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Vaccinatie. Sneller dan verwacht, later dan gehoopt. Dat is de vaccinatie van mensen tegen het beruchte
coronavirus. Het prikken moet de wereld verlossen van de besmettelijke ziekte, die ons in heel 2020 in een
wurggreep heeft gehouden. Toen minister Hugo de Jonge begin van de zomer riep dat het vaccin begin
2021 klaar zou zijn, werd hij uitgelachen. Toen het echt zo bleek te zijn, werd hij verguisd, omdat niet al in
december met inenten was begonnen. Het is niet gauw goed. In Duitsland kreeg de 101-jarige Edith
Kwoizalla direct na kerst de eerste prik, in Nederland had op Driekoningen verpleegkundige Sanna Elkadiri
uit Boxtel (kleine foto) de primeur.
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UIT DE BESTUURSVERGADERING
(over: vergaderen in coronatijd, Kemphaan
in nood en doelgroepenvervoer )
Vergaderen in Coronatijd
Het bestuur wil, met inachtneming van de richtlijnen
van het RIVM, zoveel mogelijk in De Kemphaan
vergaderen. Het fysiek vergaderen is toch effectiever
dan bijeenkomen via een internetverbinding.
Als iemand het te gevaarlijk vindt om naar
De Kemphaan te komen, wordt dit gerespecteerd.
Ook de vergadering van de Centrale zelf kan in De
Kemphaan doorgaan (met de huidige richtlijnen), zij
het dat slechts een persoon per afdeling aanwezig
kan zijn.
Kemphaan
Financieel ziet het er niet goed uit voor
ouderencentrum De Kemphaan: de huur levert
weinig op (één grote vereniging is afgehaakt) en de
bar-opbrengsten zijn minimaal. Het stichtingsbestuur
heeft ondersteuning gevraagd bij de gemeente.
Hierop is nog niet gereageerd.
Wel heeft de gemeente een extra bijdrage in de
aanschaf van een nieuw aircosysteem afgewezen,
omdat De Kemphaan al een bedrag ontvangt voor
onderhoud. Het Kemphaanbestuur is van mening dat
de aanschaf van deze airco niet valt onder de term
onderhoud. Bovendien is geen rekening gehouden
met het feit dat De Kemphaan al veel geld kwijt is
aan het plaatsen van een nieuwe lift.

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 februari.
Aanleveren kopij:
e-mail: kopij.schakel@cvo-venray.nl of bezorgen bij
J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.
Kopij aanleveren t/m donderdag 11 februari
Advertenties moeten uiterlijk 9 februari ingeleverd zijn
via e-mail: advertentie.schakel@cvo-venray.nl
Dit is tevens het adres voor informatie over
voorwaarden en tarieven van advertenties.
Coördinator: Leo Heldens, tel. 569802.
Redactie:
Henk Raedts, voorzitter.
Jaques Penris hoofdredacteur, tel. 585364.
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.

Doelgroepenvervoer
Max van de Langenberg (GPV) is op
1 januari gestopt met zijn inzet voor het
doelgroepenvervoer.
Centrale-bestuurslid Wim van Delft wil alleen
hiermee verder gaan, als er een goede
nieuwe werkgroep voor komt.

NIEUW REDACTIELID GEZOCHT
In 2020 heeft de
redactie van De
Schakel afscheid
genomen van twee
leden.
In één vacature is in
dat jaar al voorzien,
maar de tweede is niet opgevuld.
De redactie zoekt een nieuwe medewerker
die een of twee artikelen per maand wil en
kan schrijven. Belangstellenden kunnen zich
melden bij de secretaris H. Classens, via mail
hjm.classens@gmail.com
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COLUMN

AFSLUITING VAN EEN BIJZONDER JAAR
Het coronavirus heeft 2020 helemaal op
zijn kop gezet. Het is allemaal wat
anders gegaan dan we hadden kunnen
voorzien. Ook de activiteiten van de
Centrale van Ouderen kwamen onder
druk te staan. Van het maken van een omslag van
het fysiek vergaderen naar digitaal vergaderen, ook
de Centrale ontkwam niet aan de nieuwe realiteit dat
iedereen geacht werd zoveel mogelijk thuis te blijven.

