
Bij de protestantse kerkgemeenschap is dit geen 
probleem. Daar kan het gebouw, in overleg met de 
beheerder, ook door de week gehuurd worden. 
Naast een keuken en toiletten zijn er bovendien een
aantal vergaderruimten beschikbaar.
Toch gebeurt het in katholieke kerken wel. In Oirlo 
kan de KBO, met toestemming van het kerkbestuur, 
wel bepaalde activiteiten ontplooien. 
Voorzitter Hay Achten: “We kunnen er een 
muziekmiddag houden en de kerstviering.”

Activiteiten
De afdelingen denken erover na wat ze hun leden
nog kunnen bieden. Merselo wil toch proberen de
jaarvergadering te houden. In diverse dorpen, zoals
Ysselsteyn en Blitterswijck zijn de eetpunten weer
opgestart. “Niet in buffetvorm. We serveren het eten
uit, met handschoenen aan en mondkapje voor.
Gelukkig valt er nog wel met elkaar te praten op
anderhalve meter. Alle dertig deelnemers zijn de
laatste keer geweest.” Willy Berkers van de
wijkouderenvereniging Ons Genoegen: “Wij hadden
                                      een lunch in twee groepen. 
                                      De mensen zijn er erg blij mee.”
                                      Inmiddels is het dansen weer 
                                      stilgelegd. Jeu de bouelen kan 
                                      nog wel. En de filmmiddag in 
                                      De Kemphaan kon ook weer, 
                                      met maximaal  bezoekers. 
                                      Kaarten en knutselen nog niet, 
                                      en ook het zingen niet. Het 
                                      laatste kan op anderhalve meter 
                                      niet,“dan horen de zangers 
                                      elkaar vaak niet.” Verder blijft het 
zoeken en behelpen.

In dit artikel zijn uiteraard niet de coronamaatregelen van
de laatste weken opgenomen. Misschien is de situatie bij
het ter perse gaan alweer gewijzigd. Redactie.

Tijdens de bestuursvergadering van september lag
de vraag op tafel: wat kunnen ouderenverenigingen
nog doen in coronatijd? De meeste vergaderruimten
zijn te klein om met in achtneming van anderhalve
meter afstand te kunnen vergaderen, te kienen of een
lezing te organiseren. De tijd van het ‘buiten wat
doen’ lijkt voorbij.
Een van de mogelijkheden zou zijn gebruik te maken
van het kerkgebouw in het dorp. De parochiekerken
zijn groot genoeg om pakweg dertig ouderen ‘op
afstand’ te kunnen ontvangen. Een jaarvergadering,
zoals die in veel dorpen wordt gehouden met
aansluitend een feestmiddag of etentje trekt echter 
al snel vijftig tot zestig bezoekers.
Zeker als er, in Oostrum bijvoorbeeld, ook nog een
jubileum wordt gevierd. Vergaderen zou dan nog 
net kunnen, al wordt de afstand tot de bestuurstafel 
al aardig groot. “Maar alleen vergaderen, zonder
aansluitende activiteit, dan komen er niet veel,” zegt
Harrie Hofmans van Blitterswijck.

Praktische problemen
Bij de katholieken is de kerk een 
gewijd gebouw dat alleen 
bestemd is voor erediensten. 
De Kerk is daar vrij stipt en strak 
in. Zou het in coronatijd niet 
anders kunnen? 
Er kan bijvoorbeeld wel een film 
(Zuipkeet) opgenomen worden 
in de Grote Kerk.
Deken Ed Smeets van Venray 
noemt het een zaak van de 
parochie. Elk kerkbestuur kan 
dit zelf beoordelen. Even afgezien van de wijding van
de kerk wijst hij ook op praktische problemen. 
Er zijn geen toiletten in het kerkgebouw, er is geen 
keuken om koffie te zetten of iets klaar te maken en de 
noodzakelijke aanpassingen van het interieur vragen 
veel werk. 


