het 
samenbrengen van mensen die er alleen voor staan 
en inwoners die graag iets voor een ander willen 
betekenen. Via www.venrayrbij.nl kunnen zij contact 
zoeken met de gemeente, die met Synthese voor de 
koppeling zorgt. 
Volgens de gemeente zijn er genoeg Venraynaren 
die klaarstaan voor een ander. Bij wie iemand een 
keer kan aanschuiven tijdens het eten. Waar een kind 
af en toe terecht kan om te spelen of te logeren.  
Of gewoon: om te bellen als die persoon ergens mee 
zit. ‘Rbij’ kan op allerlei manieren worden ingevuld: 
Samen wandelen of sporten. Of wekelijks een kop 
koffie drinken. De precieze invulling en de frequentie 
worden samen bepaald. Wethouder Anne Thielen: 
“Iedereen kan erbij horen. Mensen willen dit ook, 
maar elkaar vinden is niet altijd makkelijk. Die eerste 
stap zetten, is voor veel mensen best lastig.  

Iedere inwoner van de gemeente Venray kan zich 
aanmelden voor Rbij. Zowel om ondersteuning te 
bieden als om steun te vragen. Aanmelden gaat heel 
gemakkelijk via genoemde website.  

APPELTJES 

“Kijk, meneer, dat is ons oude huis. Daar ben ik 
geboren”. De vrouw naast me haalde een foto 
uit haar tas van een oud, vrijstaand huis. Zo’n 
type met een voordeur in het midden en ramen 
aan weerszijden met geelgroene luiken. “Dat is 
in Brabant. We hadden een grote tuin, waar mijn 
moeder ook haar groente verbouwde. U weet 
wel, kolen, spruitjes, prei, wortelen. En 
aardappelen, maar die waren nooit echt lekker. 
We hadden wat fruitbomen. Geen appels of 
peren. Onze buren hadden wel appelbomen en 
een paar hadden hun takken boven onze tuin 
hangen. Dan vielen vaak appels op ons 
grasveld. Meestal waren ze nog klein en groen, 
die waren nog niet goed. Aangevreten door 
vogels, of wormstekig. Maar later, in september, 
denk ik, vielen mooie appels bij ons in de tuin. 
De buurvrouw wilde ze terug hebben. “Ze zijn 
van ons,” zei ze dan.”  

Doorgeleerd 
“Maar we hadden thuis een oom, die had 
doorgeleerd. Die zei dat we ze zelf mochten 
houden. Het is nooit meer goed gekomen met 
die buurvrouw.” 
De vrouw naast me haalde haar schouders op 
en zweeg even. Toen vervolgde ze:  
“M’n moeder maakte er soms appeltaart van. 
Dat was smullen, maar nog lekkerder vond ik de 
pannenkoeken met appels. Man, man, wat 
lekker. En daarop veel stroop. Als ik er aan 
denk, proef ik ze nog. Nu maak ik ze voor mijn 
kleinkinderen.” 

Gebiecht 
Maar ik was toen kind. Als er geen appels bij 
ons vielen, pakte ik wel eens de trap en klom 
daar op. Dan kon ik bij die lekkere dikke appels 
die aan de andere kant van de schutting hingen. 
Dat deed ik als de buurvrouw niet thuis was.  
Ik pakte er nooit meer dan twee, anders was het 
stelen en dat deed ik niet. Maar twee, ach, die 
miste de buurvrouw niet. Maar één keer was ze 
wel thuis en toen betrapte ze me. Een stennis 
die ze maakte, enorm zeg. M’n moeder boos, 
m’n vader boos. Ik heb het daarna nooit meer 
gedaan. En ik heb het netjes gebiecht in de kerk, 
zoals dat hoorde toen.  
Toch vonden ze het daarboven maar niks, van 
die appels, want ik ben er een keer heel ziek van 
geweest. Een buikpijn meneer, niet te harden. 
Er verscheen een glimlach op het gezicht van de 
vrouw, kennelijk om mooie herinneringen aan 
toen. Ik moest echter verder, de slager ging 
bijna dicht. Dus ik liet de vrouw met haar 
glimlach alleen achter. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  

Victor Weijs, tijdens 
de bekendmaking 
van de nieuwe naam 
op de open dag. 

  ‘Rbij’ ALS RUGGESTEUN 

VOOR U GELEZEN  

“Ik hoop de samenleving ervan te doordringen dat, 
nu steeds meer mensen de honderd halen, het 
raar is hen op hun vijftigste af te schrijven.” 

Prof. Annet de Lange van de Open Universiteit over 

arbeid voor ouderen. 

http://www.venrayrbij.nl
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ONDERSCHEIDING BERT ARTS 

Vanuit Oirlo, Oostrum en Venray werd op 
1 september met een volle bus koers gezet naar het 
noorden. Na een sfeerrijke lunch volgde een 
gedenkwaardige rondleiding door Herinneringskamp 
Westerbork. De ouderen maakten de volgende dag 
een toer door het linker gedeelte van de provincie 
Groningen, met onder ander een zeer interessant 
bezoek aan de zeehondenopvang in Pieterburen.  
Op dag drie werd een rondrit met lunch op Ameland 
gemaakt en op de terugweg nog een korte toer door 
Groningen-stad.  
Op de slotdag ging het gezelschap via de ‘Hunebed 
Highway’ de grens over naar de bijzondere tuin 
Emsflower, met onder meer een fantastische vlinder- 
en tropentuin. Met een korte stop in Bad Bentheim en 
een heerlijk slotdiner werd de geslaagde reis 
afgesloten. 
 

 
VOOR U GELEZEN 

“Wij zijn snel geneigd om 
voor de ander te denken. 
Samen op zoek gaan naar 
de beste werkwijze voor 
iemand persoonlijk werkt 
veel beter. Ik laat kinderen 
zelf dingen evalueren en 
zelf beoordelen of ze hun 
doelen gehaald hebben. 
Daar leren ze het meeste 
van.” 

Leerkracht van het Jaar 
Daisy Mertens uit Venray. 

In Nummer 1 . 

 

De 
gemeenteraad van Venray 
heeft op donderdag 12 
september de 55-jarige Luc 
Winants (CDA) voorgedragen 
als nieuwe burgemeester van 
de gemeente Venray. Hij was 
van 2012 tot 2018 
burgemeester in de 

gemeente Brunssum en daarvoor onder meer 
wethouder en locoburgemeester in Maastricht. 

De voordracht is naar de minister van Binnenlandse 
Zaken gestuurd. De benoeming is pas definitief na 
ondertekening van het Koninklijk Besluit. De 
gemeenteraad gaat er vanuit dat Luc Winants in 
januari wordt geïnstalleerd.  

 

 

 

 
Bert Arts (64) uit Castenray is begin september 
onderscheiden. Hij werd lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Arts zet zich al sinds 1991 in voor 
gemeenschapshuis ‘De Wis’ in Castenray.  
Mede door zijn inzet is dit gebouw gerenoveerd en 
uitgebreid. In 2009 werd Bert Arts bestuurder en 
voorzitter van de Dorpsraad en zit hij in het 
overkoepelende dorpsradenoverleg.  
Hij nam ook het initiatief voor het ombouwen van de 
oude basisschool in Castenray tot wooncomplex 
met vijf seniorenwoningen en een 
ontmoetingsruimte, onder de nieuwe naam 
Residence De Stek.  
Hij maakte hier een draaiboek van, waar andere 
dorpen gebruik van kunnen maken.  

LUC WINANTS VOORGEDRAGEN   VIERDAAGSE SENIORENREIS  

Ontspanningsmiddag.  
Eind augustus had de jaarlijkse 
ontspanningsmiddag van KBO 
Ysselsteyn-Vredepeel plaats. In een goed gevuld 
gemeenschapshuis genoten de ouderen  onder 

meer van het 
optreden van 
Gerard van Kol. 
Er werd uit volle 
borst 
meegezongen. 
Een drankje en 
een lekker hapje 
stonden garant 
voor een prettige 
afsluiting. 
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Veel spulletjes ziet u terug in Halfantique. Of bij ‘Mien 
Eige Kraom’ in de Schoolstraat in Venray en op z’n 
tijd in de Evenementenhal in Oostrum.  
Ook de carbootsale in Horst kan vaker rekenen op 
Halfantique. Ernst kan ervan genieten wanneer 
klanten zich prettig voelen bij de oude spullen die 
zoveel herinneringen oproepen. 

Pijn 
Hij koopt vooral spullen in die hij zelf leuk vindt.  
Met gevolg dat het af en toe een beetje pijn doet als 
hij er afscheid van moet nemen. Maar er moet 
uiteraard ook commercieel ingekocht worden, want 
zijn hobby moet zichzelf wel kunnen bedruipen. Of hij 
er rijk van wordt? Geenszins. Liever nog doet hij iets 
te goedkoop weg omdat een klant echt popelt om het 
te kopen, dan dat hij overvraagt. Zijn ’winst’ hoeft hij 
niet eens meer aan de belasting op te geven, zo laag 
is het profijt. Maar het is dan ook gewoon hobbywerk. 

Heel af en toe heeft hij een mazzeltje zoals u dat bij 
‘Tussen kunst en kitsch’ ziet. Niet van die enorme 
bedragen die in de duizenden euro’s of zelfs tonnen 
lopen, echt niet. Maar gewoon eens een schaal, op 
de rommelmarkt gekocht voor €3,-. Later op een 
veiling bracht die € 300,- op, want hij was toch wel 
van zilver en kwam uit Oost-Europa. 

Met zijn hobby is Brecheisen praktisch een volle 
werkweek bezig, maar zo voelt dat niet. Het is en blijft 
een hobby waar hij nog jaren mee door wil gaan. 