HOERA, WE HEBBEN EEN VACCIN
Als U dit leest bent u er in elk geval nog en hebt u
ook de feestdagen overleefd. Nou ja, eigenlijk waren
deze dagen het predicaat ‘feest’ niet waardig. Als
torenhaantje heb ik menigeen, met mondkapje op en
ziel onder de arm, doelloos door het troosteloos lege
centrum zien dwalen. Feestelijk verlicht, dat wel.
Het centrum dan.
Naast de gebruikelijke verlichting van de
winkelstraten was dit jaar ook een serieuze poging
gedaan om het gemis van stalletje en echte
kerstboom enigszins te compenseren. Twee
reusachtige kegels van licht sierden Markt en
Henseniusplein. Er bleek gekozen voor een
kleurenpalet dat mij meer aan de kermis dan aan
kerstmis deed denken, maar smaken verschillen.
Als deze lichtkegels in Den Haag hadden gestaan
zouden ze, in sappig Haags, beslist de naam
‘Madonna-tieten’ hebben meegekregen.

In het geval van een
bijzondere
gelegenheid is er
soms aanleiding om
toch een fysieke
vergadering te
houden. Dit was het
geval op 3 december.
Aan het einde van de
vergadering werd
Jaques Penris samen met zijn echtgenote Gerry
welkom geheten, omdat Jaques had aangegeven zijn
bestuurs-lidmaatschap van de Centrale te willen
beëindigen.

Tunnelvisie
Henschenius stond letterlijk onder een van die wufte
verlichte hoedjes gevangen. Ook hij schreef al over
het licht aan het eind van de tunnel die toen nog
bestond uit louter eeuwige zaligheid via de weg der
heilige levenswandel. In zijn Acta Sanctorum heeft hij
er ontelbare beschreven. Daar zat Sint CoronaVaccinus helaas nog niet bij, maar laat dát nou net
de aanbedene zijn waar wij onze hoop op gevestigd
hebben. Wél is er nog een tunnel van meer dan een
half jaar te doorlopen voor we iets van dat heilzame
licht, aan het einde ervan, zullen kunnen ervaren.

Voorzitter Henk Raedts memoreerde in deze
bijeenkomst de inbreng van Jaques gedurende de
lange tijd dat hij deze functie met veel inzet en
betrokkenheid heeft vervuld. “We zwaaien vandaag
iemand uit, die een grote maatschappelijke
verantwoordelijkheid heeft en helaas zijn dat mensen
die je steeds minder tegenkomt”. Dat er een moment
komt dat je kritisch
gaat kijken of je meer
tijd moet maken voor
je gezin, naaste
familie en vrienden is
meer dan begrijpelijk,
want zoals Jaques
eerder liet weten, was
de aandacht daarvoor
in al die jaren er wel
eens bij ingeschoten, aldus de voorzitter.

Geur
Intussen is de Haagse Politiek weer aan het
jammeren geslagen dat we met spuiten te laat zijn
begonnen. Alsof een paar dagen vroeger enig
verschil maakt. Als samenleving gaan we de effecten
tóch pas merken als we minstens een half jaar verder
zijn. En wat doet de Tweede Kamer: ze gaan in
debat. Ellenlang doorzeuren en -zeiken, want daar
zijn ze goed in. Proberen de Regering pootje te
lichten, dat is hun masochistische hobby.

De betrokkenheid van Jaques bij de Centrale blijft
aanwezig in de vorm van het hoofdredacteurschap
van De Schakel, waarvan hij heeft toegezegd dit nog
een aantal jaren te willen blijven voortzetten. Als er
iets is wat onze leden bindt en waar veel waardering
voor is, is dat De Schakel, ons informatieblad dat al
meer dan 35 jaar door een zeer enthousiaste club
mensen wordt samengesteld en verspreid. In de
woorden van de voorzitter: “De Schakel is het
cement van onze vereniging en Jaques is hiervan de
regisseur”.

Ik heb de verbouwers van de Nieuwe Tweede Kamer
dan ook geadviseerd om het metselwerk uit te
voeren als moderne Klaagmuur: hou de verticale
(aan)stootvoegen een beetje open zodat daar
briefjes met ‘schijt-eraan’ ingestopt kunnen worden.
Plaats bovendien voldoende urinoirs (plastuitjes voor
de dames), want zeiken daar moet ook kunnen.
Maar laat het doorspoelen vervallen. Hopelijk gaan
onze parlementariërs op den duur dan zelf hun eigen
kwalijke lucht ervaren. Tenminste als hun reuk hen
door het coronavirus niet ontnomen is.

Voor alle verdiensten voor de centrale reikte de
voorzitter de gouden speld uit aan Jaques en een
mooi boeket bloemen aan Gerry voor alle tijdsbeslag
dat al die jaren op Jacques is gedaan.

