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  Schakelredactie zoekt versterking 
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  Ziekenhuizen: fusie ja of nee? 

  Inbrekers komen via stopcontact 

Kermisvlaai. Het was toch nog kermis in Venray. Alleen voor de kleinsten, maar alla, een kniesoor die 
daarom zeurt. De tijdelijke bewoners van mini-camping Heide aan de Deurneseweg komen normaal elk jaar 
met de kermis samen op de koffie bij Gerrie en Jan van der Haghen, die de tent runnen. Ze krijgen dan koffie 
met kermisvlaai. Vanwege de corona-crisis kon dat dit jaar niet. Maar Jan toverde een golfkarretje om tot een 
rijdende vlaaienwinkel. Samen met Gerrie trok hij van tent tot tent om vlaai uit te delen. Lees ook pagina 14. 

Foto Jaques Penris 
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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 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 25 september. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 10 september. 

Advertenties moeten uiterlijk 8 september 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 en Leo Broers. 

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

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Corry Houwen. 

Druk: Van Issum Media.  

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

Opzeggingen of wijzigingen van lidmaatschap en 
abonnement van De Schakel moet u doorgeven aan 
het secretariaat van uw afdeling. 

Nadat de school van Castenray is 
verbouwd tot wooncentrum voor vijf 
ouder(par)en, ondergaan ook de leegstaande 
schoolgebouwen in Veulen, Geijsteren en Vredepeel
(foto) deze metamorfose.  

De vroegere 
basisscholen in 
deze dorpen worden 
eveneens verbouwd 
tot appartementen. 

Verantwoordelijk 
wethouder Jan 
Loonen (CDA) en 
gedeputeerde Andy 

Dritty tekenden op 1 juli in de voormalige Antonius 
School in Veulen een samenwerkingsverband tussen 
de gemeente en provincie. Zo komen er in Veulen en 
Geijsteren vijf wooneenheden bij die voor ouderen 
bedoeld zijn. In Vredepeel krijgt de leegstaande 
school met vier appartementen een nieuwe invulling 
in de vorm van wonen.  
Het samenwerkingsverband valt onder de wens van 
Limburg om kleinere kernen leefbaar te houden.  
De provincie steekt ruim vijf ton in de plannen van 
Venray. Het samenwerkingsverband is het eerste in 
Noord-Limburg. Deputé Dritty verwacht deze zomer 
meer projecten in Noord-Limburg. “Ik verwijs iedere 

gemeente door naar Venray, 
omdat ze hier goed op weg zijn. 
Mooi om te zien is ook de 
lokale betrokkenheid van de 
dorpsraden.”  
Sef Janssen (foto), lid van de 
Veulense werkgroep die zich 
bezighoudt met het ombouwen 
van de school, heeft gemengde 
gevoelens. Tegenover de 
school komen huizen met jonge 

gezinnen. Misschien had de school dus niet dicht 
gehoeven, opperde hij. 

Financiering 
Na Castenray leek Geijsteren op weg naar 
verbouwing van de school. De gemeente verkocht 
het gebouw voor 1 euro, maar de werkgroep kon de 
financiering voor de verbouwing niet rond krijgen.  
En toen Geijsteren bij de gemeente aanklopte voor 
een subsidie, bleek het potje hiervoor leeg te zijn.  
Vandaar dat de gemeente de provincie om een 
financiële injectie vroeg van € 525.000,-. Deze is nu 
verstrekt. De exacte verdeling van het geld onder de 
scholen is afhankelijk van de staat van de gebouwen 
en de kosten ter verduurzaming van de panden. 
Wethouder Jan Loonen: “We willen bij de verbouwing 
ook werk maken van energiebezuinigende 
maatregelen, zoals dubbelglas, zonnepanelen, 
dakisolatie, warmtepompen en het afkoppelen van 
regenwater.” 

REDACTIE ZOEKT VERSTERKING 

De redactie van De Schakel zoekt versterking op 
het gebied van de eindredactie. De huidige 
eindredacteur is aan het einde van zijn mandaat, 
maar wil eventueel nog even doorgaan als hij hulp 
krijgt bij de verwerking van de teksten.  
Een eindredacteur zoekt ook mee naar nieuwe 
onderwerpen voor verhalen en het maken van 
foto’s. Hij of zij moet teksten (persberichten) 
kunnen herschrijven en inkorten.  
Wie belangstelling heeft kan bellen of mailen met 
Jaques Penris, tel. 585364 of email 
jpenris@ziggo.nl 

  HALF MILJOEN  
  VOOR DORPEN 
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PRINS CORONA D’N URSTE 
Mijn vorige column is alweer van twee 
maanden geleden. Zomerstop, zult u begrijpen. 
Intussen is er veel gebeurd. Sindsdien is de wereld 
verder dolgedraaid.  
U moet de tel zijn kwijtgeraakt hoe vaak u al met een 
grote boog om anderen bent heengelopen.  
Vroeger deed men dat uit minachting, nu uit respect. 
En ter bescherming van het eigen hachje, natuurlijk.  
De regering doet wat ze kan. De ministers Wopke 
Hoekstra en Cora van Nieuwenhuizen hebben er 
samen inmiddels al eentje laten vliegen: precies, 
de KLM, met 3,4 miljard. Krijgen we later stank voor 
dank? De tijd zal het ons leren. 
‘Black Lives Matter’. Naast alle corona-ellende is ook 
de slavernij weer eens tot Kop van Jut verheven. 
Zwart schijnt er plotseling weer toe te doen. Een 
nieuwe beeldenstorm heeft zelfs de kop opgestoken. 
De vorige van 1566 was er toevallig ook eentje onder 
ene Willem van Oranje, maar dat moet toeval zijn. 
Die vorige woedde binnen de kerk, en deze nieuwe 
in de ruimte erbuiten: in onze heilige maatschappij. 
(Onze Limburgse koempels, in hun vroegere ‘Koele 
en Kuulkes’, worden bij ‘Black Lives’ in de 
gauwigheid maar even buiten beschouwing gelaten). 
We mogen intussen ook weer naar de kapper. 
Zolang we maar niet uit onze nek dingesen, want 
daar kan ’n mondkapje niks mee. 

Mondkieps 
SV Venray gaat ook betere tijden tegemoet, nu op 
hun terrein door de moslims het ochtendgebed bij 
hun Offerfeest werd gehouden. Een op Mekka 
georiënteerde cornerhoek genoot daarbij de 
voorkeur. Hoekschoppen bij thuiswedstrijden, vanaf 
die positie genomen, moeten nu toch de bijzondere 
gunst van Allah genieten, zou je zeggen. 

Wat mij onlangs verbaasde waren de 
krantenberichten waarin, van de kant 
van De Piëlhaas, met grote stelligheid 
beweerd werd dat Carnaval 2021 
beslist doorgang zou vinden, zelfs mét 
Prins Corona d’n Urste. Waarschijnlijk 
is er door het virus druk gelobbyd. 

De verdachte vertoont de 
uiterlijke kenmerken van 
de foto hiernaast. 
Mócht er al een nieuwe 
Prins komen dan 
verwachten we van hem 
toch een 
voorbeeldgedrag, en dan 

is het dragen van een ‘mondkieps’ toch het minste 
wat hij kan doen. De veren houden iedereen zo 
bovendien ook op 1,5 m afstand. Toont De Piëlhaas 
durf . . . of is hij ziende blind? 

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

COLUMN 
De gemeente Venray is al langere tijd bezig om 
plannen te ontwikkelen voor de leegstaande 
schoolgebouwen, in samenspraak met de dorpen en 
wijken. Het voormalig schoolgebouw De Stek in 
Castenray is al succesvol verbouwd tot vijf 
appartementen. Ook voor de locatie van De Kemp in 
Venray is inmiddels een nieuwe invulling gevonden. 
Het schoolgebouw is gesloopt en de locatie wordt 
binnenkort door Wonen Limburg ontwikkeld tot een 
woonhofje. In september neemt de gemeenteraad 
een definitief besluit. 

Merselo 
In de overeenkomst die op 1 juli is getekend gaat het 
om de scholen waar geen les wordt gegeven en die 
omgebouwd worden. De school in Merselo is een 
ander project. Daar gaat het om een bestaande 
school die eventueel verplaatst gaat worden.  
De gemeente heeft hiervoor ook een bijdrage 
gevraagd, maar nog niet gekregen. 