“Totdat ik erbij omval,” zegt hij 
zelf. Ernst zou iedereen, die 
over voldoende ruimte en tijd 
beschikt, zo’n hobby 
aanraden. 
Halfantique vindt u aan de 
Kruisstraat 8 in Venray.  
Op zaterdagmiddag is het 
winkeltje open, als de vlag 
uithangt. Op andere tijden bent 
u er welkom op afspraak (tel. 
583576) of op de bonnefooi. 
Wanneer Ernst thuis is, zal hij 
met plezier de deur voor u 
openen. 

Tekst Hermine van Etten 
foto’s Leo Willems 

Wie is: Ernst Brecheisen  

Geboren: Driebergen 

Leeftijd: 70 jaar 

Gehuwd met: Tineke 

 Brecheisen 

Oud beroep: verpleegkundige 

 in de psychiatrie 

Kleinkinderen: 5 meisjes en 3 jongens 

Andere hobby’s: Tafeltennis en tuinieren 

  

Er zijn niet veel mensen bekend met het 
antiekwinkeltje van Ernst Brecheisen aan het begin 
van de Kruisstraat in hartje Venray. In de voorkamer 
van een klein maar pittoresk  pand doet hij zijn 
nering. Een bescheiden uithangbord geeft aan waar u 
moet zijn.  
Hoe ontstaat een hobby als antiquair? Volgens Ernst 
had hij altijd al interesse in ‘ouwe troep’. Rond zijn 
vijftigste jaar begon het verzamelen van spulletjes uit 
de jaren vijftig, zestig en zeventig. Met in het 
achterhoofd het idee een ‘handeltje’ te beginnen 
wanneer hij met pensioen zou gaan.  

Dit handeltje werd in 1997 
opgestart in de tuinkamer. 
De opening ging letterlijk 
gepaard met een fanfare. 
Daar heb je vrienden voor. 
Gelukkig is het huis van 
Tineke en Ernst groot 
genoeg om een winkeltje 
en voldoende opslagruimte 
te hebben. Nou ja, 
voldoende? Hier en daar 
wordt er flink gestapeld. 
Tineke en hun oudste zoon 
Peter steken met plezier 
een helpende hand toe. Het 
winkeltje heet ‘Halfantique’, 
afgeleid van de woorden hal, fanatiek, antiek en alles 
wat nog net geen antiek mag heten.  

Muziek 
Wanneer u voor het huis staat ziet u links de etalage 
annex winkel. Voor de liefhebber is het smullen 
geblazen. Hij komt ogen tekort: antieke wijnglazen, 
likeurglaasjes en elk ander glas dat u zich maar kunt 
bedenken. Bestek, kandelaars, porselein, prachtige 
nostalgische fotolijsten, het is er allemaal. Ook voor 
lp’s en singeltjes kunt u bij Halfantique terecht. 
Brecheisen heeft de platen en plaatjes zelf allemaal 
beluisterd. Muziek staat bij de familie Brecheisen in 
hoog aanzien, er is zelfs een heuse muziekkamer, 
speciaal voor Tineke.  

Het is een feest van herkenning, zeker als u op 
leeftijd bent en in de jaren zestig en zeventig van de 
vorige eeuw een uitzet bij elkaar spaarde.  

 DIT HOUDT ME BEZIG 
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Op het Servaashof in Venray heeft de stichting 
Dagelijks Leven een kleinschalig woonzorgcomplex 
gebouwd, op de plek waar tot voor kort de oude 
Servaasboerderij stond. Het gebouw kreeg de naam 
Het Tryneshuis.  
Mensen met dementie, alzheimer of aanverwante 
ziektes kunnen hier wonen zoals thuis, in een 
prettige, vertrouwde omgeving, dichtbij familie en 
vrienden. 
Het Tryneshuis biedt dag en nacht zorg op maat. 
Dagelijks Leven werkt altijd vanuit mogelijkheden, in 
plaats van te kijken naar de beperkingen. De zorg is 
ondersteunend 
aan het welzijn. 
Mensen wonen 
er ´gewoon als 
thuis’, met de 
zorg die de 
bewoners 
nodig hebben. 
In het 
Tryneshuis 
kunnen twintig 
mensen 
worden 
opgevangen. Zij hebben een eigen ´studio´, 
bestaande uit een zit-slaapkamer en badkamer met 
wc. Daarnaast zijn er gezamenlijke ruimtes, zoals 
een zitkamer, activiteitenruimte, keuken en tuin. 
Locatiemanager is Sophia van der Giessen. Zij vindt 
het belangrijk dat de bewoners dicht bij het 
wijkcentrum in Brukske zitten en ook niet te ver van 
het dorp.  

Aanvragen 
Inmiddels is door Proteion en een particuliere 
zorgverlener.een nieuwe aanvraag ingediend voor de 
bouw van een soortgelijk verpleeghuis bij het 
voormalig Arbeidsbureau,  
Hier komen, als het plan doorgaat, 22 plaatsen voor 
dementerende ouderen.  

Lees ook ´Uit de bestuursvergadering´. 

  TRYNESHUIS VENRAY GEOPEND 

Dit weekeinde (28 september) wordt 
de BuitensteBinnenTuin, de nieuwe 
belevingstuin bij het oncologiecentrum van VieCuri in 
Venlo, officieel geopend. Deze tuin is uniek in 
ziekenhuisland vanwege de uitstraling, invulling en de 
wetenschappelijke onderzoeken die hieraan 
gekoppeld gaan worden.  
VieCuri heeft al vier jaar een oncologiecentrum, waar 
artsen en verpleegkundigen van verschillende 
specialismen spreekuur houden. Chirurg-oncoloog 
Paul Nijhuis bedacht het concept voor de 
BuitensteBinnenTuin, om de spanning rondom een 
afspraak bij patiënt en familieleden te verminderen. 
Over een jaar wordt bekeken of de tuin ook 
opengesteld kan worden voor andere patiënten van 
het ziekenhuis.  

Een hartinfarct is levensbedreigend 
en daarom stuurt een huisarts 
iemand met pijn op de borst meteen 
door naar het ziekenhuis. Voor een patiënt en zijn 
familie is een dergelijke verwijzing een zeer 
ingrijpende gebeurtenis. Gebleken is dat vier van de 
vijf keer deze spoedverwijzing onterecht is. Met een 
aantal aanpassingen bij de diagnose is het mogelijk 
het aantal doorverwijzingen te reduceren. Met een 
snelle bloedtest, ECG en een betere vragenlijst kan 
de hulpverlener snel de juiste diagnose stellen. Dit 
zorgt er óók voor dat patiënten die wél een hartinfarct 
hebben, sneller de juiste hulp krijgen.  
VieCuri Medisch Centrum heeft dit wetenschappelijk 
onderzocht en ontving hiervoor een officiële STZ-
erkenning, wat inhoudt dat het een ziekenhuis is dat 
topklinische opleidingen verzorgt. 

  MINDER VERWIJZINGEN 
  ‘HARTINFARCT’  

  BUITENSTEBINNENTUIN  
  TEGEN SPANNING  

Onderzoek naar geluksgevoel senioren 

Ruim zestig organisaties, instellingen, 
bedrijven, verenigingen en evenementen 
ondersteunen het Leefstijlakkoord Venray 
met als streven een duurzaam, fitter, gezonder en 
vitaler Venray. Venray wil in 2022 de gemeente zijn 
waar o.a. de gelukkigste senioren van Limburg wonen 
en leven. Dit is geen ambitie van de gemeente, maar 
van alle partners samen. 
Op basis van een onderzoek naar het ‘geluksgevoel’ 
van senioren vanaf 70 jaar in de gemeente Venray én 
de gegevens van de GGD die ons zal begeleiden, 
weten we wat we moeten doen om in 2022 de 
gelukkigste senioren van Limburg te hebben. We 
willen u vriendelijk vragen de anonieme vragenlijst in 
te vullen.  
Dat kan door te mailen naar Danny Vullings van 
Venray Beweegt via danny@venraybeweegt.nl of tel 
06 3408 3364 om een papieren vragenlijst aan te 
vragen 
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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 

Bruno Lord uit Venray, zoon van een 
Engelsman en Nederlandse vrouw, is 
ineens een VIP (Venrayse 
interessante persoonlijkheid). Eind 
augustus was hij te zien op televisie 
bij The Voice Senior. Oudere mensen 
zingen in dat programma het hoogste 

lied, in de hoop de finale te halen en dan uiteraard te 
winnen. De 67-jarige Bruno stond ooit al eens in de 
Soundmixshow bij Hennie Huisman. Alle coaches 
draaiden hun stoel voor zijn vertolking van ‘I put a 
spell on you’ en Bruno mocht kiezen. Hij nam Angela 
Groothuizen als coach, niet Ilse de Lange die op de 
foto naast hem staat. Of hij uiteindelijk ook won? Dat 
was bij het ter perse gaan van De Schakel niet 
bekend.  

In Nederland 
In 1944, toen veel ouderen van nu nog niet eens 
geboren waren, trouwde Jet Rutten uit Sittard met 
Herman van Londen uit Didam in de Achterhoek. Ze 
leerden elkaar kennen in 
Limbricht tijdens een 
dansavond. Daar was 
kermis en Herman was 
toevallig in de buurt. Hij nam 
het ´Zittesj maedje´ als bruid 
mee naar Didam. En dit jaar 
zijn ze dus 75 jaar getrouwd. We leven nu in een tijd 
van echtscheidingen en dus is een diamanten bruiloft 
(60 jaar) al vrij zeldzaam. Platina (70 jaar) is nog 
zeldzamer, maar een albasten bruiloft slaat alles. 
Koning Willem Alexander stuurde daarom een gezant 
naar de Achterhoek om zijn felicitaties over te 
brengen.  