Haantje van de Toren
(haantje.v.d.toren@planet.nl)
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jaar lang contributie ‘cadeau’ te geven, dus voor
2021 een kosteloos lidmaatschap. Verder ontvingen
alle leden een warme Kerstgroet met als blijvend
aandenken een gegraveerde pen.

NIEUWE DIRECTEUR ANBO
Anneke Sipkens uit Reeuwijk is met
ingang van 1 januari de nieuwe
directeur-bestuurder van ANBO
Nederland. Psychologe Sipkens was
bedrijfskundige bij diverse grote
ondernemingen. De laatste jaren
leidde ze de stichting DOEN, die
startende ondernemers ondersteunt. Tegelijkertijd is
Peter Borgdorff de nieuwe voorzitter van de Raad
van Toezicht van ANBO geworden. Borgdorff was de
afgelopen dertien jaar directeur van Pensioenfonds
Zorg en Welzijn.

Het bestuur hoopt, dat 2021 een beter jaar wordt
voor iedereen, zodat men elkaar weer kan
ontmoeten en samen leuke en interessante dingen
doen in een goede gezondheid. AVOS staat in de
startblokken.

KERK ALS
GEMEENSCHAPSHUIS YSSELSTEYN
Deken Ed Smeets van Venray, tevens pastoor in
Ysselsteyn, stemt in met een onderzoek of en hoe
de St.-Odakerk aan het Lovinckplein kan worden
ingezet als gemeenschapshuis. Alleen dan is het
financieel mogelijk
de kerk open te
houden. Door het
afnemend
kerkbezoek
alsmede door de
coronacrisis dreigt
sluiting van de
kerk in Ysselsteyn.
De werkgroep
Realisatie
Accommodatie Plan (RAP) Ysselsteyn heeft dit plan
B inmiddels gepromoveerd tot plan A, aldus
voorzitter Eric Michels half december tijdens het
dorpsforum.
De St.-Odakerk is geen monument, maar wel een
waardevol gebouw dat van groot belang is voor de
dorpsgemeenschap, stelt de gemeente Venray.
Een herbestemming is wenselijk, ervan uitgaande
dat op den duur het gebouw niet meer als kerk
wordt gebruikt. Als er dan geen plan ligt, dreigt zelfs
sloop van het gebouw. De gemeente Venray heeft
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)
gevraagd te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn.

AVOS 5 JAAR JONG
Op 14 december 2015 werden op het
kantoor van notaris Weijs in Venray
de statuten gepasseerd van de Algemene Venrayse
Onafhankelijke Seniorenvereniging [AVOS].
De vorige maand was het dus vijf jaar geleden, dat
een aantal enthousiaste senioren vond dat in Venray
naast de alom bekende KBO ook wel plaats was voor
een onafhankelijke en volledig zelfstandige
seniorenclub. Een bestuur werd gevormd, activiteiten
werden voorbereid en zo ging de AVOS van start met
rond de 65 leden.
De AVOS is gegroeid naar een bloeiende vereniging
met inmiddels meer dan 200 leden, die elk jaar een
uitgebreid en zeer gevarieerd activiteitenprogramma
aanbiedt. Daarnaast kunnen ook individuele leden
een beroep doen op steun bij de door henzelf
georganiseerde activiteiten. Getuige de steeds grote
belangstelling is de AVOS voor de leden dus ‘een
schot in de roos’ gebleken.
Behalve informatieve, ontspannende en recreatieve
activiteiten biedt de AVOS ook dienstverlening aan
haar leden, op het gebied van belastingservice,
korting op ziektekostenverzekering en
theatervoorstellingen.

Geen sluiting
Voor Smeets is dit allemaal nog een
gedachtesprong te ver. Sluiting is vooralsnog niet
aan de orde. Hij wil wel praten over medegebruik,
zoals dat ook in Vredepeel gebeurt. Daar zijn de
kerk en het gemeenschapshuis in één gebouw
samengebracht. Misschien is dit in Ysselsteyn, na
wat aanpassingen ook mogelijk. “U kunt aan van
alles denken, maar zeker niet aan popconcerten,”
weert de deken af. Hij vindt wel dat het priesterkoor
buiten de kerkdiensten afgeschermd moet worden.

Voor landelijke belangenbehartiging zijn de mensen
via de Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen (FASv) aangesloten bij de
Koepel Gepensioneerden, de grootste landelijke
seniorenbond in Nederland. Er is een goede
samenwerking met de KBO. AVOS organiseert nu en
dan gezamenlijke activiteiten voor de leden en via de
Centrale van Ouderenverenigingen worden de
belangen van alle senioren behartigd richting
gemeente.

