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Puzzelplezier.
Het coronavirus
dwingt vooral ouderen
om thuis te blijven.
Maar alleen lezen of
televisiekijken is ook
niet alles. Veel
herhalingen, Heel
Holland bakt en Boer
zoekt Vrouw zijn
afgelopen. Oud en
jong sloeg massaal
aan het legpuzzelen.
De meest geliefde
puzzels zijn al sinds
jaren die van de nu
84-jarige Jan van
Haasteren uit het
Noord-Hollandse
Bergen. Hij stopt
zoveel kolderieke
situaties in een
tekening dat de mens
er duizelig van wordt.
En vooral ook:
honderden gezichten,
waar menig puzzelaar
hoorndol van wordt.
Bijgaand een
tekenvariant op ‘Heel
Holland bakt’.
Zie ook pagina 11.
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GPV NIEUWS

Corona crisis.

Nu het openbaar vervoer
weer langzaam op gang komt, kunnen ook
rolstoelgebruikers, met inachtneming van de
geldende adviezen, weer wat meer naar buiten.
Reden waarom we hieronder een korte samenvatting
geven van de regels die vervoerder Omnibuzz
hanteert.
Een rolstoelgebruiker wordt het veiligst vervoerd als
hij overstapt naar een gewone autostoel. De rolstoel
gaat dan als bagage mee. Als de rolstoelgebruiker
die overstap niet kan maken, is het van belang dat hij
veilig vervoerd kan worden in de rolstoel. De Code
VVR (Veilig Vervoer Rolstoelen) geeft taxichauffeurs,
taxibedrijven, rolstoelpassagiers en gemeenten
richtlijnen om rolstoelinzittenden veilig te vervoeren.

Het coronavirus zet de wereld op zijn kop
Economisch gezien wordt het een grote strop
De wereld wordt ineens erg klein,
geen verre reizen geen avonturen
Er ontstaan zelfs weer scheidingsmuren
Je kunt het aanvaarden en begrijpen
En niet je ogen ervoor toeknijpen
Kijk wat het leven je nu biedt
Zodat je weer de kleine dingen ziet
Laat het leven op een kiertje staan
En ben met het lot begaan
Liefde zal er zijn met kracht
Waardoor het leven je toelacht
Kijk goed om je heen
En weet, je draagt dit niet alleen
Samen kunnen wij dit overwinnen
Ademen doe je diep van binnen.
Een lieve groet en houd moed.
Christien Peters.

Belangrijke wijzigingen:
1.De chauffeur zorgt ervoor dat de rolstoelinzittende
veilig van A naar B wordt gebracht. Als de
rolstoelgebruiker de overstap naar en van een
reguliere zitplaats niet kan maken, mag deze volgens
de vernieuwde Code VVR alleen vervoerd worden in
een rolstoel die voldoet aan de ISO-norm 7176-19, te
herkennen aan de haaksymbolen.
Maar let op: tot 1 januari 2021 geldt een
overgangstermijn. Dan mag de rolstoelgebruiker nog
wèl vervoerd worden, mits de rolstoel veilig vastgezet
kan worden.
2.De richtlijn voor het vervoer van aangepaste,
complexe rolstoelen die niet gecrashtest kunnen
worden, is aangepast. Als de rolstoel niet aan de
ISO-norm kan voldoen en de gebruiker ook geen
transfer kan maken naar een reguliere zitplaats, dan
mag deze gebruiker vanaf 1 januari 2021 alleen nog
individueel vervoerd worden.
3.Scootmobielen kunnen vrijwel nooit als
vervangende zitplaats dienen in een voertuig. In het
verleden zijn diverse ongelukken gebeurd met
scootmobielen die van de lift afvielen. Daarom is in
de herziene code besloten dat de chauffeur
verantwoordelijk is voor het in- en uitrijden van de
scootmobiel.

COLOFON
De Schakel is het informatieblad van de Centrale van
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt
10x per jaar in een oplage van 3100 exemplaren en
is óók te lezen op www.cvo-venray.nl
Los abonnement: € 18,- per jaar, te bestellen via
het secretariaat.
De volgende Schakel verschijnt op 26 juni.
Aanleveren kopij:
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Advertenties moeten uiterlijk 9 juni 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),
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Redactiesecretariaat:
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door
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abonnement van De Schakel moet u doorgeven aan
het secretariaat van uw afdeling.
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Werkwijze bij scootmobielen
• Scootmobielen voldoen vrijwel nooit aan de
ISO-norm 7176-19 (botsveiligheid) en mogen daarom
alleen als bagage worden meegenomen;
• U dient buiten de taxi al uit de scootmobiel te
stappen en wordt dan geholpen bij de overstap via
de zijdeur naar een vaste zitplaats;
• Indien u de trap of opstap onmogelijk kunt nemen,
kunt u met hulp van de chauffeur via de lift in het
voertuig stappen;
• U staat dan op de lift en houdt u vast aan de
handrail. U wordt ondersteund en begeleid door de
chauffeur die tegelijk de lift bedient;
• De scootmobiel wordt door de chauffeur altijd op
handkracht in het voertuig gezet en als bagage
vastgezet. Zijn bovenstaande opties niet mogelijk,
dan moet vervoer helaas worden geweigerd.

COLUMN
CULTUURHONGER
Niemand besefte het, maar al
jarenlang werd heel ‘Nederland’ er listig toe aangezet
om zich het allerlaatste kaartje toe te eigenen van de
aller-aller-allerlaatste voorstelling van de musical
Soldaat van Oranje. Als Heintje Davids in
hoogsteigen persoon hierin de rol van koningin
Wilhelmina had mogen vertolken had deze musical
zich niet langer kunnen voortslepen.
In de gelijknamige film uit 1977 werd de hoofdrol ook
al vertolkt door Rutger Hauerdemoedmaarin. De
heldendaden van Erik Hazelhoff Roelfzema lijken
vandaag de dag in het niet te vallen bij wat een
simpel coronavirusje vermag. Het virusje schijnt zich
inderdaad het allerlaatste kaartje van de aller-allerallerlaatste voorstelling te hebben toegeëigend.
Zelfs de culturele krachtmeting ‘Europees
Jodelfestijn’ - dat Eurovisiesongfestival heet – kon in
Rotterdam niet rotter tot stilstand zijn gekomen. Ook
de musical die The Passion heet - inclusief de Bachversie - werd ons door de neus geboord. ‘Soldaat’
weg, ‘Jodelen’ foetsie, Pasen zonder Passie. Wat
zeg ik? De hele cultuur plat!
Hoe hard had de Cultuur het 75 jaar geleden eigenlijk
te verduren? Ter overleving tijdens de oorlogsjaren
dienden beoefenaren in deze branche zich destijds
aan te sluiten bij de ‘Koeltoerkammer’. Dit onder ook toen al - verstrekkende milieuvoorwaarden
(namelijk: nazimilieu-vriendelijke).