Op de wereld 
De oudste burgemeester van 
Engeland woont in Newton Aycliffe in 
Midden-Engeland. Zij is 94 jaar en 
luistert naar de naam Mary Dalton. 
Mary werd in 1925 geboren als Ria 
Zeebregts in het Nederlandse 
Hilvarenbeek. Bij de bevrijding 
leerde ze de Engelse soldaat 
Reginald Dalton kennen. Na de 
oorlog vertrok Ria naar Engeland en 

trouwde Dalton. Haar naam werd Mary, ze zette zich 
in als ambulancebestuurster en ging in de politiek.  
Ze is nu voor de vijfde keer herkozen als 
burgemeester. Als ze naar een bejaardenhuis gaat, 
ontmoet ze daar ouderen, die stuk voor stuk jonger 
zijn dan zijzelf. 

De ministerraad heeft ingestemd met een maatregel 
om gedeeltelijk verblijf in een instelling beter te 
regelen. Mensen die maar een paar dagen in de 
week naar een zorginstelling gaan, gaan vanaf 1 
januari 2020 een vaste eigen bijdrage betalen voor 
zogenaamd deeltijdverblijf. Dit scheelt veel 
overbodige administratie.  
Deeltijdverblijf kan voor partners van iemand met 
dementie een uitkomst zijn. Iemand kan bijvoorbeeld 
iedere week drie of vier nachten bij een 
zorgorganisatie verblijven en de overige dagen 
gewoon thuis zijn. Het is een tussenstap tussen af en 
toe een nachtje logeren en permanent opgenomen 
worden. Het kabinet maakt deeltijdverblijf met de 
invoering van een vaste eigen bijdrage mogelijk voor 
iedereen. Vanwege al die administratieve rompslomp 
beginnen instellingen er nu vaak niet aan. 

  VASTE BIJDRAGE  VOOR  

  DEELTIJDZORG     AREG NEEJS  

Dansmiddag.  
Dinsdagmiddag 19 november 
organiseren de 
KBO-afdelingen van Leunen, 
Veulen en Heide samen weer 

een dansmiddag. Deze heeft plaats in MFC De 
Baank en begint om 14.00 uur. Alle ouderen, lid of 
geen lid, zijn welkom. Noteer alvast in uw agenda. 
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Zes kapelletjes liepen beschadigingen op: Van de 
St. Annakapel (Servatiusweg) verdween het kruis van 
het dak; de St. Antonius Abt/Barbarakapel in Leunen 
en de St. Michaelkapel in Wanssum werden zwaar 
beschadigd; de kapel aan de ‘lijkweg’ in Castenray 
werd verwoest en de St. Annakapel in Merselo 
verzakte bij het graven van een Engels 
schuttersputje. In Smakt verdween het muurkapelletje 
van de verwoeste St. Jozefhoeve. Ze werden 
allemaal weer hersteld of herbouwd. 
De smartenhof tegen de kerkhofmuur van de Grote 
Kerk (dus niet Maria van de Zeven Smarten van de 
Paterskerk) verloor liefst vijf van de zeven staties. 
Drie Heilig-Hartbeelden kregen te maken met het 
oorlogsgeweld: Het oudste Venrayse beeld, aan de 
gevel van pensionaat Jerusalem, werd uit de 
puinhopen gered en staat nu vrijstaand in de tuin. 
Piet van Dongen herstelde na de oorlog het beeld 
vóór het paviljoen St. Eugène (Annaterrein). In 
Castenray viel de opgeblazen toren op het 
H  Hartbeeld, dat in gruzelementen uiteenviel. 
In Venray-centrum werd het standbeeld van 
Godefridus Henschenius verwoest. In Oostrum leed 
het Mariabeeld zware schade. Drie gevelbeelden 
werden getroffen: Het 
beeld van St. 
Antonius aan het 
patronaat in de 
Patersstraat (in 
gruzelementen). Een 
Theresiabeeld aan de 
Maasheseweg (zware 
schade). En in 
Blitterswijck viel bij de 
verwoesting van het kasteel het Mariabeeld van de 
toren. Het verloor daarbij wonder boven wonder 
alleen het puntje van de scepter; het beeld staat nu 
naast de kerk te pronken. 

Wederopbouw 
Na de bevrijding begon Venray met het herstel. Niet 
alleen huizen, maar ook kerken, kloosters en 
religieuze bouwwerken hadden prioriteit. De 
bevolking beleefde de bouw van een kloostermuur 
door de ursulinen als materiaalverspilling. 
Her en der richtten mensen herinneringsmonumenten 
op met religieuze afbeeldingen. Het 
oorlogsmonument aan het Kerkpad en het monument 
voor de slachtoffers van St. Anna, dat nu in Vak O 
van begraafplaats Boschhuizen staat. Aan de 
Weideweg in Leunen verrees een kruis voor 
verzetsstrijder Frans Michels uit Merselo. Als dank 
voor het overleven bouwden dorpelingen kruisen en 
kapellen: het kruis aan de Rosmolenweg in Oostrum, 
de Mariakapel op Haag in Merselo en de Fatimakapel 
aan de Lorbaan in Veulen. 

Al met al valt te constateren dat, in vergelijking met 
de enorme verwoesting van kerken en kloosters, de 
kleinere devotiehuisjes en kruisen relatief weinig 
schade opliepen. 
Opmerkelijk is ook dat enkele grotere bouwsels 
gespaard bleven: het kruiswegpark Trans Cedron in 

Een opgeblazen rivierbrug, nachtelijk gebrom van 
bommenwerpers. Dat zijn mijn eigen 
oorlogsherinneringen als Kampenaar. Probeer dan 
maar eens een beeld te krijgen van de 
verschrikkingen die Venray en omgeving 
ondergingen tijdens het wekenlange inferno in 1944. 
Angst, doden en gewonden, de evacuaties, de 
puinhopen. Onder erbarmelijke omstandigheden 
probeerden óók de bewoners van de kapotgeschoten 
kloosters en gestichten te overleven. 

Dit verhaal vertelt over de oorlogsschade aan het 
religieus erfgoed in de openbare ruimte. Vandaag de 
dag zijn kruisen en kapellen vooral erfgoed. Maar in 
1944 lag de nadruk nog heel sterk op de religieuze 
functie van deze ‘monumenten van devotie’. Het was 
de tijd van ‘Het Rijke Roomse Leven’. Misschien wel 
het hoogtepunt daarvan, want ‘nood leert bidden’. 
De oudste senioren zullen zich nog goed herinneren: 
de kruisen, kapellen en beelden in het Venrayse 
landschap dienden de devotie. Bij het passeren werd 
een kruisteken gemaakt of de hoed afgenomen.  
Daar werd gebeden voor zieken en overledenen, 
voor vrede.  

Observatieposten 

Op 12 oktober verwoestte een Amerikaans 
bombardement een groot deel van het centrum. 
Twee dagen later ging klooster Jerusalem in 
vlammen op door Engelse brandbommen. Het doel 
van beide bombardementen, de door Duitsers als 
uitkijkpost gebruikte toren van de Grote Kerk, bleef 
overeind. De kerk werd zwaar beschadigd. 
Patiënten en personeel van Sint Anna probeerden 

onder voortdurend 
granaatvuur al sinds 
eind september in 
kelders te overleven. 
Op het terrein van 
St. Servatius, waar zich 
naast 1500 patiënten 
ook 2500 burgers 
schuilhielden, kwamen 
drie patiënten om het 

leven. De nog niet vernielde torens en molens 
werden vervolgens door de zich terugtrekkende 
Duitsers opgeblazen. Dit leidde in Venray, Oostrum 
(ook de toren van St. Paschalis), Oirlo, Castenray, 
Ysselsteyn, Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck tot 
zware, soms onherstelbare beschadigingen van de 
kerken. De torens van Leunen en Merselo 
ontsprongen de dans; wel werd in Merselo de spits 
eraf geschoten. 

Kruisen en kapellen 
In en om Venray werden tien kruisen beschadigd. 
Slechts de helft kon worden hersteld. 

Castenray  

Venray  

   

 BEVRIJDING EN RELIGIEUS ERFGOED 
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Oostrum, het ‘Ursulinenkerkhof ‘ van 1422 en de 
Lourdesgrot bij Jerusalem. Deze grot (niet te 
verwarren met de huidige grot bij het 
St. Jozefklooster) werd helaas in de jaren ‘70 
afgebroken door de gemeente Venray, die van 
Jerusalem een gemeentehuis maakte. 

Johan Koster 
Schrijver van boek over religieuze monumenten in de 

gemeente Venray 
Het uitgebreidere verhaal is te lezen op de 

website .”www.seniorenvenray.nl  

Begin 1945 keerde ons gezin Jacobs (pap, mam, 
Herman, Thea en Tillie), na de gedwongen 
evacuatie naar Liempde, terug naar Geijsteren. De 
familie woonde toen aan Dorpstraat 17. “Daar troffen 
wij een redelijk intact huis aan, maar moesten het op 
dat moment wel delen met Engelse militairen”, weet 
Herman Jacobs nog. 

“Ik zie nog een van de twee slaapkamers boven vol 
staan met vogelkooitjes, in allerlei vormen. Het bleek 
oorlogsbuit te zijn van een van de Britse militairen. 
Van de trap naar boven was de leuning verdwenen. 
Die was opgestookt door de soldaten die bij ons 
ingekwartierd waren. Voor de wc-plank-met-gat 
hadden ze matrassen gelegd want de beerput was 
vol. Werk aan de winkel dus voor onze pap. Ik vond 
de Tommies niet vervelend, want ik mocht in de 
lentezon buiten met hen het geweer schoonmaken. 
Ook mocht ik meerijden met een halftrack naar de 
keuken die op de binnenplaats bij Peeters (Kleine 
Spiekert) stond. En chocolade uit blik, heerlijk.” 