Veel later dan u van ons gewend bent, 
krijgt u bij deze een overzicht van onze 
‘belastingactiviteiten’. Zoals voor 
iedereen was het ook voor ons team een bewogen 
jaar. Het coronavirus bracht bij velen het schema van 
het invullen van de aangiftes in de war. 
Enkele enthousiastelingen onder ons, die al wat 
voorwerk hadden gedaan en op 1 februari meteen 
van start waren gegaan, hebben de klus nog kunnen 
klaren. Anderen hebben meteen voor iedereen uitstel 
aangevraagd. Zij zijn ondertussen weer begonnen en 
hebben inmiddels alles afgerond. Ook zijn er 
alternatieven bedacht, zoals telefonisch alles met de 
cliënt doorspreken en dan een tas aan de deur 
hangen met alle benodigde gegevens en deze ook 
weer via de deurknop terug laten komen.  

Mocht het zo zijn, dat u toch vergeten bent een 
aangifte te laten invullen, neem dan gerust contact 
op met telefoonnummer 581690. Wij staan het hele 
jaar voor u klaar. 

In totaal zijn er 414 aangiften ingevuld waarvan 362 
voor KBO-leden, 18 voor AVOS-leden, 5 voor  
ANBO-leden en 29 voor leden van de Wijk gebonden 
Ouderenverenigingen. Uiteraard is ook naar de zorg- 
en of huurtoeslag gekeken. Dit heeft soms geleid tot 
aanpassingen. In enkele gevallen zijn er nieuwe 
aanvragen gedaan, zelfs nog voor de huurtoeslag 
over 2019. 

Wij danken u voor het in ons gestelde vertrouwen en 
wij hopen u het volgend jaar in goede gezondheid en 
onder normale omstandigheden weer te mogen 
begroeten. 

Team belastinginvullers 

BELASTINGSERVICE VENRAY 
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Venray en VN-verdrag inzake de 
rechten van personen met een 
handicap.  

In De Schakel van maart 2020 heeft het GPV het een 
en ander geschreven over het VN-Verdrag inzake de 
rechten van personen met een handicap.  
Het verdrag legt de gemeenten in Nederland de 
verplichting op om een plan te maken dat ertoe leidt 
dat alle inwoners, ondanks een eventuele handicap, 
overal aan kunnen deelnemen. 

De gemeenten, ook Venray, hebben blijkbaar moeite 
om zo’n agenda op te stellen. Daarom heeft de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een 
handreiking opgesteld voor het maken van een 
‘lokale inclusie-agenda’ (zoek op internet VNG/
artikelen/handreiking-lokale-inclusie-agenda). In deze 
handleiding staat aangegeven welke onderwerpen in 
deze agenda aan de orde moeten komen. Hierbij 
heeft de gemeente de verplichting om de agenda op 
te stellen samen met ervaringsdeskundigen. Niet 
alleen óver u, maar ook mét u praten.  

Over welke thema’s kan de gemeente een concreet 
plan opstellen? 
-Onderwijs: Zijn scholen voor iedereen toegankelijk? 
-Wonen: Zijn er voldoende aanpassingen om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen? 
-Werk en inkomen: Zijn er voldoende werkplekken 
beschikbaar en zijn deze voldoende aangepast? Is 
het besteedbaar inkomen voldoende? 
-Vrije tijd: zijn winkels, horeca, theaters enzovoort 
toegankelijk? Is er voldoende sportaanbod? Zijn 
natuurgebieden voor rolstoel of scootmobiel 
toegankelijk? 
-Vervoer: is het openbaar vervoer toegankelijk en is 
het doelgroepenvervoer of de regiotaxi goed 
geregeld?  
-Welzijn, Gezondheid en Ondersteuning: wat kan er 
worden verbeterd in het gezondheidsbeleid, de 
WMO, de beschikbaarheid van hulpmiddelen, 
dagbesteding, sociale contacten, 
mantelzorgondersteuning? 

Ervaring 
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) heeft 
diverse werkgroepen waarin de deelnemers met 
elkaar bespreken tegen welke problemen zij 
aanlopen. Tevens zoeken zij naar oplossingen voor 
deze problemen. De resultaten van de werkgroepen 
worden besproken met de betrokken ambtenaren of 
wethouders van onze gemeente. 
Wij zijn op zoek naar ervaringsdeskundigen voor 
deze werkgroepen. Wij hebben u nodig om een 
Venray te realiseren waar iedereen aan alles kan 
deelnemen. Voor meer informatie kijk op https://
www.gehandicaptenplatformvenray.nl 

Voor het deelnemen aan de werkgroepen is geen 
contributie of een andere financiële bijdrage 

verschuldigd. Heeft u interesse dan kunt u zich 
aanmelden per e-mail 
info@gehandicaptenplatformvenray.nl  
of tel: 06 4311 3073 dan wel 550395. 

Jac Haegens 

Soms gaat het 
autorijden om 
verschillende 
redenen niet meer. 
Het rijbewijs is 
verlopen zijn of 
iemand heeft nooit 
een rijbewijs 
gehad. De partner 
die altijd reed, is 

overleden en u wilt toch uw mobiliteit houden. Voor 
familiebezoek, boodschappen of om naar de dokter 
of het ziekenhuis te gaan. 
Daarvoor bestaat een goede oplossing in de vorm 
van de brommobiel, in feite een overdekte bromfiets. 
Geschikt voor twee inzittenden en wat bagage.  
Er bestaat ook een model met gemakkelijk 
toegankelijke grotere bagageruimte. Voor informatie 
en begeleiding hoeft men niet ver te gaan. 
De Vakgarage Wejebe in Blitterswijck is dealer van 
de merken Ligier en Microcar. 
U kunt een brommobiel besturen met een 
bromfietsrijbewijs, het AM-rijbewijs. Pascal Franssen 
van Wejebe (foto) legt uit dat de begeleiding van de 
klant bij het rijden met een brommobiel hoog in het 
vaandel staat. In samenwerking met verkeersschool 
Janssen in Horst kan de rijvaardigheid worden 
getoetst. Mensen die een brommobiel kopen, kunnen 
hier rijlessen nemen. Als zij, door wat voor oorzaak 
dan ook, niet veilig aan het verkeer kunnen 
deelnemen, wordt dit ook gezegd en wordt de 
aanschaf van een brommobiel afgeraden.  
Als u al een rijbewijs hebt of had voor 
personenauto’s, is omruilen op het gemeentehuis 
mogelijk. Zonder geldig rijbewijs voor de auto zijn 
enkele lessen bij verkeersschool Janssen vaak 
voldoende voor het kunnen besturen van de 
brommobiel. U kunt de auto ook leasen bij de 
garage.  
In de nieuwste types kunnen ook stuurbekrachtiging, 
airco, airbag en dergelijke worden ingebouwd. 
Met een brommobiel mag u in de bebouwde kom en 
op 80-kilometerwegen rijden, maar niet op de 
autosnelweg. Dat is te gevaarlijk, omdat de snelheid 
daar veel hoger is dan de 45 kilometer van de 
brommobiel. Pascal Franssen: “Wij bieden veel 
service en begeleiding. We halen desgewenst het 
voertuig op voor servicebeurten, en is de bediening 
niet duidelijk, we staan met raad en daad klaar.” 

Geïnteresseerden kunnen de brommobiel ook zien 
op de seniorenbeurs in de Evenementenhal in 
Venray of op de Hiltho in Horst.  

Foto Leo Willems 

  GPV-NIEUWS 

 MOBIEL MET DE BROMMOBIEL  

https://www.gehandicaptenplatformvenray.nl/contact
https://www.gehandicaptenplatformvenray.nl/contact
mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
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Prikposten  
Ziekenhuis VieCuri heeft de prikposten in  
Noord-Limburg heropend. U kunt dus voor het 
bloedprikken weer terecht in Medisch Centrum 
Buitenlust van maandag t/m vrijdag tussen 7.00 en 
12.00 uur. Bij binnenkomst moet u (verplicht) uw 
handen ontsmetten. De wachtruimte heeft een 
beperkt aantal zitplaatsen. Op het moment dat 
deze bezet zijn, vraagt het centrum u om later 
terug te komen of om naar een andere priklocatie 
te gaan. 