Jac Haegens

DE KEMPHAAN VANAF 1 JUNI
DEELS OPEN.
Vanaf 1 juni is ouderencentrum De
Kemphaan open voor de Algemene
Hulpdienst, de biljartvereniging en de tot
en met juli 2020 gereserveerde
overlegstructuren.
Het bestuur van De Kemphaan heeft in verband met
de coronacrisis een protocol opgesteld om te zien
hoe er omgegaan kan worden met de basisregels
van 1,5 meter afstand van elkaar en de andere
landelijke richtlijnen. Met die uitgewerkte regels wil
het ervaring opdoen, terwijl het maximaal aantal
bezoekers de dertig niet overschrijdt, exclusief de
beheerder en de vrijwilligers die in het gebouw
aanwezig zijn. De aanwezigen zullen kennis moeten
nemen van en zich moeten houden aan de richtlijnen
van het door het bestuur vastgestelde protocol
(eenrichtingverkeer, maximum aantal personen in
lokalen, enzovoort)

Amateurkunsten
In die tijd was er nog geen TV. De radio bood, net na
de oorlog, nog als enige ‘verpozing’. Het was de
glorietijd van de amateurkunsten. Revue, operette en
toneel waren toen populair. Een aardige anekdote
(overigens niet uit Venray) wil ik u niet onthouden.
Het betreft een rekening die de penningmeester van
het uitvoerende gezelschap na afloop kreeg
toegestuurd. In rekening gebracht bleken geleverde
‘Aajer’ en ‘kassatie’ . . ???? Diezelfde vraagtekens
riep het bij die arme penningmeester ook op, maar
verdere navraag bij de bloemenleverancier om de
hoek leerde dat het hier een verbastering betrof van
geleverde ‘Anjers’ en ‘Corsages’, jawel.
Och, met schuin afsnijden kom je in het bloemen-vak
al ver. Met taalvaardigheid hou je geen bloemen
vers.
‘Taalvoutjes’, typisch voor die tijd? Op een wandeling
door Venray stuitte ik onlangs op een groentestalletje
langs de weg. Groenten en planten te koop. (Geld in
het potje ernaast). Op een bordje stonden Crogetten
te koop aangeboden. Ze oogden als heerlijke
Courgettes! Crogettes, Courgettes wat kan het
bommen? ‘What is in a name’ zou Shakespeare
zeggen. Zolang onze Cultuurhonger maar gestild
wordt!
Haantje van de Toren
(haantje.v.d.toren@planet.nl)

Voorwaarde van het een en ander is dat er genoeg
vrijwilligers op bepaalde uren beschikbaar zijn voor
de openstelling. Dat wordt momenteel onderzocht.
Tot 1 juli gelden voor de vaste huurders, de
biljartvereniging en de Algemene Hulpdienst de
volgende openingstijden: maandag tot en met vrijdag
9.00 tot 12.00 uur en 13.00 tot 17.00 uur. Voor de
avonden wordt naar maatwerk gezocht.
Op vrijdagavond 17.45 uur tot en met 22.00 uur.
‘s Zondagmorgens blijft De Kemphaan gesloten.
Wellicht geeft de overheid per 1 juli een verdere
verruiming van de landelijke regels, bijvoorbeeld een
verhoging tot een toegestaan maximum van 100
gasten in het gebouw. Het bestuur zal dan bekijken
welke aanpassingen mogelijk zijn.
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Het plan omvat twaalf levensloopbestendige
woningen, en vier eengezinswoningen.
De woningen krijgen allemaal een berging en
parkeerplekken, maar een gezamenlijke binnentuin.

VENRAY BOUWT
VOOR OUDEREN
Burgemeester en wethouders willen
meewerken aan het plan voor een complex van vijf
stadswoningen en 15 appartementen op de hoek
Merseloseweg-Deken Thielenstraat. Ook kan het
woonhof op het terrein van de voormalige
basisschool De Kemp aan de Kruitweg doorgaan.

Wonen Limburg wil het hofje bouwen volgens het
Samen Wonen-concept. ‘Samen Wonen’ wil mensen
vroegtijdig betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe
manieren van wonen en ontmoeting stimuleren. De
toekomstige bewoners van de woonhof zijn dan ook
al volop bij deze ontwikkeling betrokken. Wethouder
Martijn van der Putten benadrukt dat het nog om een
bestemmingsplan gaat en dat de uiteindelijke
bouwplannen nog kunnen veranderen.

Merseloseweg
Op het perceel aan de
Merseloseweg staan
twee woningen. Het
Venrayse bouwbedrijf
Fleuren wil beide
huizen slopen en daar
nieuwbouw plegen.
Het wooncomplex
krijgt hoofdzakelijk drie
verdiepingen, maar op
de uiteinden worden
het vier verdiepingen (foto). Bij het complex komen
verder voldoende parkeerplaatsen en drie
garageboxen.

Ter inzage
De beide bouwplannen liggen nog ter inzage. De
gemeenteraad stelt later dit jaar het definitieve
bestemmingsplan vast. Daarna kan de bouw van
start.

MELDPUNT SIGNAAL BEREIKBAAR
Soms ziet u iemand die raar
doet, waarvan u de indruk krijgt
dat hij het niet meer weet, in de
war is. Wat moet u doen? Noord-Limburg heeft sinds
kort het Meldpunt Signaal, dat u kunt bellen voor
advies hoe te handelen. Het meldpunt is opgezet
door zeven Noord-Limburgse gemeenten, waaronder
Venray.
Wat is verward gedrag? De omschrijving is kort
gezegd: “Het gaat om mensen die grip op hun leven
(dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig
is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen”.
De huidige omstandigheden in verband met het
coronavirus kunnen kwetsbare mensen extra hard
raken. Mensen moeten thuisblijven, sociale
contacten worden minder en sommige zorg wordt op
afstand verleend. Juist nu kan een situatie ontstaan
waarin mensen het gevoel hebben de grip op hun
leven te verliezen.

Het plan is bedoeld voor ouderen en alleenstaanden.
Er is een toenemende vraag van
ouderenhuishoudens naar appartementen, aldus de
toelichting op het plan. Met de winkels en
voorzieningen om de hoek, kunnen ouderen hier
langer zelfstandig wonen.
Toekomstbestendig is het plan ook op het gebied van
duurzaamheid en klimaat. Alle appartementen en
woningen worden ‘gasloos’ en het regenwater
verdwijnt niet in het riool.
De Kemp
Met groen licht voor het woonhof aan de Kruitweg, nu
een plan van Wonen Limburg, voert het college ook
een motie van de gemeenteraad uit. De raad riep in
2016 het college op de haalbaarheid van een
woonhof op de locatie De Kemp te onderzoeken.
Op dat moment was het een burgerinitiatief.
Uiteindelijk koos het college voor het plan van
Wonen Limburg.