Ook de school en ’t Zorghuus hebben misschien
baat bij de plannen. In Ysselsteyn zijn de besturen
van meerdere accommodaties bezig met hun
toekomst, omdat hun gebouwen verouderd zijn.
Voor een eerder idee, om kerk, gemeenschapshuis,
jongerencentrum en gymzaal onder één dak te
brengen was te weinig draagvlak.

Als gevolg van de coronapandemie konden geplande
activiteiten afgelopen jaar merendeels geen
doorgang vinden. Ook aan het vijfjarig bestaan kan
dus geen bijzondere aandacht worden besteed. Het
bestuur heeft daarom besloten alle huidige leden een
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elementen. Er kunnen bouwpakketten met kant-enklare onderdelen worden gebruikt, of pakketten met
tekeningen voor het zelf maken van die elementen uit
‘oud rommel-hout’.

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

Jan des Bouvrie
Amsterdam
74 jaar
Miek
5 kleinkinderen
technicus
bouw scheepsmodellen,
verzamelen Dinky Toys, duiken,
vrijwilliger Oorlogsmuseum

Jan: “Ik ben, met hulp van mijn vader, begonnen met
bouwdozen. Ook collega-bouwers zoeken elkaar op
en helpen elkaar. Als gevorderde stapte ik na verloop
van tijd over op zelfbouw van de onderdelen volgens
tekeningen. De spanten buig ik in warm water. Na de
assemblage wordt het schip afgeschuurd en gelakt.
Tot de moeilijkste klussen behoort het maken van de
tuigage voor een historisch zeilschip.”
Gebruik van vakbladen is niet echt nodig, omdat de
tekeningpakketten uitvoerige beschrijvingen bevatten,
met aanvullende informatie zoals bijbehorende
verhalen. Regelmatig worden via marktplaats half
(vaak fout-) afgebouwde modellen gratis
aangeboden, door mensen die de klus niet meer zien
zitten. Het nadeel hierbij is vaak, dat eerder
gemaakte storende fouten niet of moeilijk kunnen
worden verholpen.

Bij Jan des Bouvrie binnen, in een normaal woonhuis,
bekruipt je de gedachte: waar haalt die man de tijd en
de energie vandaan, om op zijn onverstoorbare
manier met al die activiteiten bezig te zijn. En waar
laat hij in de beperkte ruimte al die verzamelde en
zelfgemaakte objecten?
Naast de indrukwekkende verzameling van zo’n
duizend ‘Dinky Toys’, staan er links en rechts nog
allerlei scheepsmodellen te pronken, variërend van
enkele decimeters tot ruim
een meter lengte.
Daartussen de werkplek
van een ras-knutselaar, met
gereedschappen,
materialen en op dit
moment een gedeeltelijk
afgebouwd model van een
achttiende-eeuwse
driemaster, het Engelse
vlaggenschip Victory,
waarop Nelson dodelijk
gewond raakte tijdens de
slag bij Trafalgar.

Historische scheepsmodellen
De collectie door Jan
gebouwde modellen
bestaat uit allerlei soorten
en maten: koopvaardij-,
passagiers-, vissers- en
oorlogsschepen,
historische zeilschepen,
sleepboten, enzovoort. Het
gaat hem om het bouwen
op zich: “Vaak geef ik een
exemplaar weg aan een
liefhebber, dat geeft me
een goed gevoel. Maar een
aantal modellen, met een
speciaal verhaal, heeft
thuis een mooie plek
gekregen. Ik noem in het bijzonder het
passagiersschip Oranje; het cruiseschip Rotterdam;
de Titanic (mijn grootste model, 1.40 m lang); The
Endeavour van ontdekkingsreiziger James Cook;
de Japanse Yamato, het zwaarste slagschip ooit.”

Hoe het begon
Een geboren knutselaar.
Die uitdrukking is zeker van toepassing op Jan: “Mijn
vader had modelbouw als hobby en maakte voor
ieder van zijn vier zonen een scheepsmodel. Als
werknemer van oliemaatschappij BPM werd hij na de
oorlog met zijn gezin uitgezonden naar NederlandsIndië, maar we moesten wegens de politieke situatie
in 1949 alweer repatriëren. Na wat omzwervingen
kwamen we in Rotterdam terecht. Als tiener raakte ik
daar in de ban van de bedrijvigheid in de haven en
(één en één is twee) begon ik onder leiding van mijn
vader met het bouwen van scheepsmodellen.”