De leden van KBO Wanssum hebben 
maandenlang aan geen activiteiten 
deelgenomen, geen bijeenkomsten bijgewoond. 
Toen per 1 juli de richtlijnen werden versoepeld, 
kwam het idee op, om voor alle leden een ‘Welkom 
Terug’-bijeenkomst te organiseren.  

En het is gelukt! Dinsdag 21 juli en donderdag 23 juli 
hebben onze leden elkaar op een verstandige manier 
én met inachtneming van het protocol, kunnen 
ontmoeten. Met een film- en fotopresentatie van het 
Mooder-Maasproject, werd het startschot gegeven 
voor twee heel gezellige én zonnige middagen bij de 
Jachthaven van Wanssum. 

Onze leden hebben genoten van het prachtige 
uitzicht op de jachthaven, op de nieuwe Lienebrug en 
op de brug ’Over ’t Broek’. Rustig zittend op het 
terras, genietend van koffie of thee met een stukje 
vlaai. Maar vooral werd er genoten van het samen-
zijn en het elkaar weer ontmoeten. Na een wandeling 
langs de Jachthaven, hebben de aanwezige leden 
nog kunnen nagenieten van een consumptie op het 
terras. 

Tijdens deze middagen zijn de leden in de 
gelegenheid gesteld om kennis te maken met de 
duofiets. Zij maakten veel gebruik van de 
mogelijkheid een gratis proefrit te maken.  
De deelnemers zijn een mooie ervaring rijker 
geworden.  

‘WELKOM TERUG’ BIJEENKOMSTEN  

Zwemmen.  
Zwemgroep Sprank 99 roept ouderen op mee te 
komen zwemmen. Onder leiding van een badjuf is 
er elke donderdag van 18.00 tot 18.45 uur 
zwemmen voor ouderen, een groep van 32 
mensen van tussen de 65 en 80 jaar. De kosten 
voor 45 zwemuren zijn € 140,- per jaar. Aanmelden 
kan bij Leo Lenssen, tel. 06 2015 1241 of per mail 
lenssenleo@hotmail.com 

De documentaire Wei, die Ruud Lenssen 
uit Horst maakte over de dementie bij zijn 
vader, maakt een rondgang door de 
Noord-Limburgse dorpen. Als deze 
Schakel uitkomt zijn er tot eind 
september nog voorstellingen in 
Ysselsteyn, Venray en Oostrum. U kunt 

de film gratis zien, maar moet u wel aanmelden. 
Hieronder de begintijden en aanmeldadressen. 

Maandag 31 augustus, Ysselsteyn, Smelehof,  
19.30 uur. Aanmelding per e-mail 
dorpsondersteuner.ysselsteyn@outlook.com 

Zondag 6 september, Venray in het park bij de 
Grote Kerk, aanvang 20.00 uur. Aanmelding per 
e-mail info@venraydementievriendelijk.nl 

Donderdag 17 september Oostrum,  
D’n Oesterham, om 15.00 en 19.00 uur. 
Aanmelding per e-mail ellietaboost@gmail.com 

    GRATIS NAAR WEI 
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De Noord-Limburgse gemeenten hebben met de 
provincie en het Rijk een akkoord gesloten over de 
‘Regio Deal Noord-Limburg’. Hiermee is een 
investering van 17,5 miljoen gemoeid, met ook 
bijdragen van bedrijven. Met dit geld worden achttien 
projecten op het gebied van gezondheid (een 
gezonde land- en tuinbouw, gezondheidspreventie) 
en veiligheid (bestrijding van criminaliteit), alsmede 
samenwerking met Duitse grensregio’s gestimuleerd. 
Er zijn vijf thema’s waaraan gewerkt wordt: gezond 
boeren, vitaal en gezond leven, kennisontwikkeling, 
bestrijding van criminaliteit en grensoverschrijdende 
samenwerking. 
Op het voormalig Floriadeterrein tussen Venlo en 
Horst komt een instituut dat gezondere groente- en 
fruitsoorten gaat ontwikkelen. Hier worden ook 
programma’s gemaakt om ouders, ouderen en 
kinderen bewust te maken van gezonde voeding en 
een goede leefstijl. Aan dit laatste doen ook 
25 huisartsenpraktijken uit de regio mee. 

Het Regionaal Investeringsfonds mbo zet samen met 
(opleidings)instituten ruim een miljoen euro in om 
verpleegkundigen en verzorgers in Noord- en Midden
-Limburg anders op te leiden. Daarmee moeten 
nieuwe mensen worden klaargestoomd, om zo het 
tekort aan personeel in de ouderenzorg weg te 
werken. Gilde Zorgcollege, Fontys Hogescholen,  
De Zorggroep, Proteion, Land van Horne, Sint Jozef 
Wonen en Zorg, alsmede Zorg aan Zet en de 
Academische Werkplaats Ouderenzorg trekken er 
samen € 650.000,- voor uit. Het investeringsfonds 
subsidieert € 360.000,-. 
Dit gebeurt omdat uit een analyse blijkt dat de 
Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) in de 
regio Noord- en Midden-Limburg te maken krijgt met 
een steeds groter wordend tekort aan 
zorgmedewerkers, terwijl de vraag naar ouderenzorg 
blijft groeien. De regio vergrijst sneller dan de rest 
van Nederland. 

Waken bij een sterfbed kan diep ingrijpen 
in de geest van een mens. Om het waken te 
ondersteunen, biedt VieCuri Medisch Centrum sinds 
juli de ‘VieValise’ (waakkoffer) aan aan naasten van 
stervende patiënten. 
In die laatste levensfase komen vaker palliatieve 
zorgverleners in beeld, die gewend zijn om te gaan 
met levensvragen. Coördinator Marian Kessels van 
Netwerk palliatieve Zorg Noord Limburg: “Deze 
dagen roepen allerlei emoties op. De VieValise kan 
helpen om de achterblijvers te ondersteunen, 
herinneringen op te halen en deze blijvend te 
bewaren.” In de VieValise Waakkoffer vinden 
mensen, naast belangrijke informatie, producten die 
aan de tijd aan een sterfbed waarde kunnen 
toevoegen, zoals een warme deken, kaarsje, 
kleurboek en een ‘waakwaaier’ met vragen van 
betekenis.  
Ruud Stikkelbroeck, directeur van vriendenstichting 
VieAmi, weet dat het idee van een waakkoffer al 
bestond, maar in VieCuri gaat het toch anders. 
De VieValise wordt eigendom van de familie en dient 
als een blijvende herinnering aan de overledene. Aan 
de hand van een set vragen worden gesprekken op 
gang gebracht die u mogelijk niet dagelijks met elkaar 
voert. Zo wordt het een zeer persoonlijke 
herinnering.  

Alle mensen die met het coronavirus in 
het ziekenhuis waren opgenomen, worden 
voor controle teruggeroepen door VieCuri. 
Het gaat om ongeveer 300 patiënten.  
Zij worden uitgebreid geanalyseerd met 
een CT-scan van de longen, bloedonderzoek en een 
longfunctieonderzoek. Vervolgens worden de 
uitslagen besproken en wordt nagegaan of er (rest)
klachten zijn. Het is de bedoeling de patiënten na één 
jaar opnieuw te controleren. Het doel is om de 
eventuele langetermijnschade in kaart te brengen en 
zo goed mogelijk te behandelen. 
Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn 
geweest, maar wel het virus hebben gehad en last 
hebben van aanhoudende klachten, kunnen zich 
melden bij de huisarts. De huisarts kijkt of hij de 
patiënt moet doorverwijzen naar de nazorgpoli.  

 GEZOND EN VEILIG NOORD-LIMBURG  WAAKKOFFER ‘VIEVALISE’  

Wilt u meer lezen over wat  
er voor ouderen te doen is? 