Wellicht is er iemand in uw buurt of omgeving waarbij
de gordijnen al lange tijd gesloten zijn. Of waarvan u
vermoedt dat hij problemen heeft en er niet uitkomt.
Bel dan Meldpunt Signaal. Dit kan ook anoniem.
Via telefoon 0900 0116 is er altijd iemand bereikbaar.
Dit meldpunt luistert naar uw verhaal of uw zorgen.
Soms wordt u door de uitleg gerustgesteld. In andere
gevallen wordt u geadviseerd wat u zelf kunt doen
om een situatie te verbeteren. En als het nodig is
schakelt het meldpunt andere organisaties in.
Let op: Meldpunt Signaal is niet bedoeld voor
crisissituaties. Hiervoor kan contact opgenomen
worden met de politie op 0900-8844 of 112.
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VENRAY WIL GELD PROVINCIE VOOR
VERBOUWING OUDE SCHOLEN

van 200.000 tot 250.000 euro.
Het gaat in totaal om zo’n 7,5 miljoen euro.
De bouwprojecten in de kleinere dorpen passen in
het provinciale plan Kwaliteit in Limburgse Centra
(KLC). Provinciale Staten hebben hiervoor eind vorig
De oude dorpsschool van Castenray,
jaar 25 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het doel is
die is omgebouwd tot een wooncomplex
(Residence De Stek) van vijf wooneenheden, wordt al het verbeteren van de woon- en leefomgeving in
wijken en dorpen waarbij woningbouw in kleine
maanden bewoond door ouderen die graag in eigen
kernen voorrang krijgt.
dorp wilden blijven wonen. De initiatiefnemers zijn
gelauwerd en bekroond.
Maar hoe staat het ermee in Geijsteren, waar een
soortgelijk project tegelijkertijd werd gepromoot. Hoe
is het in een dorp als Veulen, waar eveneens animo
hiervoor loskwam?
Beginnen we met Geijsteren, waar de gemeente al
twee jaar geleden het schoolgebouw voor 1 euro
verkocht aan de stichting Wooncomplex Geijsteren.
De verbouwing van de school tot vier
seniorenwoningen laat op zich wachten omdat de
financiering nog niet rond is. De gemeente hoopt met
de bijdrage van de provincie het bouwplan vlot te
trekken.
Ook Veulen en Vredepeel willen de leegstaande
school als zodanig verbouwen. De plannen in deze
dorpen zitten nog in de verkennende fase. Het plan
van Vredepeel voor de realisatie van vier woningen is
door Wonen Limburg als haalbaar beoordeeld.
Castenray werd met De Stek al enkele malen
Veulen wil vijf woningen bouwen in de school. Na de
onderscheiden. Op de foto de uitreiking van de
beoordeling door Wonen Limburg wordt het plan
proviciale prijs Kern met Pit.
momenteel aangepast. Een voorwaarde van
provincie Limburg is dat de uitvoering start voor
1 januari 2023.
Financiering
De gemeente hoopt bij de provincie een bijdrage van
525.000 euro voor de drie dorpen los te peuteren.
Anders is de exploitatie niet rond te krijgen.
Gemeente Venray hoopt verder een bijdrage te
krijgen voor de verplaatsing van basisschool De Lier
in Merselo. In Merselo gaat de verouderde
basisschool De Lier uit het centrum verhuizen naar
de nieuwe accommodatie bij het sportpark.
Venray betaalt 2,3 miljoen euro van de totale kosten
van 3,2 miljoen euro. De bestaande school wordt
herontwikkeld voor starters- en seniorenwoningen.
De gemeente vraagt aan de provincie een bijdrage
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BIJZONDERE TIJDEN,
EXTRA WAARDERING

70-PLUSSERS THUIS BLIJ MET BEZOEK
Seniorenorganisaties KBO-PCOB en ANBO zijn blij
met het verruimen van de maatregel, om bij
zelfstandig wonende ouderen één of twee vaste
personen aan te wijzen die hen mogen bezoeken.
Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “Wij
hebben er al langer op aangedrongen om tenminste
één vaste mantelzorger toe te laten tot de kwetsbare
groep thuiswonende 70-plussers”.
“Voor deze mensen is het geweldig dat ze weer even
iemand kunnen zien en ermee kunnen praten”, laat
ANBO weten. Ouderen klaagden op telefoonlijnen
van de bonden, dat ze dagen, soms zelfs weken
niemand hadden gezien en gesproken. Familie of
buren kwamen wel de boodschappen brengen, maar
zij zetten die voor de deur en kwamen niet binnen
voor een praatje bij een kopje koffie.

Mantelzorgers zijn altijd van
onschatbare waarde. In tijden als deze is de
gemeente Venray extra dankbaar voor hun inzet.
Even geen respijtzorg of dagbesteding: de
coronacrisis verhoogt ook de druk op hun schouders.
Met de mantelzorgwaardering kunt u deze helden
van het dagelijks leven in het zonnetje zetten.
Aanvragen kan sinds 1 mei.
Aanvragen van de mantelzorgwaardering kan via het
online aanvraagformulier op www.venray.nl/
mantelzorgwaardering Heeft u hulp nodig bij het
invullen van het formulier? Bel dan de gemeente op
(0478) 52 33 33 (keuzemenu toets 1).
Verhoogd
De gemeente Venray wil mantelzorgers op maat
waarderen. Daarom zijn er enkele opties waaruit u
kunt kiezen: een geldbedrag of verschillende
waardebonnen. Sinds dit jaar zijn de bedragen van
de waardering verhoogd: het geldbedrag is € 130,euro en de waardebonnen zijn € 140,-.

Tehuizen
“Nu moeten we werken aan de volgende stap: een
vaste bezoeker of mantelzorger mogelijk maken voor
een verpleeghuisbewoner”, zegt Vanderkaa.
Het OMT (Outbreak Management Team) schat in dat
het bezoek aan verzorgings- en verpleeghuizen de
kans op besmetting van kwetsbare personen nog
vergroot. Wel adviseert het OMT in het klein proeven
te nemen, om te zien of en waarop versoepeling van
de bezoekersregeling gebaseerd kan worden. Die
proeven zijn onlangs in gang gezet.
Het sociaal isolement waar verpleeghuisbewoners nu
mee te maken hebben, is bijna onmenselijk te
noemen. Daarom blijven de bonden erop aandringen
dat ook hier zo snel als kan één vaste mantelzorger
op bezoek mag komen.

Met de mantelzorgwaardering ondersteunt de
gemeente Venray de lokale ondernemers.
De cadeaubonnen kunt u besteden bij de
deelnemende Venrayse horeca en winkeliers
(zie www.venray.nl voor een overzicht).

VERGUNNINGENBELEID OP BASIS
VAN GEZONDHEID EN VEILIGHEID
Vergunningen in Venray zullen voortaan
vooral worden beoordeeld op de
maatstaven veiligheid en gezondheid. Goed op de
leefomgeving afgestemde vergunningen dragen bij
aan die veilige en gezonde leefomgeving.
Burgemeester en wethouders van Venray hebben
het nieuwe beleid voor vergunningen vastgesteld.
De gemeenteraad beslist hier begin juli over.

Wilt u meer lezen over wat
er voor ouderen te doen is?
BEZOEK DE WEBSITE
www.cvo-venray.nl

Hoge prioriteit krijgen de thema’s waar de grootste
risico’s voor de gezondheid en veiligheid zitten,
zoals intensieve veehouderijen, drugsdumpingen,
bouw- en brandveiligheid, grote evenementen en
zorg- en verpleegcentra. Ook fraude met adressen,
woonoverlast, drugshandel en dergelijke krijgen in
Venray hoge prioriteit.