Naast zijn activiteiten binnenshuis, het bouwen van
scheepsmodellen en het verzamelen van Dinky Toys,
blies en blaast Jan ook buitenshuis flink zijn partij
mee. Vanaf de jaren zeventig tot eind 2020 was hij lid
van de duikclub in Bergen. En als vrijwilliger van
Oorlogsmuseum Overloon maakt hij zich
verdienstelijk met de technische reparatie van
voertuigen.

Na zijn studie HTS Werktuigbouwkunde moest Jan
zijn dienstplicht vervullen. Hij kwam terecht op
vliegbasis Volkel voor het sleutelen aan
Starfightermotoren. Na zijn afzwaaien begon hij bij
Rank Xerox in Venray, waar hij in diverse afdelingen
heeft gewerkt, tot zijn vervroegd pensioen op
57-jarige leeftijd.

Als gevolg van beide activiteiten kreeg hij de
gelegenheid een en ander van de wereld te zien:
Wereldwijd via zijn duikhobby. En, vooral op locaties
van de West-Europese slagvelden, tijdens excursies
en studiereizen in het kader van zijn werk voor het
oorlogsmuseum.

Tuigages zeilschepen
Van de scheepsmodellen is alles houtbouw, met
gebruikmaking van grote aantallen, vaak minuscule,

Tekst: Johan Koster
Foto’s: Leo Willems
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allereerst een ledenvergadering nodig voor de
verkiezing van een aantal bestuursleden.

ACTIVITEITENPLANNING
AFDELINGEN

Snertnieuws
Omdat er geen locaties besproken hoeven te worden,
blijven de groenploeg Merselo en de wandelgroep
Blittterswijck (in kleinere groepen) ‘coronaproof’ in
actie.

In verband met de coronabeperkingen
vroeg de redactie van De Schakel zich af, hoe de
afdelingen die bij de Centrale van
Ouderenverenigingen zijn aangesloten, het jaar 2021
gaan aankleden met activiteiten. Wij zijn ons ervan
bewust dat er in deze absurde tijden niets met
zekerheid kan worden gepland. Maar omdat we
weten dat de besturen en activiteitencommissies juist
nu extra staan te popelen om iets voor hun leden te
betekenen, vroegen we hen vlak voor het begin van
het nieuwe jaar, in hoeverre er heel voorzichtig al iets
voor 2021 op stapel is gezet.
Vanwege de verwachting dat het einde van de
onzekerheid nog wel een tijdje op zich zal laten
wachten, hebben de meeste afdelingen besloten
voorlopig geen activiteitenplanning voor 2021 te
maken. Enkele KBO-afdelingen hebben, onder
voorbehoud, wel een beknopte planning gemaakt,
met vastlegging van voorlopige datums: in Leunen
werd De Baank al ingehuurd voor een aantal
activiteiten, in Ysselsteyn het zestigjarig
bestaansfeest gepland voor 15 oktober en in Merselo
een bezoek aan de Passiespelen gereserveerd.
Bij de ouderenvereniging Ons Genoegen in de wijk
Smakterheide zitten ze met een extra probleem: er is

Een aantal afdelingen verraste de leden met een
kerstattentie, die in deze moeilijke tijd een extra
lading zal hebben gekregen. Creatief was het initiatief
van KBO Merselo: het rondbrengen van snert in
verband met ‘snertnieuws’.

Nieuwsbrief
De AVOS heeft voor 2021
een activiteitenlijst
gemaakt, die te zijner tijd
zeker nog aangevuld zal
worden. Dit programma
betreft overigens
Rust tijdens de seniorenactiviteiten die in 2020
wegens corona kwamen te wandeltocht Merselo
(archieffoto)
vervallen. In verband met
de vele onzekerheden zijn
er nog geen datums vermeld.
Tot besluit de reactie van Ger Keizers, bestuurslid
KBO Venray:
“De Coronaregelgeving maakt het helaas niet
mogelijk om een adequate planning te maken.
De Kemphaan heeft bijvoorbeeld haar regels en
beperkingen. Maar ook activiteiten op andere locaties
zijn voorlopig niet te realiseren. Een agenda maken
houdt zoveel onzekerheden in, dat een publicatie in
de Schakel (1 x per maand) bijna vraagt om
rectificatie. Vandaar dat KBO Venray vooralsnog kiest
voor een korte termijnplanning met een eigen
aankondiging van activiteiten in een bijgesloten
nieuwsbrief. Temeer daar wij onze leden niet allemaal
via e-mail kunnen bereiken,” aldus Keizers.