Ontluizen 
Weldra verscheen er een Engelse zuster op het 
toneel. De kinderen moesten zich helemaal 
uitkleden en in een rij op de keukentafel gaan staan. 
Binnen de kortste keren werden ze ontluisd met een 
grote pompspuit, waar wolken DDT uit kwamen.  
”Het rook net als het spul, waarmee ons pap de 
coloradokevers in de aardappelen bestreed.  
Dan was er nog het lepeltje levertraan: een vies 
goedje, maar het moest verplicht gedronken worden. 
Ook kregen we de opdracht om de plaatjes die 
vliegtuigen ‘s nachts naar beneden wierpen niet aan 
te raken. Dat had iets met fosfor te maken. 
Verzamelen van zilverpapier mochten we wel. 

Toen de militairen vertrokken richting Duitsland, 
werd ons huis opgedeeld om een ander gezin onder 
te brengen. Hein en Toni Brands kregen twee 
kamers. Zij kregen daar hun tweede kind. Hein was 
vrachtwagenchauffeur bij Martens bouwmaterialen in 
Venray en beschikte over een Engelse legertruck. In 
het dak van de chauffeurscabine zat een groot rond 
gat: daar had een soldaat met een mitrailleur 
gestaan 

Tekst: Herman Jacobs 

  CHOCOLADE UIT BLIK. HEERLIJK  

WAAR WAS U OP DIE DAG  

Naam: Hay Seijkens 

Geboren: in Klein-Oirlo op 27 juli 

1932  

Varkensladder 
“Op 18 oktober 1944? Toen was 
ik gewoon thuis. Maar onze 
bevrijding was pas een maand later, op 23 
november”, zo vertelt Hay Seijkens. Op de 
boerderij van Seijkens in Klein Oirlo (nu de weg 
Diepeling) verbleven op dat moment meer dan 
dertig personen: het gezin Seijkens met elf 
personen en de families Wismans, Willemsen en 
Nooijen. De Engelsen kwamen op 23 november 
met een legervoertuig vanuit Horst. Toen ze bij 
onze boerderij waren losten ze ineens schoten 
op Duitse soldaten, een paar honderd meter 
verderop. Niet afdoende. Tinus Helligers liep een 
dag later naar een van de hooimijten, waarin zijn 
fiets was verstopt. Hij werd prompt 
neergeschoten door de Duitsers. Mijn vader heeft 
met een paar anderen Tinus opgehaald met een 
varkensladder. Daarna is mijn vader naar 
Martens gegaan, waar een Engelse Rode 
Kruispost was gelegerd. Hij werd wel beschoten, 
maar redde het. Een Tommy heeft Tinus nog 
verbonden, maar het hielp niet meer. 

WAAR WAS U OP DIE DAG  

Naam: Leo Janssen 

Geboren: in Venray in 1930 

‘In cellar’ 
Op 18 oktober 1944, rond elf uur, 
riep mijn vader ons: “Kom de kelder maar uit, we 
zijn bevrijd. De Engelsen zijn op de Akkerweg.” 
We zaten toen al een week of zes onafgebroken 
in de kelder van ons huis in de Willemstraat (nu 
Hoeveweg 5), te schuilen voor de bommen. We 
bivakkeerden in de kelder met 17 personen: 6 
van ons gezin, 8 van dat van oom Gérard 
Janssen van het Nassauplein (hun huis was door 
een bom getroffen) en 3 van de familie 
Straatman van de Maasheseweg (omdat 
Jerusalem in brand stond). 
Opgelucht kropen we dus uit de kelder om een 
kijkje te nemen op de Akkerweg. Daar waren ze 
dan echt, de Tommies. Maar het feestje was van 
korte duur. We werden ontvangen met de 
woorden die me tot op de dag van vandaag altijd 
zijn bijgebleven: “In cellar, in cellar”. We moesten 
weer voor onbepaalde tijd (tot de evacuatie) 
terug naar het ‘kelderleven’, want buiten bleef het 
levensgevaarlijk. De granaten bleven vallen, 
maar vanaf dat moment afkomstig van de 
terugtrekkende Duitsers. 
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Amerikanen en Engelsen probeerden door te 
breken naar Venray en vooral naar de Maas. De 
Duitsers weigerden te wijken. De mensen in Venray 
en omliggende dorpen zuchtten zwaar onder de 
bommen en granaten. 

1 oktober: Amerikaanse tanks bereiken het 
Overloonse Vlak. Opnieuw vallen er granaten op 
Sint Anna. 
2 oktober: Vortum wordt bevrijd, maar de dorpen 
Smakt, Holthees en Maashees moeten evacueren. 
De kerk in Vierlingsbeek wordt opgeblazen. 
3 oktober: De Duitsers vechten terug, Overloon valt 
weer in hun handen. 
4 oktober: De Amerikanen vallen op hun beurt de 
Duitsers weer aan. Tot 8 oktober gaat de strijd op 
en neer. 
5 oktober: Sint Anna weer zwaar getroffen. Sint 
Ghislain verwoest. 
6 oktober: Nieuwe treffers eisen vijf doden op Sint 
Anna. 
7 oktober: De spoorbrug in Oostrum gaat de lucht 
in. 
8 oktober: De Engelsen nemen de gevechten rond 
Overloon weer over van de Amerikanen. De 
Duitsers versterken zich. 
9 oktober: Inslaande granaten doden acht inwoners 
van de Langstraat en Vlakwaterweg in Venray. 
10 oktober: Vliegtuigen vallen de Duitse stellingen 
bij Overloon aan. 
11 oktober: Om het finale gevecht (operatie 
Aintree, vernoemd naar een renbaan in Engeland) 
in te luiden, vuren de Engelsen ongeveer 95.000 
granaten op Overloon af.  
12 oktober: De Engelsen zetten de aanval in op 
Overloon. De Amerikanen bombarderen Venray om 
de Duitsers te verjagen. 160 bommen verwoesten 
het centrum. 
13 oktober: Overloon wordt bevrijd. Een nieuwe 
luchtaanval op Venray treft de Grote Kerk, 
Jerusalem en Hofstraat. De kerktoren blijft als 
uitkijkpost voor de Duitsers overeind. Die houden 
daardoor zicht op het strijdgebied tussen Venray en 
Overloon. 
15 oktober: Engelse troepen bereiken de Loobeek. 
Het oversteken hiervan duurt dagen, omdat alle 
troepen en tanks vastlopen in de modder. 
16 oktober: Merselo bevrijd. De Duitsers blazen nu 
de torens en molens in Venray en omgeving op. De 
Engelsen slagen er eindelijk in de Loobeek over te 
steken. Ze bereiken Sint Anna. 
17 oktober: Sint Anna valt in Britse handen. De 
Tommies moeten in Venray straat voor straat 
veroveren. 
18 oktober: Venray bevrijd. Ook Ysselsteyn en 
Heide zijn nu vrij. Oostrum wordt gebombardeerd. 

19 oktober: Leunen is vrij. Oirlo en Boddenbroek 
moeten evacueren, Oostrum onder granaatvuur. 
20 oktober: Evacuatie van Sint Anna. 
21 oktober: Einde van de slag om Overloon. De 
geallieerden hebben even meer belang bij het 
vrijmaken van de haven in Antwerpen. 
22 oktober: Evacuatie Sint Servaas. Kerktoren van 
Wanssum opgeblazen. 
23 oktober: Granaten op de Smakterweg doden 
onder meer kapelaan Olieslagers. 
25 oktober: Venray moet alsnog evacueren. Dit 
neemt vijf dagen in beslag. De kerktoren van 
Castenray wordt opgeblazen. 
29 oktober: De mensen in Oostrum, Lull en 
Boshuizen moeten evacueren. 

Helaas eist een oorlog altijd zijn tol. Uiteraard 
sneuvelen militairen, maar daarnaast vallen vele 
onschuldige burgers door oorlogshandelingen. Bij 
bombardementen, bij granaatvuur, bij ingegraven 
onzichtbare mijnen. 
Maar ook als de oorlog voorbij is, vallen er nog 
doden. Zoals zuster Bloem, kapelaan Olieslagers en 
een ‘unknown British soldier’, die enkele dagen na 
Venrays bevrijding op de Smakterweg werden 
geraakt door een granaat, afgevuurd van achter de 
Maas. Alle drie lieten ze daarbij het leven.  
Dan is er nóg een nawee van gevechten. Het in 1944 
door de Duitsers achtergelaten land rond Venray lag 
bezaaid met oorlogsprojectielen, waarvan een groot 
deel niet ontploft was. Het opruimen hiervan was 
levensgevaarlijk. Dat ondervonden twee mannen van 
de Hulpverleningsdienst, die in 1951 bij Vredepeel op 
een springberg (waar op te ruimen munitie werd 
verzameld) de dood vonden, toen een kist met 
munitie ontplofte bij het afladen. Ook gebeurde er een 
ongeluk toen in 1964 de 31-jarige Gerard Borssen op 
de Bakelsedijk met zijn tractor op een mijn reed en 
gedood werd. Die mijn was achtergebleven, omdat 
ten tijde van de ruiming daar een kapotte tank had 
gestaan.  