RIJBEWIJSKEURINGEN
Ouderen van wie het rijbewijs verloopt, maken zich
zorgen als ze een gezondheidskeuring dienen te
ondergaan. De keuringsartsen hebben namelijk op
advies van de artsenvereniging KNMG besloten
niet te keuren, zolang in verband met het
coronavirus de lockdown-toestand in Nederland
gehandhaafd blijft. Tot zolang kunt u ook in
Nederland (niet in het buitenland dus) door blijven
rijden met uw verlopen rijbewijs. Eind dit jaar heeft
het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
(CBR) naar verwachting de eigen achterstand
ingehaald en zullen nieuwe maatregelen worden
aangekondigd. Wie niet wil wachten kan mogelijk
wel ergens een keuringsarts vinden, maar
gewaarschuwd wordt voor woekerprijzen.

De gemeente gaat bij vergunningaanvragen vooral
in gesprek met inwoners en ondernemers.
Wethouder Cor Vervoort: “Met een goed gesprek
bereik je vaak veel meer, dan met direct
handhavend optreden. Venray kiest voor
bewustmaking en het uitleggen van het waarom van
regels.”
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KIJK VAN
JONATHAN

ONTWIKKELING ANNAPARK GAAT DOOR
Het bestemmingsplan voor het Annapark is
onherroepelijk geworden. Alle bezwaren zijn
afgehandeld en niets, zelfs de coronacrisis niet, staat
de ontwikkeling van het park in de weg.
Projectontwikkelaar Marc van der Velden van de
Van Renschdaelgroep uit Horst legt uit hoe er
gewerkt wordt. De verbouwers zijn begonnen bij het
hoofdgebouw en werken zo naar achteren toe. In het
gebouw Sint Jozef, rechts van het hoofdgebouw,
komen nu elf appartementen en ook het gebouw Sint
Pieter, schuin daarachter, wordt een
appartementencomplex. Hier tussenin heeft de
tandartsenpraktijk Tandenz zich al gevestigd.
De monumentale panden worden aan de buitenkant
nagenoeg niet veranderd. De renovatie van het
hoofdgebouw, het vroegere klooster, nadert
langzaam maar zeker zijn voltooiing. De gevels zijn
schoongemaakt, ornamenten vernieuwd en vooral de
daken zijn met moderne isolatietechnieken
opgeknapt. In juni komt ook de gestichtsboerderij
(foto) in de verkoop.

Een dame kwam voorbij. Een chique
verschijning, lopend met een verende pas, bijna
schrijdend, op hoge hakken. Een gemiddelde
lengte, een kort beige jasje, een bruine rok van
gepaste lengte, een klein hoedje schuin op het
onnatuurlijk blonde haar. En een klein hondje aan
de lijn. Ze leek zo model gestaan te hebben voor
Tolstoi’s Dame met het hondje. De kleur van het
haar deed vermoeden dat ze ergens uit OostEuropa afkomstig was.
Het hondje trippelde met zijn korte pootjes heel
zenuwachtig heen en weer, alsof het zijn plasje
niet kwijt kon of wilde. Een andere
hondeneigenaar met een meer dan gemiddeld
grote hond naderde van de andere kant.
De dame keek heel bewust, met het hoofd iets
schuin omhoog, de andere kant op, alsof ze de
andere hondenbezitter niet wilde begroeten.
De grote hond dacht daar anders over.
Bij honden spelen kennelijk ras noch omvang
een rol. De grote hond liep op het kleine hondje
af en begon het uitgebreid van achter te
besnuffelen, wellicht op onderzoek uit of er een
korte verkering inzat. Het kleine hondje liet het
zich welgevallen, maar het baasje niet. Enigszins
opgelaten begon ze driftig aan de riem te
trekken, om het kleine hondje te bewegen
afscheid van zijn bewonderaar te nemen. Die
was het daar echter niet zo mee eens en met een
hoog geblaf liet het hondje dat blijken. Dat wekte
mijn lachlust op, want als de dame inderdaad uit
wat ik dacht Oost-Europa afkomstig was, hoorde
haar hond te blaffen met een laag diep geluid in
de traditie van de grote Russische bassen. Daar
zijn ze beroemd om, tenslotte.
Het hondje kende kennelijk deze traditie niet en
het was eerder keffen dan blaffen wat het liet
horen. Omdat de dame de strijd met haar hondje
dreigde te verliezen, pakte zij het hondje resoluut
op en nam het onder haar arm, zoals dames hun
avondtasje onder hun arm dragen. Arm hondje,
maar de baas beslist, daar heb je je als hond bij
neer te leggen.
Zonder dat het hondje de kans had gekregen de
blaas te legen, liep de dame door, een andere
plaats zoekend voor het plasje van haar hondje.

Annahaeghe
Binnenkort begint de verkoop van 64 woningen met
tuin. Deze komen op het open terrein tussen het park
(achter de boerderij) en de Overloonseweg. Dit wijkje
gaat Annahaeghe heten en heeft zijn ontsluiting op de
Overloonseweg. Hier is de bouw van twee-onder-eenkapwoningen voorzien, alsmede riante villa’s.
De huizen worden levensloopbestendig afgeleverd.
Er zijn ook vijftien kavels voor mensen die zelf willen
bouwen. Er hebben zich voor het wonen op Sint Anna
al meer dan zevenhonderd gegadigden gemeld.
Via de website www.annapark.nl is te zien welke
plannen er zijn.

Jonathan

VOOR U GELEZEN
“Je weet nooit zeker of ouderen tijdloze wijsheden
of verouderde opvattingen te berde brengen.”
Schrijver Yuval Noah Harari.
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hebben geboekt. Venray staat in deze lijst op de
zevende plek. Volgens de woordvoerder laat die
stijging zien dat Venray op de goede weg is. “Er
worden volop plannen gemaakt voor extra faciliteiten
voor de fiets. Een jaar geleden zeiden we al ‘Venray
kiest voor de fiets’ zodat zoveel mogelijk mensen
voor korte afstanden de fiets nemen of gaan lopen.
Dat is gezond, het voorkomt files én het zorgt
daarmee voor schonere lucht.”
De gemeente wil doorgaan met het verbeteren van
fietsvoorzieningen. Bij het station komt een betere en
grotere fietsenstalling en de gemeente wil een
complete fietsring creëren, waar fietsers zonder veel
oponthoud snel van de ene naar de andere plek in de
gemeente kunnen komen.