BEZOEK DE WEBSITE 
www.cvo-venray.nl 

 MILJOEN VOOR OPLEIDING  
 ZORGMEDEWERKERS   

 NAZORGPOLI    
 CORONAPATIËNTEN 

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200630_00166255/miljoen-euro-voor-opleidingsplan-zorgmedewerkers-noord-en-midden-limburg?hkey=326c9a545a1e51d084fa0ed4dff16a25&utm_source=limburger&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middag&utm_content=https://www.limburger.n
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Door specialisten ouderengeneeskunde 
meer zeggenschap te geven over de 
manier waarop de ouderenzorg moet 
worden verleend, lukte het Proteion in 
enkele maanden tijd negen nieuwe 
specialisten aan te nemen. Zij zijn aan de slag 
gegaan in de verpleeghuizen en thuiszorg van 
Proteion in Noord- en Midden-Limburg. Volgens 
medisch manager Jeroen Beljaars en algemeen 
manager Gerard Marinus heeft de organisatie 
minimaal acht specialisten nodig.  
Om het roer om te krijgen, keken Marinus en Beljaars 
eerst naar de vraag wat voor artsen een bepalende 
factor is om voor Proteion te kiezen. Dat is meer 
zeggenschap over het werk. Er is toen een plan 
gemaakt waarin deze zeggenschap in het beleid is 
geregeld. Voortaan zijn koppels verantwoordelijk: een 
locatiemanager voor het reilen en zeilen binnen het 
zorgcentrum en een specialist ouderenzorg voor het 
medisch beleid. In ziekenhuizen bestaat dit systeem 
al langer. 
Specialisten ouderengeneeskunde hebben ook een 
rol in de behandeling van ouderen die thuis wonen. 
En juist die groep zorgvragers groeit. Beljaars: 
“Zeventig procent van de mensen met dementie 
woont thuis. Dat is een heel grote groep. De huisarts 
kan dat allemaal niet opvangen.” Hij heeft becijferd 
dat, als er niets wordt gedaan, het tekort aan deze 
specialisten in 2034 zal oplopen tot 1230.  
Dan zijn 2766 specialisten nodig. 

De meeste patiënten met dikke-darm 
kanker zijn ouder dan zeventig jaar.  
Juist bij deze ouderen zijn de bijwerkingen van 
morfine berucht, zoals obstipatie, slaperigheid en 
valgevaar.  
Die bijwerkingen worden voorkomen door een nieuwe 
methode van postoperatieve pijnstilling, zegt chirurg-
oncoloog Jeroen Vogelaar van VieCuri Medisch 
Centrum Venlo-Venray. De methode is na een 
succesvolle proefperiode ingevoerd. Patiënten krijgen 
nu na de operatie een dun slangetje in de wond dat 
continu een pijnstillend middel afgeeft. Hierdoor 
hebben ze minder of helemaal geen behoefte aan 
morfine. In de toekomst zal deze manier van 
pijnstilling waarschijnlijk ook ingezet worden bij 
bijvoorbeeld de mammachirurgie. 

Abdij van Sint Sixtus 

“Het was het enthousiasme van de schoonzoon. 
Al meer dan een jaar geleden vertelde hij over 
het bijzondere klooster en zijn bier. Maar het is 
niet gemakkelijk om aan dit bier te komen. Er is 
namelijk veel meer vraag naar dan er 
geproduceerd wordt. De monniken brouwen 
alleen voor hun levensonderhoud, niet om er rijk 
van te worden.  
Welnu, de schoonzoon belde en vertelde, dat hij 
erin geslaagd was met de paters in contact te 
komen en een bestelling te doen. Maximaal twee 
kratjes. Datum en precieze tijdstip werden 
afgesproken. Het is niet mogelijk om binnen twee 
maanden opnieuw een bestelling te doen, 
waarbij telefoonnummer en kenteken van de auto 
nauwgezet worden gecontroleerd. 

Dus wij togen naar de abdij. België door, tot bijna 
de Franse grens. Voorbij de Ieperse oorlogs- 
begraafplaatsen en over smalle landweggetjes.  
In een glooiend landschap is het bloed uit de 
Eerste Wereldoorlog nog bijna te ruiken.  

Rust 
Daar was hij dan: de abdij van Sint Sixtus. 
Niet opvallend spectaculair en ook niet open voor 
bezoekers. De paters houden van rust. 
Tegenover de abdij is het enige café dat het bier 
buiten de abdij van de paters mag verkopen. In 
het café, In de Vrede geheten, is het mogelijk om 
geschenkverpakkingen en glazen te kopen, wat 
wij dan ook grif deden. Lunchen kan daar ook.  
Op z’n Belgisch: twee royale plakken 
boerenbrood met dik paté, ook uit de abdij.  
Met natuurlijk een glas van de goddelijke drank. 
Ruim voor de afgesproken tijd schoven wij onze 
auto in de rij wachtenden met een grote U-bocht 
naar het punt van afgifte. Auto voor auto reed 
voor en kreeg na betaling de twee kratjes in de 
achterbak getild. Wij schoven in een traag tempo 
mee, tot het onze beurt was. Herkenning van het 
kenteken is essentieel om door te mogen. 
Precies op het afgesproken tijdstip stonden wij 
voor een grote stapel houten kratjes, met 
daarvoor een eenvoudige schraag met de kassa. 
De man daarachter was geen pater. 
Zijn bourgondische gestalte had overigens best 
wat van een pater weg. Wereldse zaken worden 
buiten het klooster geregeld. Enfin, na contante 
betaling werden twee houten kratjes met elk 24 
flesjes in onze auto geladen. We hadden ze, 
ieder één kratje van het meest goddelijke bier op 
aarde, vele malen tot het beste bier ter wereld 
bekroond: Westvleteren 12. Zingend, blij, 
tevreden, reden wij terug. Zelden waren wij zo 
gelukkig.” 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  

 NEGEN SPECIALISTEN 
 OUDERENGENEESKUNDE PROTEION 

 NIEUWE PIJNSTILLING  
 NA OPERATIE  

VOOR U GELEZEN: 

“Met zwemmen in oude dingen heb ik niks. Het 
moet juist vitaliteit hebben en iets heel fris.” 

Zangeres Lenny Kuhr over nostalgie in liedjes.  

In KBO-PCOB Magazine 
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Het bestuur van het 
Laurentiusziekenhuis heeft eind 

juni de fusiebesprekingen met VieCuri Venlo-Venray 
afgebroken. VieCuri was hier zeer teleurgesteld en 
boos over. De vraag is of VieCuri in de huidige vorm 
kan blijven bestaan. Specialisten van het 
Roermondse ziekenhuis zetten grote vraagtekens bij 
het afblazen van de fusie. 

In april 2019 besloten Laurentius en VieCuri om te 
fuseren, met als doel “blijvend behoud van goede 
zorg voor patiënten in de regio Noord- en Midden-
Limburg tegen lagere kosten te bewerkstelligen.”  
In januari vroeg het Laurentius-bestuur ineens 
bedenktijd en na de coronacrisis schoof het zonder 
overleg het fusieplan aan de kant. Bestuursvoorzitter 
Marja Weijers (inmiddels vertrokken): “Bij het begin 
van de fusiebesprekingen was het motto ‘hoe groter, 
hoe beter’. Nu hechten we meer belang aan een 
goede basiszorg in de regio, in samenwerking met 
onder meer huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen en 
GGZ.” Wel wil Laurentius blijven samenwerken met 
VieCuri. 

Onverminderd door 
“VieCuri zal in het belang van patiënten en 
medewerkers vanuit eigen kracht onverminderd 

inzetten op continuïteit en versteviging van kwalitatief 
hoogwaardige, topklinische zorg in de regio Noord- 
en Midden-Limburg”, liet op zijn beurt bestuurder 

IJsbrand Schouten van 
VieCuri (foto) weten. 
VieCuri doet dit samen 
met artsenorganisatie 
Cohesie, De Zorggroep, 
Proteion, Vincent van 
Gogh en Ambulancezorg. 
De hoge kwaliteit van het 
ziekenhuis in Venlo en 
Venray, uitgedrukt in hoge 
patiënt- en 

medewerkerstevredenheid, het kwaliteitskeurmerk 
JCI en uitbreiding van topklinische zorg, zal 
voortvarend worden voortgezet, aldus de eerste 
reactie eind juni. Schouten verzekert dat de 
nieuwbouw van het ziekenhuis in Venray door de 
perikelen niet in gevaar komt.  