Johan Koster

CHRIS TER BEEK OVERLEDEN
Eind november is op 91-jarige leeftijd
Chris ter Beek overleden. Ter Beek
heeft veel betekend voor de ouderen in
Venray. Als werker op maatschappelijk
gebied raakte hij betrokken bij veel
verenigingen, met name de
atletiekvereniging en Partij van de
Arbeid. Hij was secretaris bij de
wijkraad Veltum en later richtte hij de
Ouderenvereniging in deze wijk op.
Hij was een van de eerste redacteuren van De
Schakel, toen dat informatieblad door de Centrale
van Ouderenverenigingen werd overgenomen van
KBO Venray. Chris was hierin zeer actief. Hij streefde
naar informatieve verhalen over voor ouderen
belangrijke zaken. Toen de ouderenvereniging in
Veltum ter ziele ging, trok ook Ter Beek zich terug uit
het verenigingsleven.
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AFSPRAAK BLOEDAFNAME
VIECURI

KIJK VAN
JONATHAN

Sinds kort kunt u zelf kiezen wanneer u
bloed laat prikken bij ziekenhuis VieCuri in
Venlo of Venray. U maakt zelf eenvoudig een
afspraak via patiëntenportaal www.mijnVieCuri.nl of u
maakt telefonisch een afspraak. Op een later moment
wordt dit ook mogelijk voor de overige priklocaties.
Bloedprikken zonder afspraak blijft voorlopig ook nog
gewoon mogelijk.
Door een afspraak te maken, wordt het aantal
mensen dat tegelijk in de wachtruimte is, beter
gereguleerd. Ook de wachttijden worden hierdoor
verkort. Met een afspraak hoeft u niet in de rij aan te
sluiten en kunt direct doorlopen. U wordt geholpen op
het afgesproken tijdstip.
U hebt uiteraard wel een verwijzing van de huisarts of
specialist nodig. Maakt u liever telefonisch een
afspraak?
Dat kan via het afsprakenbureau, tel. 0900-8186.

Bij de supermarkt
Ik wachtte buiten de supermarkt op mijn vrouw,
die binnen boodschappen deed. Een oudere
vrouw, klein van stuk met een grijze permanent,
een bril en een gedateerde bloemetjesjurk verliet
de winkel met een redelijk volle winkelwagen. Ze
begon de boodschappen in de tassen van haar
fiets te laden. De fiets stond voor de gevel op de
standaard, met links en rechts een grote fietstas.
Zij plaatste vier grote flessen bier in één van de
fietstassen en daarbij kantelde de fiets bijna.
Ik kon de fiets nog net grijpen en behoeden voor
een val.
“Dank u wel, mijnheer”, zei ze. Terwijl ze
doorging met haar boodschappen in de tassen te
laden, begon ze: “Ik heb weer veel te veel
gekocht. Dat komt door die flessen bier. Van mijn
man moet ik altijd wat meer meenemen als ze in
de reclame zijn. Ik zei, dat hij ze toch zelf ook
kon halen, maar hij zei, dat als ik daar toch heen
ging, ik ze net zo goed kon meenemen. Dat doe
ik dan maar weer voor de lieve vrede, maar het
resultaat zie je. Als zijn kratjes leeg zijn komt ie
zelf wel uit zijn luie stoel en dan haalt ie er weer
een paar met de auto, maar wel altijd uit de
reclame. Gelukkig kan ik geen kratjes op de fiets
meenemen, anders moest ik dat ook nog doen.
Ja, gek da’k ziej.”

DERDE HUIS DAGELIJKS LEVEN
Stichting Dagelijks Leven uit Apeldoorn gaat een
derde tehuis voor dementerenden bouwen in Venray.
Ook dit derde huis, Het Rooijhuis gedoopt, komt op
het Sint Servaasterrein. Twee jaar geleden opende
Dagelijks Leven Het Tryneshuis aan D’n Herk en
kortgeleden een tweede (Het Antoniushuis) aan de
Oostsingel. Het Rooijhuis komt eveneens aan D’n
Herk, pal naast Het Tryneshuis, aan de oostkant. In
al deze huizen kunnen 22 mensen worden
opgevangen. Mocht er een spoedgeval zijn, dan
wordt in overleg gekeken waar een directe plaats is.
Is dit buiten Venray, dan kan die persoon terug, als er
een plaats vrijkomt, zegt locatiemanager Suzan
Jeuken. De opening van het derde gebouw heeft op
23 april plaats. Er zijn nu nog enkele plaatsen
beschikbaar. Voor meer informatie kunt u bellen met
Suzan, tel. 06 1252 1566.
Of mailen met s.jeuken@dagelijks-leven.nl