VENRAY WERKT AAN FIETSPLEZIER

Als een wielrenner in de BinckBank Tour op plaats 38
staat, telt hij al niet meer mee. De gemeente Venray
staat op de 38e plek van de top 100 van fietssteden
in Nederland en is daar apetrots op. Venray is, na
Beesel (plaats 22), de tweede van Limburg, en met
Weert zesde in de lijst van ‘snelste stijgers’,
gemeenten die zich de afgelopen twee jaar het meest
hebben verbeterd. Ook Horst aan de Maas en de
gemeente Peel en Maas (rond plek 80) staan nog
Snelheid
binnen de top 100.
Over de snelheidsverschillen op de rijwielpaden hield
De vragen uit de enquête van Fietsstad 2020 zijn
de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
verdeeld over vijf categorieën: 8-80, beleving,
(vroeger dus de
onderhoud, netwerk en
Algemene Nederlandse
infrastructuur. In de
Wielrijders Bond) een
categorie 8-80 vertellen
enquête onder de leden.
mensen van jong tot oud,
Hieruit bleek dat bijna de
of ze zich veilig voelen in
helft van de mensen voor
het verkeer. Beleving gaat
een maximumsnelheid
over het fietsplezier
op fietspaden is. Hoe dit
Daarnaast heeft de
te controleren en te
fietsbond ook gekeken
handhaven is, wordt niet
naar objectieve factoren
duidelijk. Bovendien zal
zoals omrijdfactoren
de wet hierop aangepast
(bijvoorbeeld niet dwars
moeten worden.
door het centrum, maar
De stelling dat de
eromheen), stedelijke
maximum snelheid op
dichtheid, rotondes en
fietspaden 20 kilometer
snelheidsverschillen.
per uur moet worden
De Fietsersbond stelde
werd overigens flink
een overzicht op met de
aangevochten.
gemeentes die de
Verschillende snelheden en breedtes op het fietspad
Die snelheid is te laag,
afgelopen twee jaar de
vinden diverse leden.
meeste vooruitgang
Een ander idee is dat de
overheid moet overgaan tot
de aanleg van aparte
fietspaden voor snelfietsers
en bromfietsen, dan wel
fietspaden zodanig moet
verbreden dat passeren
minder moeilijk en
gevaarlijk is. Verbreding is
ook nodig vanwege de
groei van het aantal
bakfietsen en mogelijk
straks weer de stints.
Het is in elk geval een
probleem om goed over na
te denken.
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Hofleverancier
Omdat in Geijsteren wel meer mensen beschikken
over flinke tuinen met veel fruit, kregen de
Geijsterenaren enkele jaren geleden een lumineus
idee: “Laten we als dorpsgemeenschap het overtollig
fruit uit onze tuinen inzamelen, (laten) verwerken tot
‘streekproducten’ en op de markt brengen via de
dorpsraad. Met als belangrijkste doel het sociale
aspect, de bevordering van de saamhorigheid tijdens
de inzameling, voorverwerking en distributie van de
producten.”
Heel Geijsteren levert nu appels en peren, waarbij
het echtpaar Herman én Mia met 600 tot 700 kilo
‘hofleverancier’ is. Dit fruit gaat naar een perserij en
komt als sap terug, in flessen, geëtiketteerd met de
naam ‘De Smaak van Geijsteren’. Volgend jaar komt
er misschien ook ‘kruut’ bij het assortiment.
Uit walnoten wordt olie geperst, nadat ze door de
vrijwilligers zijn gekraakt. De daarbij gebruikte
uitdrukking ‘kraken en kwaken’ toont het belang van
het sociale aspect. Ook de pakketten met deze
streekproducten worden door de Geijsterse
gemeenschap samengesteld en onder de naam
‘De Smaak van Geijsteren’ via
‘Het Trefpunt’ verkocht.

DIT HOUDT ME BEZIG
Wie is:
Geboren in:
Leeftijd:
Gehuwd met:
Oma van:
Oud beroep:
Bezigheden:

Mia Jacobs
Geijsteren
70 jaar
Herman
4 kleinkinderen
Huishouding Landgoed Geijsteren
Fruit verwerken, breien, fotograferen,
kaarten maken, zingen

Het kerkdorp Geijsteren is natuurlijk vooral bekend
door het uitgestrekte natuurgebied ‘Landgoed
Geijsteren’. Maar dat is zeker niet het enige stukje
Geijsteren waarvan de bewoners kunnen genieten;
soms ook van hetgeen hun eigen ‘mini-landgoed’ te
bieden heeft. Neem bijvoorbeeld de plek waar Mia en
Herman Jacobs wonen, in het voormalig ouderlijk
huis van Mia. Op die plek zijn ze al meer dan vijftig
jaar samen: op het moment van het interview was het
gouden feest pas een paar
dagen daarvoor gevierd.
Herman is ook in Geijsteren
opgegroeid, maar hij is
meer een ‘stadse’: hij is
geboren en getogen in het
centrum tegenover de kerk.
Geboren in het huis van
‘sigarenLomme’ en
opgegroeid in het ernaast
gelegen ‘âlde schólhuus’.

Via haar schoondochter kwam
Mia in contact met een
initiatief van de protestantse
kerk in Boxmeer: breien voor
asielzoekers. Met een groepje
dames is ze enthousiast bezig
met het breien van mutsen en
sjaals voor mensen die wat
warmte goed kunnen
gebruiken in ons kikkerlandje.

Huishouding
Toen Mia op zestienjarige
En samen met Herman is ze
leeftijd van school kwam,
graag bezig met het op beeld
kreeg ze een aanbieding
vastleggen van allerlei
(haar moeder had dat met
Mia Jacobs (links) bij het kraken van de noten. activiteiten: Mia is van de
de barones ‘geregeld’) om
foto’s, Herman filmt. Verder
in de huishouding van de pasgetrouwde barones van houdt Mia van het maken van kaarten met de
het landgoed mee te werken. Het begon met een
kleinkinderen. En alsof dat allemaal niet genoeg tijd
halve dag per week, maar dat groeide uit tot vier
kost: ze is al 35 jaar lid van het kerkkoor.
halve dagen. Later, toen haar kinderen en
Tekst: Johan Koster
kleinkinderen kwamen, werd dat weer teruggedraaid
Foto’s: Leo Willems
tot een halve dag per week. Door de jarenlange
contacten kreeg Mia een speciale band met de
kleinkinderen van de barones. Ook de verhouding
met de barones was zo goed, dat die haar vroeg ook
na haar pensioen nog eens per week te blijven
komen. Die band is nu al vijftig jaar oud.
In de zomer besteedde Mia altijd al veel tijd aan het
verwerken van het fruit uit haar grote tuin. Wecken,
experimenteren met het maken van vlaaien,
aardbeienjam, sauzen en sappen en
‘kruut’ (appelstroop) was haar lust en haar leven.
In de overvloed deelden vrienden en kennissen vaak
mee. Herman deed het zwaardere werk, hij zorgde
voor de pluk en het transport van de grote
hoeveelheden appels en peren.
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ROBOT TESSA IN
WIJKVERPLEGING

ZIEKENHUIS
KAN OP DE WIEËN

De zorggroep is
gestart met het
gebruik van robot Tessa in
de wijkverpleging. Tessa is
een sociaal robotje dat
berichten uitspreekt,
herinneringen geeft, vragen
stelt en muziek afspeelt. Dit
wordt ingesteld door de
mantelzorger of
zorgverlener. Op deze
manier biedt Tessa structuur
en activeert ze de cliënt voor
verschillende activiteiten. Zo
kan de cliënt meer zelf doen.
Tessa is een hulpmiddel, net
als een rolstoel, maar dan voor cognitieve
ondersteuning. Het robotje wordt inmiddels ingezet
door meer dan 75 zorgaanbieders. Tessa helpt bij
mensen die zonder begeleiding moeite hebben met
eten, drinken, medicijnen innemen, aan- en uitkleden
of persoonlijke verzorging, maar die dit in principe wel
kunnen. Deze mensen hebben zorg nodig door een
beperking in kennis of geheugen. In de huidige tijd
kan Tessa nog meer toegevoegde waarde bieden
omdat cliënten niet meer naar dagbestedingen of
eetpunten kunnen en er soms wat minder zorg
langskomt.