Twijfel 
Enkele dagen later kwam de twijfel. Zonder fusie is 
zowel VieCuri als Laurentius gedoemd te eindigen als 
‘satelliet’ van een groter ziekenhuis. Voor een 
zelfstandig voortbestaan zijn beide ziekenhuizen te 
klein. Met name de toekomst van spoedzorg en 
geboortezorg in de regio staan op het spel. Schouten: 
“We hebben allebei niet de grootte om te kunnen 
overleven. We zullen vastlopen in de bedrijfsvoering, 
sommige zorg zal verdwijnen. Deze regio verdient 
beter.” 

VieCuri hoopt dat het Roermondse ziekenhuis het 
besluit wil heroverwegen. De nieuwe 
bestuursvoorzitter Luc van den Akker van Laurentius 
laat weten achter het besluit van voorganger Marja 
Weijers te staan: “De samenwerking uitbouwen met 
huisartsen, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, 
verpleeghuiszorg heeft absolute prioriteit; dat heeft 
de coronacrisis eens te meer duidelijk gemaakt. 
Op het vlak van specialistische zorg zullen we 
absoluut moeten samenwerken met andere 
ziekenhuizen, bij voorkeur VieCuri. Maar de vraag is 
of dat in een fusiemodel moet. De ervaring leert dat 
een fusieproces dingen voor lange tijd stillegt; dat 
kunnen we nu niet gebruiken.” 

Verzet 
Medisch specialisten van Laurentius zijn het daar niet 
mee eens, blijkt uit een brief aan het CDA. 
De specialisten vinden dat het afblazen van de fusie 
met VieCuri de zorg in gevaar brengt. Zij zijn bang 
dat ziekenhuizen die te weinig patiënten behandelen, 
hun specialisme kwijtraken. “Een minder groot 
ziekenhuis kan buitenspel worden gezet. Dat is heel 
jammer voor alle kennis die we in huis hebben. Het 
zou zonde zijn als Laurentius hierdoor wordt 
uitgekleed. En dat terwijl we vorig jaar nog werden 
uitgeroepen tot beste ziekenhuis”, zegt een van de 
ondertekenaars. De specialisten willen dat het 
bestuur nog eens goed nadenkt over fusie of geen 
fusie.  

ZIEKENHUIZEN:  
FUSIE JA OF NEE?  
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Wie is:   Don Mulders 

Geboren in: Leunen 

Leeftijd:   47 

Gehuwd met: Bianka 

Kinderen  1 dochter Mira 

Beroep:   tennisleraar 

De meeste inwoners van Venray zullen Don Mulders 
kennen van het carnaval. Hij was immers in 2015 
adjudant, naast Twan 
Bloemen, van prins William 
Arts. Daarna is Don nog vier 
jaar lid van de Raad van Elf 
geweest.  
Don is echter ook bekend als 
amateurzanger. Toen Don 
negen jaar oud was, mocht hij 
deel gaan uitmaken van het 
jongenskoor ‘De Zangers van 
Sint Frans’, onder leiding van 
pater Falco. Don is hier vijftien 
jaar enthousiast lid van 
geweest. Als twintiger ben je 
dan te oud voor een 
jongenskoor. 

Zanger 
Min of meer door toeval is hij in de band Lafayette 
terechtgekomen als leadzanger en daarna bij April 
Fools. Dat betekende veelal optreden in cafés in de 
omgeving. Na een tussenstap kwam hij terecht bij 
een band, die covers van U2 speelde. Was het 
bedoeld als een eenmalig optreden van de 
gelegenheidsband, het werden uiteindelijk 14 jaar dat 
de band RU2 met veel succes optrad in heel de 
Benelux. Over het optreden van deze band zijn veel 
lovende kritieken geschreven en de band werd door 
menigeen als de beste U2 coverband in de Benelux 
beschouwd. Onlangs is de band gestopt, maar Don 
treedt nog bij gelegenheden in Venray als solozanger 
op. Hij was vorig jaar te zien als een der leden van de 
Rooyse Toppers, naast Geert Pelzer en Ron Barents. 
Don heeft de muzikale genen van zijn vader geërfd, 
want Huub Mulders was bekend als saxofonist bij de 
Limburgse Jagers.  

Tennisleraar 
Bij de kinderen is hij vooral bekend als tennisleraar. 
Toen Don jong was, waren zijn sporten voetbal en 
tennis. Na de middelbare school is Mulders naar het 
CIOS in Sittard gegaan. Hij wilde altijd al iets in de 
sport gaan doen, maar pas gaandeweg is hij tennis 
als zijn hoofdvak gaan kiezen en is hij als zodanig 
opgeleid. Hij woonde in die tijd op kamers in Sittard 
en hij heeft hier goede herinneringen aan.  

Na zijn opleiding, hij was toen 22 jaar, kon hij direct 
aan de slag bij TC Rohde, in de buurt van zijn 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
geboorteplek. Zijn aandacht ging vooral uit naar de 
jeugd, want de club had toentertijd maar vijftien 
jeugdleden. Hij is al bijna 25 jaar leraar bij TC Rodhe, 
en behalve jeugdleden traint hij ook veel senioren. 
Doorgaans is Don iedere dag op het complex te 
vinden, vaak tot ‘s avonds tien uur. 
Inmiddels heeft de club circa 500 leden, waaronder 
negentig jeugdleden. Een groot succes dus. 
Onder de leden zijn ook diverse senioren, tennis kan 
men tot betrekkelijk hoge leeftijd spelen. Zo is de 
dinsdagmorgen speciaal voor senioren, die via 
racketwissel elkaar kunnen treffen in een wedstrijdje 
tennis. Om nieuwe leden te interesseren, wordt ieder 
jaar in de zomer een challenge georganiseerd, 
waarbij iedereen tegen een gereduceerde prijs drie 

maanden gedurende de 
zomer lid kan worden en 
daarbij een aantal lessen 
krijgt. Daarna kan men 
beslissen met tennis door te 
gaan of te stoppen. In het 
kader van Venray Beweegt 
is zo’n challenge een mooi 
initiatief. 

 

Tekst: Leo Broers 
Foto: Rikus ten Brucke 
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Noorderhof 30 

5804 BV Venray 

0478-514000 

www.ewalts.nl 

RIJBEWIJSKEURINGEN  

Senioren van 75 jaar of 
ouder dienen bij het 
verlengen van het rijbewijs 
eerst gekeurd te zijn door 
een keuringsarts. In Venray 
kan dit:  

- Elke vierde donderdag van 
de maand in De Kemphaan, 
Kennedyplein. Afspraak via 
tel. 586706.  

- Op Vincentiushof, Afspraak 
maken via tel. 036 720 0911  

Voor de keuring zijn nodig: 

de ingevulde 
gezondheidsverklaring,  

het rijbewijs,  

een kleine hoeveelheid urine 
en een medicijnenuitdraai 
van de apotheek (ook als u 
nu geen medicijnen 
gebruikt).  

Neem ook de bril of 
contactlenzen mee en weet 
hoe sterk deze zijn.  

VOOR U GELEZEN : 

“Ik heb het idee dat ik word 
gezien als een van die twee 
oude mannetjes uit de 
Muppet Show. Dat ik als 
een grampy old man maar 
wat aan het brommen ben. 
Ik ben toch altijd een beetje 
een doemprofeet.” 

Viroloog Ab Osterhaus.  

In het AD. 
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Eigen broek ophouden 
Wat zijn op dit moment de taken van de 
restauratiestichting? De redactie van De Schakel 
legde haar oor te luisteren bij Jan van Casteren, de 
huidige voorzitter: “Deze kostbare beelden (allemaal 
van hout, met uitzondering van het enige stenen 
beeld van de apostel Paulus) hebben om de twintig 
tot dertig jaar een restauratieronde nodig. Daarbij 
krijgen de meest urgente gevallen voorrang.  

De uitverkoren beelden gaan naar Restauratie Atelier 
Limburg in Maastricht, waar ze worden 
geconserveerd en de polychromie (veelkleurigheid) 
wordt bijgewerkt. De Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed inspecteert met enige regelmaat of de 
beelden aanwezig zijn en hoe de staat van 
onderhoud is. Inmiddels heeft de hele collectie begin 
deze eeuw al een restauratieronde gehad.  
Ter ondersteuning is de restaurateur ieder jaar een 
week in de kerk aanwezig, voor de inspectie van alle 
beelden. Hij reinigt de beelden en speurt naar 
houtwormen en kevers. 