Gevaarlijk
Toen de fietstassen vol waren, hield ze nog wat
boodschappen over, die ze in een plastic
draagtas stopte en aan haar stuur hing. Zeer
gevaarlijk en doodeng, volgens mij. Een kleine
doos drukte ze onder de snelbinders. Ze plaatste
daarin een pot met een bloeiende plant. Ik vroeg
me af, hoe die eruit zou zien als ze weer thuis
was. Toen ze bepakt en beladen was, nam ze
haar fiets en liep enigszins wankelend naar de
stoeprand. “Kan ik u nog helpen, mevrouw?”,
vroeg ik. Nee, dat hoefde niet. “Lopen gaat
moeilijk, maar fietsen lukte nog prima. Ik moet
nog naar twee andere winkels, maar ik zal dit
toch maar eerst naar huis brengen.”
Ze bedankte me nogmaals. Met veel moeite
stapte ze op haar fiets, maakte al steppend vaart
en al zigzaggend, terwijl de rok van haar jurk
onelegant opwoei, reed ze weg, op naar haar
huis. Ik hoopte dat ze heelhuids haar huis zou
bereiken. Hoe zou die man er eigenlijk uitzien?
Jonathan

VOOR U GELEZEN
Hoe langer je jong bent, hoe korter je oud bent.
Kop in Dagblad de Limburger.
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar
via een informatiepunt en ouderenverenigingen.

VEILIGE PLEK VOOR ONTHEEMD KIND
Vier jeugdzorgorganisaties, waaronder
Bijzonder Jeugdwerk zijn met de NoordLimburgse gemeenten gestart om zoveel
mogelijk kinderen die het ouderlijk huis
uit moeten, een veilig thuis te bieden. De
organisaties willen gezamenlijke pleeggezinnen
werven. Want er zijn nog steeds veel kinderen
voor wie nog geen geschikt gezin te vinden is. Ook
in Noord-Limburg.
Gezamenlijk creëren zij één centraal aanmeldpunt
voor mensen die overwegen een kwetsbaar kind
op te vangen. Wilt u meer weten? Breng een
bezoekje aan www.thuisdoorjou.nl

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

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

info@kboheide.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

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

06 5396 9693

BIBLIONU VENRAY MEER DIGITAAL

Oirlo

De bibliotheek van Venray verandert van
karakter: van uitleen van boeken naar een
‘winkel’, die daarnaast mensen ook digitaal helpt.
Als alles volgens planning verloopt, zit de Venrayse
bibliotheek eind dit jaar in het oude pand van
supermarkt Albert Heijn aan het Henseniusplein.
Ook die van Horst (samen met Venray
één organisatie) verhuist, naar het
nieuwe Gasthoes.
Directeur Fons Steggink (foto) van de
beide biebs moet die omslag
bewerkstelligen. Al voor de
verhuizingen moeten 21 professionele
medewerkers (elf fulltime banen) worden geschoold.
Zij gaan samenwerken met nog meer vrijwilligers.

Venray

584655
06 2099 7687

Steggink: “De bibliotheekwereld verandert. Tot voor
kort was de bieb puur beheerder van
boekencollecties. Tegenwoordig kan iedereen alles
opzoeken op internet. Dat verandert de taak van de
bieb. Die moet mensen helpen bij het op internet
zoeken van gegevens die ze nodig hebben.”

584520

Tonnie Kwakkernaat info@synthese.nl

517300

René Rijpma

renerijpma@hotmail.com

511186

Ysselsteyn

Wmo loket

Het gemeentebestuur wil dat de bibliotheek er straks
voor zorgt dat ze mensen leert hoe ze gemeentelijke
informatie kunnen ophalen, digitaal formulieren
kunnen invullen, zaken kunnen regelen. Want de
overheid wil bijna alles digitaal regelen. Met
computercursussen kan de bibliotheek de mensen,
vooral de ouderen die moeilijk met deze moderne
systemen kunnen werken, de weg wijzen op sites van
overheden en vertrouwd maken met DigiD. Het gaat
niet alleen over gemeentelijke informatie, maar ook
over die van het Rijk, de belastingen, verzekeringen,
pensioenfondsen, ga maar door.

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 13, minimaal 2 x per maand.
Afspraak maken via tel. 036 720 0911
of via de site: https://goedkopekeuringen.nl
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.