De zuidoosthoek van
sportpark De Wieën
(achter het gezondheidscentrum aan de
Leunseweg) is geschikt voor het bouwen van een
nieuw ziekenhuis. Dit blijkt uit een
haalbaarheidsonderzoek van de gemeente Venray
en VieCuri Medisch Centrum. Uit het rapport blijkt
dat deze plek voldoet aan de eisen op het gebied
van verkeer, infrastructuur en veiligheid.
Het nieuw te bouwen ziekenhuis komt naast het
bestaande gezondheidscentrum de Wieënhof. Voor
het ziekenhuisgebouw zijn meerdere uitwerkingen
mogelijk. Deze scenario’s worden nu verder
uitgewerkt, inclusief een financiële onderbouwing.
De formele besluitvorming wordt verwacht in de
herfst.
Lichte vertraging
De gemeente Venray en VieCuri Medisch Centrum
sloten op 25 april 2019 een overeenkomst om
samen te onderzoeken of locatie De Wieën geschikt
is voor een ziekenhuisvoorziening. Om deze
onderzoeken zorgvuldig en volledig te kunnen
uitvoeren, was meer tijd nodig dan voorzien was.
Ook de coronacrisis zorgde voor enige vertraging.
Ankie van Rossum, bestuursvoorzitter van VieCuri:
“We vinden het belangrijk dat er een ziekenhuis van
VieCuri in Venray blijft. Dat uit onderzoek blijkt dat
dit haalbaar is, biedt voor VieCuri en onze patiënten
perspectief. Hiermede, naast het bestaande
gezondheidscentrum, kunnen we nu verder aan de
slag.”

Tessa is al helemaal klaar als ze uit de doos komt. Er
hoeft geen installatie plaats te vinden. Omdat
zorgverleners en mantelzorgers nu niet persoonlijk
getraind kunnen worden in het gebruik van de robot,
heeft De Zorggroep samen met de software
ontwikkelaar Tinybots een online-training center
gebouwd waar mantelzorgers en zorgverleners leren
wat Tessa is en hoe je Tessa goed instelt.

HORIZONTAAL TOEZICHT
VIECURI
Ziekenhuis VieCuri heeft met
instemming van zorgverzekeraar VGZ het
‘horizontale toezicht’ ingevoerd. Hierdoor worden
minder kosten gemaakt en zijn die kosten ook sneller
inzichtelijk voor ziekenhuis, patiënt en
zorgverzekeraar. “Wij krijgen een beter inzicht in de
zorgkosten voor patiënten, er is minder werkdruk en
zijn er minder kosten voor beide partijen.” zegt
IJsbrand Schouten, lid Raad van Bestuur VieCuri.
VieCuri wil de kosten van de zorg op de juiste manier
registreren en declareren bij de zorgverzekeraar. In
plaats van controles achteraf, werken bij Horizontaal
Toezicht ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen
om de rechtmatigheid van de declaraties vooraf vast
te stellen. Voor de patiënt betekent dit sneller en
beter inzicht in de zorgkosten en het eigen risico.

Ook wethouder Anne Thielen is tevreden met deze
uitkomst: “Op die manier kunnen we onze inwoners
moderne ziekenhuiszorg bieden op een goed
bereikbare mooie locatie. De sportverenigingen
kunnen allemaal op het sportpark blijven. Alleen het
honkbalveld zal verplaatst moeten worden naar een
locatie elders op het sportpark.”
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VIECURI START
NORMALE ZORG

LEGPUZZEL MET
VELE GEZICHTEN

Hoewel de coronacrisis nog niet
voorbij is, wordt de situatie in Nederland langzaam
stabieler. Daardoor ontstaat er ook bij ziekenhuis
VieCuri weer ruimte voor de normale zorg. VieCuri is
half mei begonnen, vanzelfsprekend met de
patiënten die de zorg het hardst nodig hebben. Het
ziekenhuis neemt zelf met de betreffende patiënten
contact op om een polikliniekbezoek, opname of
onderzoek af te spreken. Op de website van VieCuri
is een pagina met veel gestelde vragen rond het
opstarten van de zorg.
VieCuri treft wel maatregelen om de zorg veilig te
laten verlopen. Mensen met klachten krijgen een
mondkapje, er wordt gepland met de anderhalve
meter in gedachten en waar het niet nodig is dat de
arts u echt ziet, wordt gewerkt met telefonische
consulten.
Patiënten kunnen op de normale wijze worden
doorverwezen door de huisarts. Patiënten die al op
de wachtlijst staan, worden opgeroepen op basis
van medische urgentie. U hoeft hiervoor niet zelf
VieCuri te bellen.

Een dikke drie maanden werkt Jan
van Haasteren uit Bergen (NH) aan
een tekening, die leidt tot een nieuwe legpuzzel. Elk
jaar maakt hij er drie. Met Sinterklaas in zicht, maant
puzzelfabrikant Jumbo hem tot spoed. November is
de maand van de grote omzet. Nu, in april en mei,
doet het coronavirus de kassa rinkelen.
Het gedwongen thuisblijven bracht jong en oud
ertoe, om de televisie uit te zetten en te gaan
puzzelen voor de afwisseling. De spotprenten van
Van Haasteren zijn topfavoriet. Van Haasteren is
inmiddels 84 jaar oud. Tijd om te stoppen? Jan vindt
van niet. Nu zijn vrouw enkele jaren geleden is
overleden, is tekenen een goede afleiding. En
zolang hij het met plezier kan doen, gaat hij door. Hij
vindt het heerlijk een actueel onderwerp uit te
werken in een prent met de meest gekke situaties.
Hij houdt van geintjes en milde spot. Neem de prent
op de voorpagina. Heel Holland bakt is een
wedstrijd van fanatieke bakkers, maar bij Jan wordt
het een chaos van koekenbakkers en malloten.
Poets
De puzzels zijn moeilijk omdat Van Haasteren
vooral werkt met gezichten. Op een plaat staan vaak
wel zestig personen afgebeeld, die allemaal iets
raars doen of het slachtoffer worden van een
potsierlijke poets die al dan niet met opzet voor hen
wordt gebakken. Dat maakt de puzzel ook zo leuk.
Toen Venray in de jaren ’70 als promotie een puzzel
uitbracht met de Grote Kerk erop, was dat leuk,
maar het leggen was oersaai: heel veel blauwe lucht
zonder een wolkje, een stijve kerk en doodse
Grotestraat. Nee, dan die puzzels van Jan. Op elke
vierkante centimeter gebeurt iets.
Van Haasteren heeft er een gewoonte van gemaakt
om vier vaste dingen terug te laten keren: een
haaienvin, een slak, Sinterklaas en een zelfportret
(zie boven, getekend toen hij 70 werd). “Toen ik mijn
kop een keer vergat, kreeg ik telefoontjes van
puzzelfanaten. Er zijn er die eerst die vier dingen
zoeken, voor ze echt beginnen te puzzelen”, liet Jan
optekenen.
Van Haasteren heeft een
strak dagritme. Vroeg uit de
veren en dan zo snel mogelijk
achter de tekentafel, slijpen
aan een nieuwe poster van
ongeveer 70 bij 100
centimeter. „Ik doe alles met
de hand. Schetsen, tekenen,
inkleuren. Ik vind die
bewegingen fijn, een
krabbeltje met een potlood en
dan lekker met een pennetje
inkten. Heerlijk is dat.”