Kinderen 
Schokkend was het steeds, als kinderen het leven 
lieten. Zoals in Overloon, waar op 16 december 1944 
vier kinderen uit het gezin Thoonen speelden met 
granaten. Eén ervan ontplofte: Petrus 8 jaar, Martinus 
7 jaar, Wilhelmina 5 jaar en Jacob 3 jaar waren op 
slag dood. 

Venraynaar Leo Janssen ontmoette op 22 juli 1945 
vier jongens van rond de zestien jaar op de 
Maasheseweg. Zij vroegen hem te helpen bij het 
demonteren van een granaat. Leo had er geen zin in 
en liep door. Kort erna hoorde hij een harde knal. Met 
een juist passerende volwassene ging hij terug. Ter 
hoogte van waar nu de wadi bij de straat Hertenkruid 
ligt, vonden zij de resten van vijf jongens, waaronder 
drie klasgenoten van Leo. Een vijfde jongen was 
toevallig langsgekomen en was blijven kijken naar het 

TUSSEN ONGELUK EN ROEKELOOSHEID 

TER HERINNERING 2 
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WAAR WAS U OP DIE DAG 

Naam: Mia van Dijck-Van de 
Winkel, Leunen 
Geboren: op 23 november 1934 in 
Smakt 

Portefeuille 
De destijds negenjarige Maria van 
de Winkel herinnert het zich: de dag dat Venray 
bevrijd werd, zat zij als evacué in Haps bij de 
familie Theunissen. “Wij moesten thuis weg, want 
de Engelsen probeerden de Loobeek over te 
komen. Voor ons, negen kinderen, was het te 
gevaarlijk in de vuurlinie. We zijn via Venray 
gegaan, waar we een nacht in een kelder op Sint 
Anna hebben gezeten. Daar heeft mijn vader zijn 
portefeuille nog verloren. Gelukkig had iemand 
hem gevonden. Toen die hem aan vader gaf, had 
hij hem nog niet eens gemist. Het zou een ramp 
zijn geweest, als die kwijt was. Dan konden we 
niets meer kopen. Vader vond het later erg, dat 
hij de vinder niet naar zijn naam heeft gevraagd. 
De dag erna brachten ze ons naar Haps. Daar 
werd het gezin verdeeld. Vader ging terug naar 
Smakt, naar zijn bedrijf, vier jongens gingen naar 
de buren. Ik, als meisje, mocht met de rest bij de 
familie Theunissen blijven.”  

gedoe van de anderen. Dat was Arnoldus van Rijt 
(16). De overige vier slachtoffers waren Jan 
Verheijen (17), Gerardus Janssen (17), Hubertus 
Willems (15) en Hubertus Jacobs (16).  

Verzamelwoede 
Veel mensen vonden een hobby in het verzamelen 
van oorlogstuig. Dat het hun leven kon kosten, 
daar dacht men vaak niet aan. Met 
metaaldetectors werden de landerijen afgezocht. 
Vooral in het voorjaar en najaar als de boeren 
moesten ploegen en oogsten, kwam veel tuig naar 
boven, vertelt oud-politieman Anne Beuving.  
Bekend is het voorval van een man uit Ysselsteyn. 
Toen zijn vriend, een mede-verzamelaar uit 
Geldrop, in 1977 om het leven kwam bij het 
onschadelijk maken van een mijn, eiste de 
echtgenote van de Ysselsteyner dat zijn hele 
verzameling (250 bommen, granaten en mijnen) de 
deur uit zou gaan.  
Hij verborg het tuig in het bos aan de Konijnenweg. 
Een boswachter had dit gezien en waarschuwde 
de politie. De verzamelaar kwam er vanaf met een 
kleine straf. 
Een negentienjarige Venraynaar was minder 
gelukkig. Hij werd blind omdat hij een schokbuis uit 
zijn handen liet vallen. Die explodeerde toen hij 
zich bukte om het ding nog te grijpen. Twee 
bouwvakkers uit Hegelsom en Meterik werkten in 
Smakt in een schuur. Met een slijptol wilden ze 
een stuk ijzer aanpunten, niet wetend dat het om 
een Duitse brisantgranaat ging. Ze raakten ernstig 
gewond.  

Roekeloosheid 
Soms werd er ook roekeloos gehandeld. Een boer 
uit Castenray vond bij het ploegen in Veulen een 
op scherp staande Duitse raket, bond deze aan de 
ploeg vast en reed ermee naar huis. In 1977 
stuurde een vader zijn zoon en vriendje met een 
emmer vol granaten naar het politiebureau om het 
daar af te geven. Een ander stuurde zijn zoontje 
naar het politiebureau, met een op scherp staande 
granaat tussen de snelbinders van de fiets. En een 
vrouw uit Leunen vond het nodig een grote granaat 
eerst onder de pomp schoon te boenen voordat 
haar kinderen dat gevaarlijk spul naar de politie 
brachten.  
Zelfs nu nog wordt geregeld onontploft oorlogstuig 
gevonden. Als binnenkort het Annaterrein wordt 
ontwikkeld, is éérst de Explosieven 
Opruimingsdienst aan zet. Vermoed wordt dat er 
nog heel wat bommen en granaten liggen in het 
park. 

Langs de Hoopweg 
bij Venray vond 
‘Bommen Thij” uit 
Merselo een bom 
tussen de 
boomwortels. De bom 
werd, na het 
aanbrengen van een 
berg zand, met boom 
en al opgeblazen  

 
WAAR WAS U OP DIE DAG 

Naam: Harrie Reintjes 
geboren: in Veulen op 15 
november 1934. 

Regenput 
Waar ik was op 18 oktober 
1944? Waarschijnlijk in de 
regenput. Wij woonden Lorbaan 1 
in Veulen en waren nog niet bevrijd. De jongste 
kinderen, waaronder ik, zaten constant in de 
(droge) regenput. ’s Avonds kwam daar de 
oudere jeugd bij. De volwassenen zaten in een 
schuilkelder. Wij werden pas drie dagen later 
bevrijd. De Tommies wilden de boerderij 
platschieten omdat er veel Duitsers zaten.  
De familie Van Meyel en de timmerman 
waarschuwden, dat er twee gezinnen 
ondergedoken zaten. De Engelsen besloten 
daarom ons eerst te bevrijden. De Van Meyels 
hielpen mee, kregen zelfs wapens. Wij kwamen 
na onze redding terecht bij Kunen Ties. Die 
familie was geëvacueerd, het huis was leeg. Ik 
vond het toen heel raar, dat mijn moeder de 
inmaak van Kunen openmaakte om ons eten te 
geven. Dat staat me nog erg goed bij. Ik heb die 
dag verder mijn ogen uitgekeken. Overal tanks 
en jeeps. Zo massaal. We hadden tot dan weinig 
tanks gezien. En die drukte op straat, veel geluid 
en mensen onderweg.  
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Woensdag 16 oktober KBO YSSELSTEYN/
VREDEPEEL:  
Vanaf 17.30 uur heeft in De Smelehof de jaarlijkse 
feestavond voor alle leden van KBO Ysselsteyn en 
Vredepeel plaats. (alleen voor leden)  

Woensdag 23 oktober KBO OIRLO: 
Ontspanningsmiddag 'Een tegen de rest’. Aanvang 
14.00 uur in De Linde. (alleen voor leden) 

Donderdag 24 oktober KBO VENRAY: 
KBO Venray houdt deze dag de najaars-
ledenvergadering. De aanvang is 14.00 uur in 
De Kemphaan. Ruim vóór aanvang van de 
vergadering liggen de belangrijke stukken klaar in de 
hal. Na de pauze vindt er een fotopresentatie plaats 
van activiteiten die afgelopen jaren door KBO Venray 
zijn georganiseerd. (alleen voor leden)  

Vrijdag 25 oktober KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok heeft op deze vrijdag zijn open-
huismiddag tussen 16.00 en 18.00 uur in het gebouw 
Bergweg 300 Venray (Schuttersveld), vierde etage. 
(voor iedereen) 

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

Maandag 30 september KBO OIRLO, CASTENRAY, 
OOSTRUM: 
Excursie naar Marcienne Collection in Heinsberg. 
Vertrek rond 13.45 uur bij de kerken van Castenray 
en Oostrum en bij De Linde in Oirlo. De eigen 
bijdrage is € 7,-. (alleen voor leden) 

Woensdag 2 oktober AVOS: 
Seniorenvereniging AVOS houdt op woensdag 2 
oktober een korte fietstocht van ongeveer 25 
kilometer met halverwege een pauze. Het vertrek is 
om 13.30 uur bij De Kemphaan. De deelnemers 
dienen zich vóór 10.00 uur aan te melden bij Wim 
van Tilburg, tel. 546524. Deelname op eigen risico. 
(voor alle ouderen)  

Woensdag 9 oktober KBO OIRLO: 
Herfstkienen om 14.00 uur in De Linde (alleen voor 
leden) 

Donderdag 10 oktober KBO GEIJSTEREN: 
Namiddag-wandeling door de Geijsterse natuur onder 
leiding van Nick Min. (alleen voor leden) 

Donderdag 10 oktober AVOS: 
Lezing over voeding voor ouderen door Lydia 
Jeuken. Lydia Jeuken is een ervaren (klinisch) diëtist 
en leefstijlcoach. De lezing is in De Kemphaan en 
begint om 14.00 uur. (voor leden van AVOS en KBO) 

Maandag 14 oktober ALZHEIMER CAFÉ: 
Alzheimer Café Venray heeft de maandelijkse 
informele bijeenkomst. Gastspreker is: Rose-Marie 
Prevoo, specialist ouderengeneeskunde bij de 
Zorggroep. Zij spreekt over ‘Pijn herkennen en 
medicatie bij dementie’. De avond vindt plaats in De 
Kemphaan, aanvang 19.30 uur. Tot uiterlijk 21.30 
uur. De toegang is gratis en u hoeft zich niet aan te 
melden. (voor alle betrokkenen) 