Zoals de restauratiestichting organisatorisch naast 
het kerkbestuur opereert, zo moet de stichting ook op 
financieel gebied ‘de eigen broek ophouden’. De kerk 
kan voor het onderhoud van de gebouwen mede een 
beroep doen op landelijke fondsen op het vlak van 
monumentenzorg.  
Voor de financiering van de roerende inventaris ligt 
dat anders. Van Casteren: “Voor de restauratie moet 
stap voor stap gespaard worden. Gelukkig doneerde 
het Mondriaan Fonds in de jaren ‘90 een fors bedrag 
voor de restauratie van de apostelbeelden en kwam 
onlangs de Provincie Limburg over de brug met een 
flinke subsidie. Maar voor de benodigde gelden zijn 
we erg afhankelijk van particuliere bijdragen.  
Daarbij komt, dat onlangs de zorg voor de totale 
kerkinventaris is ondergebracht bij de stichting.” 

Suppoostengilde 
Een onderdeel van de stichting is het 
suppoostengilde, met Jan van Casteren als 
coördinator. Een vijftigtal vrijwilligers doen bij 
toerbeurt dienst, als de kerk voor publiek open is 
(tussen Pasen en Allerzielen en tussen Kerstmis en 
Nieuwjaar, elke dag van 14.00 tot 16.00 uur.) Van 
heinde en verre komen jaarlijks zo’n 9000 bezoekers. 
Die staan verbaasd over de unieke beeldenschat. 
Venray moet daar zuinig op zijn.  

Johan Koster 

Website voor meer informatie: 
www.petrusbandenkerkvenray.nl 

De Sint Petrus’ Bandenkerk is al vele 
eeuwen van bijzonder belang voor het 
religieuze leven van de inwoners van 
Venray. Naast de beleving van de 
‘dagelijkse’ devotie en de viering van de vele 
belangrijke momenten in hun leven, koesteren de 
gelovigen de kunstschatten van de rijke inventaris, 
met in het bijzonder de unieke beeldenschat van 90 
kostbare exemplaren. Dankzij die beeldenschat kan 
de Venrayse kerk op kunsthistorisch gebied worden 
gerekend tot een van de rijkste kerken van Nederland 
en zelfs van West-Europa. 

In 1989 verscheen de doctoraalscriptie 
kunstgeschiedenis van Lydia Beerkens, waarin zij 
wees op de grote kunsthistorische betekenis van 
deze beeldencollectie. Zij adviseerde destijds Toon 
den Brok, die haar assisteerde bij het onderzoek, een 
aparte commissie of werkgroep in het leven te 
roepen, om het kerkbestuur de zorg voor de 
beeldencollectie uit handen te nemen. Dat leidde al 
spoedig tot de oprichting van de Stichting Behoud en 
Restauratie Beeldenschat Sint Petrus’ Bandenkerk, 
met Den Brok als voorzitter. 

Beeldenstorm 
In de loop der eeuwen heeft een aantal factoren ertoe 

geleid dat de Venrayse 
‘Kathedraal’ nog steeds in het 
bezit is van een bijzondere 
collectie kostbare beelden. 
Zoals gezegd 90 stuks, 
waarvan twintig uit de vijftiende 
eeuw, negentien uit de 
zestiende, vijftien uit de 
zeventiende, negen uit de 
achttiende, 23 uit de 
negentiende en vier uit de 
twintigste. 

- Aan de basis van die 
overvloed aan religieus erfgoed 

stond de bevlogen pastoor Van der Gaet, de 
vijftiende-eeuwse bouwpastoor van de kerk. Zelf was 
hij een vermogend man met een invloedrijk netwerk 
(hij was zelfs bevriend met paus Pius II). Bovendien 
zorgden de vele broederschappen en gilden, die 
Venray destijds telde, voor de stichting van altaren, 
inclusief bijbehorende beelden. Eind vijftiende eeuw 
beschikte de kerk over vijftien altaren, vaak met 
beelden van de patroonheiligen van de stichters. 
- Verder is de zestiende-eeuwse reformatorische 
Beeldenstorm wonder boven wonder aan Venray 
voorbijgegaan, dankzij het feit dat Venray altijd onder 
katholiek bestuur heeft gestaan. 
- Helaas had de ‘beeldenstorm’ van 1944 andere 
gevolgen. De brokstukken van de beelden werden, 
onder leiding van de franciscaan pater Beda 
Verbeek, wekenlang uit de puinhopen verzameld en 
gedurende de volgende jaren door de kunstenaar 
Piet van Dongen in hun oude luister hersteld. 

VOOR U GELEZEN: 

“Ik denk niet dat er veel pastoors zijn die kunnen 
zeggen dat ze in een feesttent met bier hebben 
staan gooien tijdens een optreden van Rowwen 
Hèze.” 

De nieuwe deken van Horst, Wilson Varela.  
In Dagblad de Limburger. 

 RESTAURATIE  
 BEELDENSCHAT GROTE KERK 

Het Sint Petrusbeeld 

http://www.petrusbandenkerkvenray.nl
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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 
Matt Arts uit Venray houdt wel van een uitdaging. 

Vanwege zijn ziekte multiple 
sclerose zit hij in een rolstoel, maar 
een elektrisch aangedreven 
voertuig wilde hij niet. Hij kocht een 
handbike, een rolstoel dus die met 
de hand aangedreven wordt. Matt, 
nu 50 jaar, wil in beweging blijven. 
De volgende maand gaat hij de 

door stichting SandyMoveS georganiseerde 
‘Onbeperkte Elfstedentocht’ rijden voor een goed 
doel. Dat wordt pittig: in vijf dagen elf Friese steden 
aandoen, in totaal 219 kilometer. 
 
Uit Nederland 
In de Tweede Wereldoorlog woonde John Hendriks 

uit Brunssum als broekie van 
drie, vier jaar aan Oude Egge 
in zijn dorp. Hij heeft de oorlog 
nog meegemaakt, kan hij 
zeggen. Laat nu in zijn 
vroegere achtertuin de 
schuilkelder voor zes personen 

zijn gevonden, waar hij destijds ook in moest bij 
gevaar. Het ding was al helemaal vergeten. 
De woningvereniging graaft de schuilkelder nu uit, 
om hem voor het nageslacht te behouden. John, nu 
78 jaar oud, vond het machtig mooi. Elke dag kwam 
hij kijken en vaak nam hij een tuinstoel mee om het 
werk te zien vorderen. 
 
Op de wereld 
Even hier een ode aan Hedwig Waltmans-Molier, de 

vrouw van ambassadeur Jan 
Waltmans in Libanon. De 55-jarige 
Hedwig overleed na de 
verwoestende explosie in Beiroet. 
Jan en Hedwig waren net terug op 
hun post toen het gebeurde. 
Zij werd door een weggeslingerd 
voorwerp geraakt, Jan stond naast 
haar en bleef ongedeerd. 

De Libanese kranten meldden lovend dat zij haar 
organen doneerde waardoor twee levens van 
Libanezen werden gered.  

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 510316 

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 

Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 

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  

HELAAS 

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

Dicht.  
Zo erg is het blijkbaar al 
gekomen met corona, dat op 03/05 
(wij zeggen gewoon 3 mei) al met 
sluiting werd gedreigd. Bij de 
hemelpoort zal er ook wel 
anderhalve meter afstand moeten 
worden gehouden. Waar deze van 
internet geplukte foto is genomen 

(ingezonden door een lezeres) is niet bekend. Eind 
deze maand gaat de hemel weer een dag dicht. 
Misschien moet Petrus eerst stoelen bijzetten? 