Thuis aan monitor
Mensen met hartfalenklachten zijn zeer kwetsbaar.
Het is daarom extra belangrijk om inzicht te hebben
in hun gezondheidstoestand. Om die reden is
ziekenhuis VieCuri begonnen patiënten op afstand in
de gaten te houden (monitoren) met thuismetingen.
Dit is een uitbreiding van de bestaande app
‘MijnHartfalencoach’. Omdat niet iedereen een
(goede) bloeddrukmeter en weegschaal heeft, stelt
VieCuri die ter beschikking. Door patiënten hun
gewicht en bloeddruk thuis te laten bijhouden en die
te koppelen aan de app MijnHartfalencoach kan de
specialist de ontwikkeling nu toch volgen.
VOOR U GELEZEN
“Ik wil alleen de mooie herinneringen bewaren.
De negatieve dingen laat ik achter me. Dat heeft
met ouder worden te maken.”
Oud wielrenner Joop Zoetemelk. In De Limburger.
Noorderhof 30
5804 BV Venray
0478-514000

www.ewalts.nl

In het golfslagbad. Van een anderhalvemetermaatschappij komt bij Van Haasteren niets terecht.
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar via
een informatiepunt en ouderenverenigingen.

AREG NEEJS

Blitterswijck

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

De crisis door het coronavirus heeft ook
het kerkelijk leven stilgelegd.
Samenkomsten in de gebedshuizen was
niet meer mogelijk, zelfs begrafenissen
moesten in alle stilte plaatsvinden. In de
maand mei kon zelfs het gezamenlijk
bidden bij de Lourdesgrot aan de
Eindstraat niet plaatsvinden.
Maar volgens de immer aanwezige onderhoudsman
Herman Elbers (foto) is het drukker dan ooit geweest
bij de grot. Mensen kwamen, hielden keurig afstand
en baden er de rozenkrans.

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

Jeu Steeghs

jeusteeghs@home.nl

Merselo

Info brievenbus

KBO Merselo

kbo-merselo@gmail.com

548050

Jeanne Hendrix

jaantjeverberne@gmail.com

546365

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

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

Corry Kanters

kanthen@ziggo.nl

Wanssum

Wanssum Info Punt

KBO Wanssum

secretariaat@kbowanssum.nl

06 1317 2540

Jan v Cuijck

janvancuijck@gmail.com

06 1754 6175

Tonnie Kwakkernaat

info@synthese.nl

517300

René Rijpma

renerijpma@hotmail.com

511186

Ysselsteyn

Wmo loket

569802
06 5396 9693

Oirlo

Uit Nederland
U mag er voorlopig niet naar
toe, maar ‘na het coronavirus’
moet u eens naar het
Klômmele-museum in Weert
gaan. Wies en Truus Gerads
wonen in het buitengebied in
een boerderij. Boven de
koeienstal drijven ze het
‘museum’, een soort uitdragerij van velerlei spullen.
Denk niet dat het allemaal rommel is, want de 80jarige Wies is gek op houtsnijden. Zestien jaar heeft
hij bijvoorbeeld aan een levensgrote kerstgroep
gegutst en gebeiteld. Hij kan er prachtig over
vertellen. De 77-jarige Truus houdt de zaak schoon.

Venray

Op de wereld
Wereldberoemd werd hij: Tom
Moore uit het Engelse Bedfordshire
vond het werk van de NHS(National
Health Service, oftewel de Nationale
Gezondheidsdienst) tegen het
coronavirus zo geweldig dat hij
besloot tot een inzamelingsactie. Hij
wilde, omdat hij eind april 100 jaar
werd, honderd keer het tuinpad van
25 meter lang achter zijn huis op en
neer lopen achter zijn rollator. Hij hoopte daarmee
1000 Engelse ponden op te halen. Op ‘social media’
werd de actie bekend gemaakt. En zie: bijna 600.000
mensen doneerden geld. In totaal haalde Tom meer
dan 25 miljoen pond op (28 miljoen euro).

HELAAS
Ook in deze schakel kunnen we nog
geen agenda vol activiteiten plaatsen.
We hopen met u op betere tijden.
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06 2099 7687
584520

GEEN FIETSVIERDAAGSE
Held(in) van de zorg

Op 21 april kondigde de regering
aan dat het verbod op
evenementen met veel publiek
verlengd werd tot 1 september. Dit betekende dus
ook de doodsteek voor de Fietsvierdaagse Venray,
die in de tweede helft van juli zou worden
gehouden.
In maart had het bestuur al ernstige twijfels of het
wel verantwoord en mogelijk zou zijn om de
fietsvierdaagse door te laten gaan. Het verbod deed
de deur dicht. De stichting denkt nog na over een
alternatief voor de fietsers in het najaar. En anders
wordt het de Fietsvierdaagse Venray 2021 van 20
tot en met 23 juli.

Niet onverwacht, wel ongewenst,
staat het coronavirus voor de deur,
het land is in rep en roer,
veel mensen in mineur.
Diverse instanties trekken aan de bel
of laten de noodklok luiden.
van Roodeschool in het hoge noorden
tot Eijsden in het diepe zuiden.
De overheid komt met maatregelen
nogal rigoureus,
met impact, maakt veel los
maar we hebben geen keus.
Horecazaken gaan dicht, bedrijven op slot,
evenementen worden afgelast,
veel mensen thuis, mijn god mijn god.
Scholen gaan dicht,
onderwijs op afstand dient zich aan,
gaan nou straks de eindexamens naar de maan?
Werken vanuit thuis wordt aanbevolen,
voor zover dat kan,
dat zorgt weer voor andere problemen,
ik snap er niks meer van.
Eén belangrijke groep “mag” blijven gaan,
daarvoor is geen grens,
de dames en heren in verpleging en
zorg voor de hulp vragende medemens.
Zij staan voor hun taak, trouw en stoer,
gewapend, dat wel,
want ook voor hen ligt corona op de loer.
Alle organisaties zetten zich in,
de concurrentie is een slechte anti-corona-pil,
mentaliteit en collegialiteit maken het verschil.
Extra aandacht vraag ik voor deze groep.
Ik hoop dat het verder wordt verteld, zonder
tegenzin,
Eenieder, werkzaam in de zorg, verdient de titel
“Held” of “Heldin”.
Gerrit Hendriks

ALZHEIMER CAFÉ VENRAY
Op maandag 8 juni is via Peel en Maas
TV het Alzheimer Café te zien.
Dit wordt uitgezonden om 19.00 uur, maar ook op
dinsdag erna herhaald. Onder leiding van Nicole
Wijnhoven-Klaassen van Zin&zelf wordt gesproken
over Zingeving aan het leven.