Dinsdag 15 oktober KBO CASTENRAY, OIRLO EN 
OOSTRUM: 
Dagreis naar Wittem en de bruinkoolwinning in 
Duitsland. (alleen voor leden)  

Woensdag 16 oktober AVOS en KBO VENRAY: 
Presentatie over de ontwikkeling van het Annaterrein. 
De Van Renschdaelgroep uit Horst is eigenaar van 
het voormalige psychiatrisch centrum Sint Anna. Voor 
de komende jaren heeft ze grootse en soms 
ingrijpende plannen, die van belang zijn voor de 
Venrayse gemeenschap.  
Om een indruk te krijgen van de toekomst van het 
terrein hebben KBO Venray en AVOS de 
ontwikkelingsmaatschappij uitgenodigd voor een 
presentatie van dit project. De bijeenkomst vindt 
plaats om 19.00 uur in de Kemphaan. Graag 
aanmelden vóór 12 oktober bij Trees Cadirci, per mail 
edtreescadirci@ziggo.nl of tel. 581238. Een briefje in 
de KBO-bus kan ook. (alleen voor leden van AVOS 
en KBO Venray) 

  ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  27 SEPTEMBER – 1 NOVEMBER  

CURSUS E-BIKE KOV HOLTHEES-SMAKT 

Onder de titel “Het nieuwe fietsen” organiseert 
de KBO Vierlingsbeek op 10 oktober een e-bike 
cursus, in samenwerking met de Stichting 
Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer en Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). Het is een cursus 
voor alle senioren uit Holthees en vindt plaats 
in de Joffershof te Vierlingsbeek.  

‘s Morgens om 10.30 start een programma dat 
opgezet is door KBO Vierlingsbeek. In de 
middag volgt het theoretisch gedeelte van de 
VVN, genaamd ‘Het nieuwe fietsen’. De 
diversiteit van voertuigen en de drukte op het 
fietspad zorgen ervoor dat wielrijders alert 
moeten zijn op andere gebruikers van het 
fietspad. Ook de verkeersregels zijn veranderd. 
Het aantal verkeersslachtoffers op de fiets 
stijgt, daarom is e-bike cursus belangrijk voor 
de senioren. De cursus is gratis. Er is slechts 
plaats voor twintig personen.  
U kunt zich opgeven bij: Nico van Tilburg, 
tel. 636817 of email naftilburg@gmail.com 

INFO-AVOND BORSTKANKER 

Het Maasziekenhuis Pantein in 
Boxmeer heeft op 8 oktober een informatieavond 
over borstkanker. Specialisten geven uitleg over 
het diagnosestellen, radiologisch onderzoek en 
de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
operaties.  
De avond begint om 19.00 uur en de toegang is 
vrij. U kunt zich aanmelden via 
www.maasziekenhuispantein.nl bij het woord 
voorlichtingsavonden. 

http://www.seniorenvenray.nl
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
mailto:naftilburg@gmail.com
http://www.maasziekenhuispantein.nl
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Leunen Toneel en muziek 
Zondag 6 oktober in en om de kerk in Leunen: 
middag met toneel, gesprekken en muziek over ‘wat 
75 jaar leven in vrijheid betekent’. Aanvang in de kerk 
om 14.30 uur, op het plein om 16.30 uur. 

Venray/Oirlo Stolpersteine 
Dinsdag 8 oktober worden tien Stolpersteine 
geplaatst in Venray. Stolpersteine (struikelstenen) 
markeren plaatsen waar Joodse slachtoffers hebben 
gewoond of ondergedoken waren. Er worden acht 
struikelstenen geplaatst in Oirlo en twee in Venray. 
Rond 14.00 uur is een eerbetoon in Oirlo bij het pand 
Hoofdstraat 36. 

Ysselsteyn Tentoonstelling  
Zaterdag 12 oktober is in Ysselsteyn van 13.00 uur 
tot 16.30 uur een (gratis) tentoonstelling in de 
Smelehof met foto’s en verhalen van Ysselsteynse 
inwoners over die dagen. Rondritten (met de fiets of 
huifkar) langs bijzondere plekken. Hier staan 
informatieborden of er is iemand om het verhaal te 
vertellen.  

Venray Officiële herdenking 
In het gemeentehuis heeft op 18 oktober een officiële 
herdenking plaats, alleen voor genodigden. Op 19 
oktober is er een herdenking bij het monument aan 
de Loobeek Overloonseweg en op 21 oktober op het 
Britse militaire Kerkhof aan de Hoenderstraat. 

Venray Bevrijdingswandeling 
Het Museum voor de Psychiatrie houdt in 
samenwerking met het Rooys Gidsen Gilde op het 
Anna-terrein vijf wandelingen waarbij het verhaal van 
oktober 1944 wordt verteld. Opgave via de VVV. 
Twee wandelingen zijn al geweest, de data van de 
resterende wandelingen zijn 28 september en 5 en 
12 oktober. 

Venray Voices 
Vrijdag 18 oktober is er in de Grote Kerk om 19.00 
uur een gratis concert ‘United Voices of Freedom’. De 
Venrayse zangkoren Ars Musica, Mannenkoor, 
Transparant, Venrode, Harmony en Just for Fun 
werken hieraan mee. 

Venray Bevrijdingsconcert 
Zaterdag 19 oktober. In de schouwburg geeft MMSK 
een concert met medewerking van de Britse Stuart 
Singers, Emma Brown, Anna Joan en Don Mulders. 
Eregasten zijn de laatste nog levende bevrijders van 
Venray. Aanvang 20.15 uur. Entreeprijs € 19,50. 

Geijsteren Vliegtuigcraches 
Zondag 20 oktober is er in Kasteel Geijsteren een 
bevrijdingsconcert met The Stuart Singers uit 
Minchinhampton (Engeland), het Theaterchor 
Niederrhein uit Kevelaer en het Kemmerekoor. 
Toegang € 5,-. Aanvang 14.30 uur. 

Blitterswijck 
Zaterdag 26 oktober is het oorlogsmuseum ’40-’45 
aan de Veerweg in Blitterswijck geopend van 14.00 
tot 16.00 uur. 

  BEVRIJDINGSAGENDA 
Venray 
Zaterdag 26 oktober speelt Theatergroep Maastricht 
in de Schouwburg de voorstelling ‘De Laatste 
Getuigen’ over de oorlog. Een van die getuigen is 
Venraynaar Harrie Bloemen. Aanvang 20.00 uur, 
entree € 18,50. 

Bij Venray Viert 75 jaar Vrijheid hoort ook het 
aandacht voor schenken aan verhalen over 
onbekende, dikwijls heldhaftige, mensen. Met dit 
gegeven voor ogen heeft initiatiefnemer Peter 
Custers, in overleg met Venray Monumentaal, een 
verdeelkast bij een woning aan de Merseloseweg 
voorzien van twee foto’s met tekst.  
Het linkerdeel laat de woning zien op de splitsing 
Merseloseweg (rechtsaf) en de vroegere Jan 
Hensenstraat. Het huis was van de familie Van 
Boven. Rechts volgt u de Merseloseweg en links de 
Jan Hensenstraat die doorliep tot aan de 
Schoolstraat, bij zaal Wilhelmina. Hubert van Boven 
had aan huis een klein sigarenfabriekje. Hij verkocht 
zijn sigaren uitsluitend aan Venrayse klanten. 

Op het 
rechterdeel staat 
postbode Sjang, 
die in de oorlog 
woonde aan de 
Merseloseweg 
64. Bij Sjang en 
Nella Beterams-
Nellen zat het 

Amsterdams jodinnetje Zilli Bak ondergedoken.  
Eind 1943 werd het meisje bij hen gebracht. Zij leefde 
daar, tot het einde van de oorlog, onder de 
schuilnaam Thea Maarschalkerweerd en ontsnapte 
zo aan de concentratiekampen. Kleinzoon Jan 
Beterams poseert samen met Leonie Cals van de 
stichting Venray Monumentaal bij de verdeelkast.  
Peter Custers heeft nog 49 gemotiveerde 
kastvoorstellen van wijk-, dorpsraden en inwoners 
van Venray ontvangen. Zodra er geld voor is wordt 
een volgende kast verfraaid.  

foto: Dom Melskens, Venray 

  VERDEELKAST MET  
  BIJZONDER VERHAAL 
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Afgelopen week is in De Kemphaan een 
introductiecursus van start gegaan, bedoeld om 
nieuwe vrijwilligers op te leiden voor het werk in de 
palliatieve thuiszorg. De stichting Vrijwilligers 
Palliatieve Thuiszorg in noordelijk Noord-Limburg, 
met als werkgebied de gemeenten Venray, Horst aan 
de Maas, Gennep en Bergen, verzorgt deze cursus. 
De lessen zijn elke woensdagavond vanaf 19.30 uur 
en de cursus duurt tien weken. Er zijn nog enkele 
cursusplaatsen beschikbaar. Ook al is de eerste 
avond al geweest, u kunt nog goed instromen. 
In deze gratis training worden vrijwilligers voorbereid 
op hun inzet bij de terminale zorgvrager en zijn/haar 
mantelzorgers. Gedurende de training kan de 
aspirant vrijwilliger al (samen met een ervaren kracht) 
worden ingezet. De bedoeling is dat de vrijwilliger 
minimaal 1x per week inzetbaar is na afronding van 
de cursus in december. Wie belangstelling heeft kan 
contact opnemen met de coördinatoren via tel. 
06 5579 0271 of per mail info@vptznoordlimburg.nl 

Eind 1944 lagen Venray en Overloon onder vuur. 
Inwoners van Venray hebben de bombardementen 
en gevolgen daarvan meegemaakt. De herrie, de 
beangstigende stilte, de puinhopen, de vlucht uit 
eigen omgeving. 
In Venray wonen nu ruim 300 vluchtelingen met een 
verblijfsstatus. Velen zijn gevlucht uit 
platgebombardeerde steden. Zij hebben hetzelfde 
meegemaakt. Alleen zij moeten verder en langer van 
huis. 