  AREG NEEJS  
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Contactpersonen: 

Saar Bloemers 

Dasja Giantsios 

 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: 

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) 

In plaats van de fietsvierdaagse, die in 
juli werd afgelast, wordt een dagtocht 
gemaakt op 11 oktober, onder het motto ‘tocht van 
de vallende bladeren’. Het wordt een eendaagse 
fietstocht met na afloop live muziek en een loterij. 
De deelnemers kunnen kiezen uit de vertrouwde 
afstanden van 30, 45 en 60 kilometer. De start en 
finish is in de Witte Hoeve. U kunt vanaf 10.00 uur 
vertrekken. U krijgt een routebeschrijving, maar de 
routes worden ook met pijlen aangegeven. 
Na de fietstocht is er een gezellig samenzijn tot 
18.00 uur in de Witte Hoeve met een optreden van 
de Vrolijke Notenkrakers. En natuurlijk is er een 
loterij. Vanwege de coronaregels zijn voor deze nazit 
maximaal 200 zitplaatsen beschikbaar. Vol is vol. 
Aanmelden kan via www.venraytickets.nl  
bij “De Tocht van de Vallende Bladeren” of via de 
website van de Fietsvierdaagse www.fietsvierdaagse
-venray.nl  
U kunt kiezen voor deelname alleen aan de fietstocht 
of een combinatie met een vaste zitplaats in de Witte 
Hoeve tijdens de nazit. 
De Fietsvierdaagse-Venray in 2021 staat gepland 
voor 20 tot en met 23 juli 2021. 

Op vrijdag 18 september organiseert 
‘Venray Beweegt’ een Walking Football 
promo-avond op sportpark De Vloet in 
Merselo. Deze begint om 18.30 uur.  
De wandelvoetbalteams van  
SV Merselo en SV Oostrum spelen een wedstrijd 
tegen elkaar en ook ouderen, die komen kijken 
krijgen de kans mee te doen. Kom kijken of dit ook 
iets voor u is. Wie weet kunnen er meer verenigingen 
opgestart worden. Deelnemers kunnen zich veilig 
douchen en een ´derde helft´ ter nabespreking is 
aanwezig. 

  FIETSTOCHT VAN  
  VALLENDE BLADEREN  

Het Meerdaags Wandelevenement 
Venray, dat door het coronavirus in juni 
werd afgelast, gaat nu op 2, 3 en 4 oktober van 
start. Wat wandelaars trekt in de opzet van de 
wandeldriedaagse, is de flexibiliteit. De vrijheid om 
vlak voor de start zelf te kunnen bepalen hoe ver u 
wilt lopen. Dit jaar kunnen mensen kiezen tussen 
routes van tien en twintig kilometer.  
Vanwege de corona-richtlijnen zijn diverse zaken 
wel aangepast. Zo is inschrijven op de dag van het 
wandelen zelf dit jaar niet mogelijk. U moet u voor 
28 september hebben ingeschreven. Per dag 
mogen slechts 750 mensen meedoen. Zij krijgen 
een starttijd toegewezen, waarvan niet afgeweken 
kan worden. De startplaats en finish zijn 
gescheiden. Wandelaars dienen zich verder te 
houden aan strikte instructies. 
Kijk voor inschrijvingen, wijzigingen en het laatste 
nieuws op de website  
https://wandelevenementvenray.nl/  

Na het succes van afgelopen jaren 
organiseert Match voor Vrijwilligers op 
5 september weer de vrijwilligersmarkt op 
het Schouwburgplein in Venray, 
van 10.00 tot 14.00 uur.  
Deze markt is bedoeld om verbindingen te leggen 
tussen Venraynaren die vrijwilligerswerk willen 
doen en de organisaties die graag willen 
kennismaken met deze gemotiveerde mensen. 
Nieuw aan de markt van dit jaar is de 
maatschappelijke stage voor leerlingen van het 
Raayland College. Tijdens de vrijwilligersmarkt 
van Match kunnen leerlingen en organisaties met 
elkaar kennismaken.  

  DEMONSTRATIE  
  WANDELVOETBAL 

  VENRAYSE 
  WANDELDRIEDAAGSE 

  VRIJWILLLIGERSMARKT  
  MATCH 

http://www.venraytickets.nl
http://www.fietsvierdaagse-venray.nl
http://www.fietsvierdaagse-venray.nl
https://wandelevenementvenray.nl/
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Toen Jan en ik hier wilden gaan wonen, vertrokken 
Johan en Riek al snel naar een woning aan de 
Spiekert. 
Jan was metaalbewerker en lasser van beroep. 
We kwamen er langzaam maar zeker achter dat alles 
toch wel wat duurder was dan wonen in een gewoon 
rijtjeshuis. Er moest geld worden verdiend. In 1999, 
toen we 25 jaar getrouwd waren, hebben we onze 
minicamping geopend omdat we graag op deze 
mooie plek wilden blijven wonen. Met de camping 
konden we het financieren. Ik ging ook in de 
thuiszorg werken. Zo hebben we het gered.  

We zijn nu 
aan ons 22e 
seizoen 
bezig en dit 
jaar zijn er 
twee baby’s 
geboren van 
moeders die 
als kind met 
hun ouders 
al hier op de 
camping 
kwamen. 

Ze komen nog steeds, zoals veel gasten elk jaar 
terugkomen.  

Hoelang heeft de camping stilgelegen met de 
coronacrisis? 
We hebben niet echt stilgelegen. Dit jaar begin maart 
was de eerste campinggast al op de camping om in 
de weekenden te genieten van de buitenlucht. Toen 
de douches vanwege corona dicht gingen moest hij 
thuis douchen. Hij heeft een toilet in de caravan dus 
kon hij blijven komen. Omdat we open bleven 
kwamen er ook regelmatig campertjes die 
zelfvoorzienend waren. Maar het was wel erg rustig. 

Hoe loopt het nu met bezetting en boekingen?. 
Sinds het bericht dat 1 juli (later vervroegd naar 15 
juni) douches en toiletten open mochten, kregen we 
veel mailtjes en telefoontjes, waardoor we elk gaatje 
konden vullen tot het einde van de schoolvakantie. 
Dus de camping draait weer op volle toeren.  
Wel zijn alle familiedagen geannuleerd en ook de 
zonnebloemdagen van verschillende dorpen. 

Lukt het met de anderhalve meter en andere 
maatregelen? 
Op onze kleine camping houden de gasten goed 
afstand en overal staan sprays met papier en 
dergelijke. Ook ga ik vaker dan normaal rond om 
klinken, kranen en toiletten en andere contactpunten 
schoon te maken. 

Steun nodig gehad? 
Gelukkig hebben we geen steun nodig gehad want 
Jan en ik doen alles zelf en hebben daar veel plezier 
in. Voor ons is de camping geen werk, maar een 
mooie manier van leven op deze mooie plek in Heide. 
We hopen er nog een aantal jaartjes aan te plakken 
We realiseren ons al te goed ook hoe rijk we zijn. We 
zijn gezond en genieten met onze gasten mee. 

De meeste mensen met AOW hebben financieel 
weinig problemen met de coronatijd. De AOW en, als 
die er is, het pensioen zijn vaste inkomsten. Anders is 
het met ouderen die een bedrijf runnen en veel 
andere kosten hebben. Hoe komen zij deze crisis 
door? 

Aan de Deurneseweg in Venray ligt al ruim twintig 
jaar de minicamping Heide. Jan en Gerrie van der 
Haghen-Janssen (71 en 67 jaar oud, foto) openden 
het terrein in 1999 om geld in het laatje te krijgen.  
Het bedrijf draait weer op volle toeren. 

Hoe is de het idee ontstaan voor een minicamping? 
Gerrie vertelt de voorgeschiedenis: Mijn moeder, 
Dora van Meijel, is in Heide geboren en woonde hier 
schuin tegenover aan de Deurneseweg, hoek 
Lemmenweg. Mijn opa, Hannes van Meijel, beter 
bekend als Lemmen Hannes, kocht het boerderijtje 
van Van Hoof (waar we nu zitten) om de grond te 
gebruiken voor mijn ooms die ook boer wilden 
worden. Mijn ooms Harrie en Pierre van Meijel waren 
echter pioniers, die uiteindelijk in de Noordoostpolder 
terecht zijn gekomen. Bij verdeling van de boedel van 
opa heeft mijn vader, Jan Janssen, dit boerderijtje 
gekocht. Hier heeft tijdelijk zijn zus Truus Tielen-
Janssen gewoond en later werd het verhuurd aan 
Johan en Riek van Meijel-Lemmen (geen familie). 