 Ouderenadvisering: voor informatie,
advies en ondersteuning op het gebied
van wonen, zorg, welzijn en
vrijetijdsbesteding.
Contact Synthese:
Leunseweg 51, 5802 CG Venray
Tel: 0478-517300
Mail: info@synthese.nl
Site: www.synthese.nl

 Mantelzorgondersteuning:
Contactpersonen:
Saar Bloemers
Dasja Giantsios

13

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

INGEZONDEN BRIEF
Oplossing
De redactie werd begin U D E O G R N I L
mei aangenaam verrast I L R U N D E G O
door een mail van
Sander Vermeeren, Niet G N O I L E D R U
alleen had hij de letter- R O U L D N G E I
sudoku, die door een
D E I G O U R L N
van de redactieleden in
elkaar was geknutseld, N G L R E I U O D
O U D E R L I N G
al opgelost, maar
bovendien waren
L R N D I G O U E
meerdere oplossingen
E I G N U O L D R
mogelijk gebleken.
“De letter-sudoku was wel erg pittig omdat er
meerdere oplossingen mogelijk waren. Dat hoort
eigenlijk niet. Na lang puzzelen heb ik er uiteindelijk
drie gevonden. In de derde kunt u het woord
OUDERLING vinden.”
Een zo grondige aanpak hadden we niet verwacht.
De oplossingen van de vorige Schakel:
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ZEESLAG
oplossing
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K = kruiser;
O= onderzeeër
T= torpedojager
S = slagschip
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Ook in deze schakel een puzzel om de tijd te verdrijven.
Hieronder een CIJFERCODE.
Bij deze puzzel heeft elke letter een cijferwaarde, elke letter staat dus gelijk
aan een cijfer. In het kruiswoorddiagram staat in elk vakje een getal van 1 tot
en met maximaal 26. Je moet erachter zien te komen welke letter bij welk getal
hoort. Om een begin te maken, zijn de eerste 4 letters gegeven.
Hiernaast nog eens de TECTONIC
Vul in de blokken de cijfers 1 t/m 5 in.
Is een blok maar 1 vakje, vul dan een 1 in. Bij 2 vakjes de cijfers 1 en 2 invullen,
enz….Gelijke cijfers mogen elkaar verticaal, diagonaal en horizontaal niet raken.
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Tot slot enkele raadseltjes
1. Welk woord hoort niet in het volgende rijtje thuis? Olifant, tafel, fiets, stoel, auto, kat ?
2. Welke letter moet op de punten worden ingevuld om nevenstaande rij logisch af te maken? M J J A …?
3. Het is 12 uur ’s middags en het regent. Is het mogelijk om over 60 uur de zon weer te zien schijnen?
4. Wat is een gesprek van minder dan 100 gram?
5. Als je het hebt wil je het delen, als je het deelt heb je het niet meer. Wat is het?
1.Fiets, dat is de enige die niet met 4 punten op de grond staat. 2.Een S; mei, juni, juli, augustus, september
3 Nee, want na 60 uur is het middernacht! 4. Een onderonsje… 5.Een geheim!
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MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
ERIC DE NOORMAN
Stripverhalen hebben altijd veel lezers getrokken. Tot ‘de grote drie’ van de
Nederlandse beeldverhaal-historie behoort, naast Kapitein Rob en Tom Poes, de
stripreeks Eric de Noorman, getekend door Hans Kresse. De verhalen draaien rond
vikingkoning Eric en zijn avonturen overzee. Zij werden van 1946
tot 1964 als krantenstrip gepubliceerd. Vanaf 1948 waren zij ook,
heel goedkoop, in albumvorm verkrijgbaar. In totaal zijn er 67
albums, bij verschillende uitgeverijen, verschenen. Vanaf 1976
werden de verhalen heruitgegeven door Panda. Er zijn later ook
diverse verhalen in de vorm van een strip met tekstballonnen uitgegeven.
De strip was ook populair in België en is in diverse Europese landen uitgebracht. De serie
bevat veel elementen die aan de historische werkelijkheid zijn ontleend. In het begin werd
de tijd waarin de verhalen speelden niet altijd consequent gevolgd, maar later werden
verhalen en tekeningen historisch betrouwbaarder. Sindsdien speelden verhalen zich af in
de vijfde eeuw, de tijd van de Noormannen. Vooral Britse eilanden vormden het decor voor
de verhalen en daarin komen we heel wat historische personen tegen, zoals de Picten,
koning Arthur en andere Britse legendarische koningen. Kresse bedacht echter ook
verhalen die speelden in Atlantis en in het Rome uit de Romeinse tijd. Eric ontmoet zelfs Attilla de Hun.
TIJL UILENSPIEGEL
Elk kind kent Tijl Uilenspiegel als een ondeugd die iedereen voor de gek hield en de
malste streken uithaalde. Daarom was het een prachtig onderwerp voor honderden
kinderboeken, die over hem gemaakt zijn. Tijl (in het Duits bekend als Till Eulenspiegel)
hoort tot de Nederlandse en Duitse folklore. De eerste verhalen verschenen rond 1500 in
het Duitse Brunswijk, waar stadsklerk Hermann Bote grappige anekdotes noteerde over
een ‘Dyl Ulenspeghel’. Deze middeleeuwse Uilenspiegel verschilt sterk van de Tijl die in
1867 door de Belg Charles De Coster als roman werd uitgebracht. De Tijl in de vijftiende
eeuw had een platvloerse humor, zoals in die tijd normaal was. De Coster gebruikte Tijl
om van hem een Vlaamse vrijheidsstrijder te maken die tegen de Spaanse overheersing
vocht, samen met zijn vriend Lamme Goedzak en vriendin Nele. Sindsdien wordt
Uilenspiegel met Vlaanderen geassocieerd. Zijn naam verklaart zijn talent als
grappenmaker. De uil was vroeger het symbool van domheid. In de spiegel kunnen mensen zelf zien hoe
uilachtig zij zijn. De Coster verklaart de naam als: "Ik ben ulieden spiegel," Ulen-spiegel. De meeste
kinderboeken zijn op de roman van De Coster gebaseerd.
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.

GEEN KERMIS, WEL WAT LEKKERS
De kermis in Oirlo is vanwege het coronavirus
afgelast.
Daarvoor in de plaats bedacht het bestuur van KBO
Oirlo iets aparts. Bij alle leden werd een attentie
bezorgd, in de vorm van een mooi pakketje echte
choco-hartjes. Bij de attentie zat ook een kaart met de
volgende tekst: “Al bijna twee maanden verloopt het
leven anders voor alles en iedereen, dus ook voor onze vereniging.
We wachten op betere tijden van weer samenkomen, buiten of in de
Linde-zaal. Ook geen kermis dit jaar. Hou jullie goed en tot gauw.”
De meest leden kregen de attentie in de bus.
Het oudste lid, de 97-jarige Jo Achten kreeg de attentie bezorgd door
Ans Bastiaans, met 62 jaar het jongste KBO-lid in Oirlo.
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