Ontmoetingsdag 
In het kader van de bevrijdingsfeesten wordt op 
zaterdag 7 december een ontmoetingsdag 
georganiseerd in Schouwburg Venray.  
Op 6 december organiseert de Bibliotheek een 
vergelijkbare (studie)dag voor leerlingen van het 
Raayland College. 
De bijeenkomst op 7 december begint om 10.00 uur. 
Tot 12.30 uur worden dan Venraynaren van toen en 
de vluchtelingen van nu geïnterviewd over hun 
ervaringen. Daarna vertelt schrijfster Suzanna 
Jansen het verhaal dat zij met een Syrische 
vluchteling heeft opgetekend. Tussen 12.30 en 14.00 
uur is er een Koerdische lunch en vanaf 14.00 uur 
een ontmoetingsfeest met zang, muziek en dans 
maar ook met een aantal momenten waarin men 
elkaar echt kan ontmoeten, om ervaringen uit te 
wisselen of van anderen te horen. Burgemeester 
Hans Gilissen is de hele dag uw gastheer. 
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.  
De werkgroep ‘Vluchtelingen welkom in Venray’ 
vraagt alleen een kleine bijdrage voor de 
consumpties.           

Piet Kroft  

  CURSUS PALLIATIEVE THUISZORG  
De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

Blitterswijck     

KBO Blitterswijck hevandenbercken@home.nl 06 1223 9908 

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  

OORLOG HIER, OORLOG DAAR  

mailto:info@vptznoordlimburg.nl
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Het GehandicaptenPlatform 
Venray (GPV) is al meerdere jaren bezig om 
inwoners van Venray bewust te maken van de 
noodzaak, om Venray ook toegankelijk te maken voor 
mensen met een beperking. Bijvoorbeeld de 
openbare ruimte, waar het GPV steeds alert is op het 
signaleren van obstakels in het winkelgebied, de 
toegankelijkheid van winkels en sportaccommodaties, 
de toegankelijkheid van natuurgebieden voor mensen 
die gebruik moeten maken van hulpmiddelen, 
enzovoort. Daarbij hebben we vaak de medewerking 
nodig van de gemeente, de winkeliers en beheerders 
van sportaccommodaties. 

In een onlangs gehouden overleg met de gemeente 
over het thema Inclusieve samenleving, heeft de 
gemeente de toezegging gedaan om een 
bewustwordingscampagne op te zetten in de vorm 
van een communicatieplan. Tevens is een nota 
Sociaal Beleid 2020 in voorbereiding. Deze nota dient 
tevens als een zogenaamde Inclusie Agenda, waarin 
ook aandacht is voor de noodzaak, dat iedereen in 
Venray mee kan doen. 

Niet alleen de gemeente heeft een taak in het proces 
van bewustwording. Iedere inwoner van Venray kan 
op zijn of haar manier hieraan bijdragen. Wat kan er 
worden verbeterd in uw eigen huis, in de straat of wijk 
waarin u woont, de school waar uw kinderen naartoe 
gaan, de werkplek waar u dagelijks bezig bent, het 
verkeer waar u aan deelneemt, het openbaar 
vervoer?  

U hoeft zich alleen maar af te vragen: is deze 
omgeving toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar voor 
iedereen? Het GPV wil graag meewerken aan 
verbeteringen. U kunt ons hierbij helpen door ons te 
laten weten waar verbeteringen nodig of wenselijk 
zijn. Bel of mail ons: tel. 550395 of email: 
info@gehandicaptenplatformvenray.nl  

Rotonde Noordsingel 
Onlangs is de nieuwe rotonde op de Noordsingel 
geopend. Bij het plannen en de uitvoering van deze 
rotonde, is de werkgroep Openbare Ruimte van het 
GPV nauw betrokken geweest voor wat betreft 
veiligheid en bruikbaarheid voor mensen met een 
beperking. We mogen concluderen dat er een mooi 
project is afgerond, waarbij veel aandacht is geweest 
voor verkeersveiligheid voor iedereen. En, ook 
belangrijk, een veilige toegangsweg naar het centrum 
van Venray.  

VOOR U GELEZEN 
“Je leest veel over duurzaam begraven. Is de dood 
op zich al niet behoorlijk duurzaam? En zou de 
dood niet nog veel duurzamer zijn, als de overheid 
niet voortdurend dreigt vader en moeder weer op 
te graven als u de grafrechten niet verlengt?” 

Columnist Gerard Kessels. In De Limburger. 

Wilt u een mooie persoonlijke website maken? Of 
een website voor uw club of vereniging? Een website 
over uw hobby of een reisverslag met mooie foto’s en 
video’s ? Met WordPress is dit mogelijk, zonder 
kennis van html of programmeren. Wie overweg kan 
met Windows, internet en Word, kan ook leren 
werken met WordPress. U kunt zelfs een geheel 
gratis website maken. Maar voor een relatief klein 
bedrag hebt u veel meer mogelijkheden. 

Op woensdagmiddag 9 oktober begint bij Doen! 
Activiteitencentrum Venray een nieuwe cursus die 
bestaat uit acht bijeenkomsten van 14.00-16.00 uur. 
Voor informatie of aanmelding kunt u mailen naar 
leowethly@gmail.com of bellen, tel. 06 1153 5150 

SINGELLOOP OOK VOOR 
ROLSTOELERS 
In navolging van het 
Wandelevenement Venray kunnen mensen 

in een rolstoel nu ook aan de Singelloop deelnemen. 
Deze vindt plaats op zondag 6 oktober. Deelnemers 
kunnen inschrijven voor de hardloopwedstrijd. 
Ouderen kiezen voornamelijk voor het wandelen over 
vijf, tien, vijftien of twintig kilometer. Rolstoelers 
krijgen de kans mee te doen aan de vijf kilometer.  
De rust is bij de Bouledrome en deze locatie beschikt 
ook over een geschikte sanitaire voorziening. 

  WORKSHOP WEBSITE BOUWEN  VENRAY VOOR IEDEREEN 

mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
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Nu de vakantietijd voorbij is, zijn ook 
de dansgroepen van het Dans 
Collectief Venray begonnen met de 
wekelijkse lessen. Geïnteresseerden, 
maar vooral senioren die in beweging 
willen blijven en dansen altijd leuk hebben gevonden, 
kunnen zich aanmelden.  
Dansen is een uitstekende manier om fit te blijven. 
Het is goed voor de spieren en het evenwicht.  
Ook het geheugen wordt getraind, want de 
opeenvolging van wisselende danspassen vergt toch 
het nodige van uw denkvermogen. Na iedere les gaat 
de groep gezellig koffiedrinken en bijkletsen over van 
alles en nog wat. 
Danscollectief Venray is in 2011 ontstaan toen 
Synthese de coӧrdinatie niet meer kon regelen. Door 
samen te gaan kunnen de dansleidsters elkaar 
ondersteunen. Als een docente niet kan, is daardoor 
meestal vervanging verzekerd. Het dansen is op 
diverse tijden en plaatsen van maandag tot en met 
donderdag. Het programma omvat werelddansen (te 
vergelijken met het volksdansen), 
gezelschapsdansen en countrydansen. Kijk voor de 
lessen op www.seniorenvenray.nl onder activiteiten - 
werelddansen. Opgeven kan bij Gerry Penris, 
tel. 585364 of Ans Versteegen, tel. 582623. 

  DANSEN, GOED VOOR SPIEREN     
  EVENWICHT EN GEHEUGEN 

Oudere ouderen zijn vlak na de oorlog 
grootgebracht met spaarsystemen zoals 
het spaarbankboekje. Wie spaarde was verstandig. 
Niet alleen had die geld achter de hand voor later, 
maar hij kreeg geld toe. Vijf tot tien procent rente 
was normaal. En sparen bij de Zilvervloot was nog 
lucratiever. 
Jongere ouderen zijn vaak opgevoed met slogans 
als ‘Eerst sparen, dan uitgeven’ en ‘koop nooit op 
afbetaling, want je betaalt je scheel aan rente’. 
Tegenwoordig hebt u geen echt geld meer nodig. 
Een bankpas, telebankieren, contactloos betalen. 
Betalen kan zonder een cent op zak. Geld lenen 
kan digitaal. Gepast betalen, boter bij de vis, zijn 
ouderwetse gewoonten. 
Waar kinderen vroeger bij 
de kruidenier konden 
zeggen: schrijf het maar 
op, papa komt het 
volgende week betalen, 
heet het nu “Ik maak het 
wel over.” 
Geld sparen voor later 
levert niets meer op. 
Sterker: Het zal niet lang 
meer duren voordat u 
rente moeten gaan 
betálen over uw 
spaargeld. De rente staat 
de laatste jaren nog maar op 0,1 procent of zelfs 
minder. Volgend jaar verandert het ‘ontvangen van 
rente’ waarschijnlijk in ‘het betalen van rente’ omdat 
u zo nodig wilt sparen. 