  CAMPING HEIDE DRAAIT  

  OP VOLLE TOEREN 
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Burgemeester Luc Winants en andere 
burgemeesters in de regio waarschuwen 
voor cybercriminelen. “Deze inbrekers komen niet bij 
u binnen via een raam of deur, maar via uw wifi-
netwerk of computer”, zeggen de 
gemeentebestuurders.  

In de vakantietijd waarschuwen politie en gemeenten 
steevast voor inbrekers. Ze geven tips voor hang- en 
sluitwerk, verlichting, rolluiken enzovoort. ‘Waak voor 
Inbraak’ is een bekend project in de regio. Maar de 
cybercriminelen houdt u zo niet buiten de deur. Die 
breken in via uw laptop, wifi-netwerk of uw telefoon.  

Onlangs presenteerde de politie de 
criminaliteitscijfers voor Limburg. In de hele provincie 
werden in de eerste drie maanden van 2020 al 138 
computermisdrijven geregistreerd. Ter vergelijking: in 
het hele vorige jaar waren er dat 159. Dat gaat dus 
hard. Onder cybercriminaliteit verstaat de politie 
hacken van computers, diefstal van 
computergegevens en het gebruik van ‘ransomware’: 
(uw computer wordt geblokkeerd en pas na het 
betalen van losgeld weer vrijgegeven). Maar ook het 
gebruik van nepprofielen op Facebook, Instagram of 
WhatsApp om mensen op te lichten, valt onder 
cybercrime.  

“Internet is een fantastisch medium”, zegt 
burgemeester Winants. “Maar er zitten ook 
heel gevaarlijke kanten aan.” Daar willen 
Winants en zijn collega’s voor waarschuwen. 
Sluit niet alleen ramen en deuren als je op 
vakantie gaat, maar barricadeer ook de 
ingang naar uw computer en wifi-netwerk. 
Speciale aandacht vragen de burgemeesters 
voor allerlei apparaten die met het internet 
verbonden zijn. Zoals de app, waarmee u 
vanaf uw vakantieadres de zonwering thuis 
kunt bedienen. Harstikke handig allemaal, 
maar dikwijls is de beveiliging van die 
apparaten krakkemikkig.  
Lees de tips ter beveiliging op  
www.cvo-venray.nl 

Logeerhuis Kapstok in het 
voormalige Schuttersveldgebouw is op 6 juli weer 
beperkt opengegaan. Mantelzorgers krijgen daardoor 
weer gelegenheid even tot rust te komen, als dit 
nodig is. Door de strikte voorschriften voor de 
heropening zijn de opvangmogelijkheden nog 
beperkt.  

Met hoeveel liefde en toewijding mantelzorgers ook 
zorgen voor zieken en ouderen, af en toe hebben zij 
tijd voor zichzelf nodig. Dat kan als de mensen 
waarvoor ze zorgen enkele dagen bij Kapstok 
logeren. Het logeerhuis beschikt over zes kamers, 
maar de capaciteit is voorlopig gehalveerd, legt 
gastvrouw Anita Schatorjé uit. Ook is er alleen 
midweekopvang. Half augustus is in het weekeinde 
als proef een dienst gedraaid, maar die wordt nu 
geëvalueerd. 

Verder is voorzichtigheid troef. Iedereen die komt, 
moet zich registreren. Ontsmetten van handen en 
anderhalve meter worden strikt in acht genomen,  
het personeel draagt mondkapjes en geregeld wordt 
alles duchtig schoongemaakt.  
De maandelijkse inloop is tot nader order stopgezet. 

  INBREKERS VIA  
  STOPCONTACT 

  LOGEERHUIS KAPSTOK  
  BEPERKT OPEN 

Al die demonstraties tegen discriminatie.  

Ooit verheerlijkte Adolf Hitler het “Arische ras’,  

als zijnde hét ras zoals God het bedoeld had.  

Dichter Kees Stip trok dit in 1987 in twijfel. 

KLEUR 

Laatst heb ik de voorzienigheid getart 

door God te vragen hoe het kon gebeuren 

dat schepselen in zulke gekke kleuren 

zijn uitgevoerd, als geel en bruin en zwart. 

En God zei: “Goeie man, je moet niet zeuren. 

De mensheid ligt mij zozeer aan het hart 

dat ik bij voorkeur iedereen apart 

wat bij zou werken en wat op zou fleuren. 

En waar ik wel het minst aan ben gewend 

zijn al die nog onafgewerkte bleken. 

Ik heb mij op mijn scheppingswerk verkeken. 

 

Dus ongebakken deegsliert die je bent: 

Ga liggen op het strand of in je tuin 

en bak in godsnaam gauw een beetje bruin.” 

Kees Stip. In ‘Lachen mag van God’.  



 16  

  

BAS BANNING 

In de strijd om het jonge lezerspubliek, met 
name de opgroeiende knullen, mengde zich 
ook A. van Aardenburg. Dit was de 
schuilnaam van schrijver-uitgever Herman 
Pijfers. Arendsoog liep in die dagen als een 
trein, evenals de Bob Evers-serie en de 
boeken van Pim Pandoer. Pijfers wilde wel 
een graantje meepikken. Bas Banning werd 
neergezet als een HBS-scholier in een 
gemiddeld huisgezin. De 'spannende 
avonturen van een doodgewone jongen', was 
dan ook de ondertitel van de serie. Via zijn 
zwager, persfotograaf Heiligers rolde hij in het eerste avontuur. In latere delen werd hij zelfs verslaggever 
van Dagblad De Morgen. Chef-redacteur Lagerwei stuurde Bas op pad, waardoor hij telkens spannende 
avonturen beleefde, voornamelijk in Nederland, maar daarna ook in het buitenland, met name de 
Verenigde Staten. Van Aardenburg haakte ook aan bij actuele zaken, zoals de opkomst van de DAF-
personenwagen en de Tour de France, waarin wielrenners als Wagtmans, Van Est en Nolten het goed 
deden. Mede door de mooie afbeeldingen op de omslag (van de hand van J. Giling), kende de serie meteen 
een grote populariteit. Maar daarna zakte de markt voor dit avontuur in. De avonturen van Bas duurden 
slechts twaalf afleveringen. 

SPRONG IN HET HEELAL 

Engelsman Charles Chilton schreef in de jaren ‘50 het boek over de ‘sprong in 
het heelal’, een boeiend verhaal over mannen (nee, het was toen nog niets 
voor een vrouw) die voor het eerst de maan bezoeken. Als zij terug willen naar 
de aarde, weigert de raket elke dienst en, als ze eenmaal weer zijn 
opgestegen, blijken brandstof en zuurstof bijna op te zijn. Hoe dat kan wordt 
pas in het tweede deel van het boek opgelost: wezens uit een ander 
zonnestelsel willen de mens ervan weerhouden de ruimte te veroveren. Wat te 
zeggen over het eerste deel: Chilton heeft heel wat kennis van de dan al 
opkomende ruimtevaart en beschrijft gedetailleerd en technisch perfect wat er 
tijdens een ruimtesprong gebeurt. Een boek als ‘Monus, man van de maan’ 
was veel meer fantasie voor de jongere jeugd, maar Chilton beschreef 
‘werkelijkheid’. In het tweede deel, waar het boek toch vooral spannend moet 
worden, komt hij met buitenaardse wezens die door de tijd kunnen reizen en 
koste wat kost willen voorkomen dat de altijd maar oorlogvoerende en 
planeetvernietigende mens de ruimte gaat veroveren. In de jaren ‘50 werd het 
als radio-hoorspel uitgezonden. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

BOMEN SPAREN.  

Bomen zorgen voor schonere lucht en verkoeling, ze nemen 
fijnstof en CO² op en zorgen voor meer verscheidenheid in de 
natuur.  
Door de schonere lucht blijven mensen gezonder, dalen de 
zorgkosten, is de stikstofuitstoot lager, kan er meer gebouwd 
worden. Daarom moeten we nog zuiniger zijn op het groen, zegt 
de gemeente in de Uitvoeringsnota Bomen.  
Monumentale bomen krijgen extra bescherming.  
Staat de boom in de weg? Dan leg die weg er maar omheen.  
Dat het kan, is te zien op de kruising Westsingel-Kempweg.  

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