Belasting 
Van de andere kant: de belastingdienst bleef trouw 
uw spaargeld als melkkoe zien. Wie nog spaargeld 
op de bank had staan, moest een-x-procent 
belasting betalen over de ‘winst’ die dit 
verondersteld werd op te leveren. Inmiddels heeft 

de Nationale ombudsman hierop 
kritiek geuit. Burgers hoeven niet te 
betalen voor winst die ze niet hebben. 
Het kabinet heeft om die reden 
besloten om burgers die onder de 
€ 400.000,- spaargeld op de bank 
hebben staan, straks hierover geen 
belasting meer te laten betalen. Voor 
het spaargeld dat boven de drempel 
van vier ton uitkomt, is straks alleen 
nog belasting over het daadwerkelijk 
behaalde rendement verschuldigd. 
Omdat de wet moet worden 
aangepast en vervolgens de 
computerprogramma’s bij de 
Belastingdienst hierop aanpassing 
behoeven zullen de maatregelen 
waarschijnlijk pas in 2022 ingaan.  

BETALEN OM TE MOGEN SPAREN 

Collectegeld. 
Het geld, dat op 
de Dag van de Ouderen 
in de Grote Kerk wordt 
opgehaald, wordt 
geschonken aan het 
comité ‘Venray viert 75 
jaar vrijheid’.  
Dit heeft 
commissievoorzitter 
Harrie Francken aan het 
bestuur van de Centrale 
van 
Ouderenverenigingen 
meegedeeld. 

http://www.seniorenvenray.nl
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Contactpersonen: 

Saar Bloemers 

Nienke Muijsers  

Dasja Giantsios 

 Mantelzorgondersteuning: 

Voor vragen, advies en ondersteuning 

betreffende mantelzorg kunt u terecht bij 

het Steunpunt Mantelzorg. 

 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Mantelzorglijn: tel. 0478-517390 

Mail: mantelzorg@venray.nl 

Inloop: ma - do van 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 

Wandelen met mantelzorgers 

Zin om met andere mantelzorgers uit Venray en Horst aan 

de Maas te gaan wandelen? Op maandag 23 september 

2019 lopen we de route ‘Op de Paardekop’ in Ysselsteyn; 

vertrek om 14.00 uur vanaf Putteweg 63. 

 
Op woensdag 23 oktober 2019 lopen we het ’Broekhuizer 

Weerd Pad’; vertrek om 10.00 uur vanaf de Veerweg 7 in 

Broekhuizen. Na een voorstelrondje wandelen we o.l.v. 

een mantelzorgondersteuner van het Steunpunt 

Mantelzorg circa anderhalf uur. Lekker ontspannen, een 

goed gesprek en genieten van de natuur. Na de wandeling 

kunnen deelnemers op eigen gelegenheid nog iets gaan 

drinken.  

 

U kunt zich uiterlijk de dag van tevoren voor een van de 

wandelingen aanmelden via mantelzorg@venray.nl 

 

Wilt u iets voor een ander betekenen? 

Wilt u iemand helpen, maar weet u niet wie u kunt helpen? 

Hoe vindt u elkaar en hoe ontmoet u elkaar? Het nieuwe 

initiatief ‘Rbij’ van de gemeente Venray in samenwerking 

met welzijnsorganisatie Synthese is begin september 

gestart.  

Rbij legt contact tussen inwoners die hulp kunnen 

gebruiken én die iets voor een ander willen betekenen. 

Rbij is van ons allemaal, van alle mensen in de gemeente 

Venray. Iedereen kan een steentje bijdragen. Op veel 

manieren kunt u er voor de ander zijn: van het af en toe 

gezellig aanschuiven bij het eten tot een avond samen 

een gezelschapsspel spelen of een weekend logeren. 

Andere activiteiten zoals bijvoorbeeld samen wandelen, 

sporten of bereikbaar zijn wanneer iemand even wil bellen 

als hij of zij ergens mee zit zijn ook mogelijkheden.  
Rbij biedt hierin ondersteuning en kan u coachen als dat 

nodig is. Samen met u wordt er gekeken of er een klik is. 

Iedereen kan mee doen met Rbij; een actief gezin, 

kinderen, jong, oud of alleenstaand.         

Het begint ermee dat u graag wilt helpen. En dat u het leuk 

en waardevol vindt om samen met een ander op te trekken 

en te ontdekken wat u voor elkaar kunt betekenen.  

Wil u iets voor een ander betekenen? Of heeft u zelf een 

hulpvraag? Of wilt u graag meer informatie over Rbij? 

Neem dan contact op met de coaches van Synthese. U 

kunt hen bereiken via 0478-517300 of info@synthese.nl 

Meer informatie kunt u vinden op de website 

www.venrayrbij.nl 

 

 
 

 

 

Preventieve huisbezoeken 75-plussers 

Steeds meer ouderen blijven zelfstandig in hun eigen huis 

wonen. Om ouderen in de gemeente Venray te 

ondersteunen en samen te kijken naar hoe je dat op een 

goede manier kunt doen, biedt de gemeente Venray, in 

samenwerking met Synthese en de Centrale van de 

Ouderenvereniging vrijblijvend een huisbezoek aan alle 

bewoners vanaf 75 jaar en ouder. De komende maanden 

worden de 75-plussers uit de wijk Centrum - West in 

Venray telefonisch benaderd voor een afspraak door een 

vrijwillige ouderenadviseur. De bewoner staat tijdens het 

bezoek centraal en kan de vrijwilliger vertellen hoe het met 

hem of haar gaat. Ook als er vragen zijn op het gebied van 

wonen, welzijn, zorg en financiële regelingen, kunnen deze 

gesteld worden. Vervolgens kan de vrijwilliger de bewoner 

informeren of gaat met deze vragen aan de slag. Voor 

meer informatie over de huisbezoeken kunt u contact 

opnemen met Synthese via info@synthese.nl of via tel: 

(0478) 51 73 00 
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DE SCHEEPSJONGENS VAN BONTEKOE 

Het boek ‘De Scheepsjongens van Bontekoe’ van Johan Fabricius is gebaseerd op de 
reis rond Indonesië van een VOC-schip in de Gouden Eeuw. De hoofdpersonen zijn 
Padde, Hajo en Rolf. De laatste twee hebben aangemonsterd op de Oost-
Indiëvaarder Nieuw Hoorn van schipper Bontekoe. Padde niet, die vergeet bij het 
afscheid van zijn boezemvriend Hajo op tijd van boord te gaan. Hij krijgt een taak als 
botteliersmaat. Door zijn dikte en naïviteit is hij een geliefd doelwit voor de “omes”, de 
matrozen. Op de Indische Oceaan veroorzaakt Padde door onvoorzichtigheid een 
brand. Als die de kruitkamer bereikt, ontploft het schip. Slechts zeventig 
bemanningsleden overleven de ramp. De jongens en koksmaat Harmen worden door 
de plaatselijke bevolking gevangengenomen, de rest ontsnapt. Het inheemse meisje 
Dolimah bevrijdt hen. Dolimah gaat, bang voor haar stam, met de jongens mee. 
Padde wordt zwaar ziek en vanwege een misverstand over de betaling van de dokter 
moeten ze opnieuw vluchten. Dolimah keert vanwege heimwee terug naar haar 
kampong. Na een barre tocht treffen de vier op Java hun scheepsmakkers en na tien 

maanden keren ze met een ander schip terug in Hoorn. Hajo moet aan de moeder van koksmaatje Harmen 
vertellen dat haar zoon de reis niet heeft overleefd.  

Johan Koster 

DE MAN DIE DE TRAP AFGING  
Bart Dijkstra, zoon van de directeur van een motorenfabriek en Jan Versteeg, zoon 
van de hoofdinspecteur van politie, zijn op een nacht, als zij hun grote vriend de 
nachtwaker ‘Frans met de snor’ bang willen maken, getuige van een inbraak in de 
fabriek. Daarbij worden tekeningen gestolen. 
Later als zij in de fabriek zijn, ziet Jan de dader: Bouwens, de tekenaar.  
Ze achtervolgen de man, en zien dat hij naar het huis van Schneider gaat. Ze horen 
dat de tekeningen bestemd zijn voor een Duitse machinefabriek. De prenten zullen 
de volgende dag worden afgehaald door een bakkersjongen met een bakkerskar. 
De jongens vertellen dit later aan hun vriend Frans, de nachtwaker. Hij zorgt voor 
een bakkerskar en Jan verkleedt zich als bakkersjongen en gaat zo de volgende dag 
de tekeningen ophalen. Als later de èchte bakkerszoon komt, begrijpen de boeven 
dat ze in de val gelopen zijn en een wilde achtervolging begint. Gelukkig is daar dan 
Prins, de hond van Frans, die meehelpt de mannen te vangen. Ze worden 
ingerekend door de politie. Het boek van Tjeerd Adema is best spannend voor 
kinderen van tien tot twaalf jaar. 

Leo Broers   

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

ORANJETREFFERS IN GRASHOEK  
De Oranjetreffers (Ouderen in de Oranjebuurt) 
hebben een uitstapje gemaakt naar Grashoek, 
waar de kijk- en wandeltuin van de familie Peeters 
werd bezocht. Mevrouw Peeters vertelde hoe de 
tuin van ongeveer 9000 vierkante meter met hard 
werken beetje bij beetje vanuit een weiland is 
ontstaan. In de tuin staat een keur aan inheemse 
maar ook tropische planten, zoals 
bananenbomen, palmen, olijfbomen en yuca’s. 
Het onderhoud van deze fantastische tuin doet het 
echtpaar helemaal alleen: zij zorgt voor de 
planten, haar man doet het gras en het grove 
werk. Na terugkeer in Venray werden de ouderen 
bij cafetaria Thielen verrast met een heerlijke 
maaltijd. IJsje na.  

Foto Rini van de Leur 

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