De boekencollectie blijft belangrijk, maar zal straks
een kleiner deel van alle tijd, geld en ruimte in beslag
nemen. Het aantal boeken neemt af. Een deel van de
collectie wordt noodgedwongen afgeschreven.
De fysieke omvang van de nieuwe bieb van Venray
staat nog niet vast.
(zie volgende bladzijde)
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want mensenlevens zijn belangrijker. Normaal zou hij
met zijn vriendengroep deze periode met allerlei
zaken al bezig zijn geweest en de drie dagen goed
hebben gevierd met vriendenparen en zijn vrouw.
Vorig jaar trad hij nog op met Circus Mök. Nu blijft het
beperkt tot de carnavalsvlag uithangen, misschien het
huis versieren en waarschijnlijk met één vriendenpaar
een biertje drinken.

Subsidie
Dat Venray wel érg veel eist zonder dat daar
voldoende subsidie (nu 650.000 euro) tegenover
staat, is ook iets waar Steggink tegenaan loopt.
“Het bedrag dat Venray per inwoner betaalt voor de
bieb, is, in vergelijking met andere gemeenten, erg
laag. Maar we moeten eerst aantonen dat we
onmisbaar zijn voor de digitale maatschappij. Dat kan
met het beschikbare budget voorlopig alleen maar in
de vestiging in Venray. Als de gemeente wil dat we in
alle dorpen en wijken komen, zal er echt geld bij
moeten.”

Toch actie
Toch doet hij wel wat.
-De Piëlhaas zal een marathonuitzending van 11 uur
doen op 30 januari. Daarbij is Rob actief betrokken.
Het zal via livestream te volgen zijn. Hoe het
programma precies zal zijn is nu nog niet bekend,
maar er zal muziek zijn, gesprekken met Venraynaren
en oude fragmenten van carnaval.
-Ook in Ysselsteyn zal een programma verzorgd
worden via TV Piëlreus met liedjes, humor en
interactie met kijkers. Radio Piëlreus heeft al een
aantal uitzendingen gewijd aan carnaval gehad.
Op 6 februari zal een hilarische kienavond (kienkaart
op de schoot) worden verzorgd, en op 7 februari
wordt vanuit Jera het jeugdcarnaval uitgezonden.
-De Karklingels uit Oostrum verzorgde op 23 januari
een grote bankzittingsshow, via livestream thuis te
volgen. De mogelijkheid bestaat om een thuispakket
te bestellen met een drankje, een hapje en een klein
aandenken
-Voor de juiste programmering zijn de websites van
de diverse carnavalsverenigingen te raadplegen,
zodat er toch nog een beperkt carnavalsgevoel op te
roepen is. Zie ook de website van Omroep Venray.
Deze lokale zender heeft elke woensdag een
programma met carnavalsnummers.

Voor de toekomstige bibliotheek staat nu 1260
vierkante meter ingetekend. De bestaande bieb aan
de Merseloseweg meet 1750 vierkante meter.
Steggink zou graag wat ruimer in het jasje zitten,
geeft hij aan. “Maar extra meters betekent ook een
hogere huurprijs en hogere kosten voor onderhoud”,
zegt hij.

DIT JAAR GEEN VASTELAOVEND
Vastelaovend, zoals dat traditiegetrouw wordt
gevierd, gaat dit jaar niet door. Geen prins als
aanvoerder van het feest, geen adjudanten, geen
Circus Mök, geen praalwagens of buurtgroepen,
geen feesttenten.
Een hard gelag voor de fervente fans en iedereen die
carnaval een warm hart toedraagt. Maar wat dan
wel? Wat doen de echte feestvierders in deze
periode en vooral tijdens de drie dolle dagen dat het
feest zou worden gevierd. We hebben dat aan twee
echte feestvierders voorgelegd.

Leo Broers

Peter Teeuwen, adjudant in 1984
en prins in 1993 is teleurgesteld dat
er geen vastelaovond is, al merkt hij
op dat met het voortschrijden der
jaren het animo bij hem minder is
geworden. Dat geldt niet voor de
joekskapel, waarvan hij al vele
jaren deel uitmaakt met zijn klarinet. Hij ziet geen
alternatief en is bij de gedachte aan het niet
doorgaan al onrustig. Maar hij zal wel zijn huis
versieren met de carnavalskleuren groen, geel en
rood. Zijn vrouw Liesbeth, ook een ‘diehard’, doet
met alles mee. Ook zal hij, binnen de coronaregels
zoals die tegen die tijd van kracht zijn, familie op
bezoek krijgen om toch iets van carnaval te ervaren.
Zijn spreuk: “Mit neut en zang, vastelaovend ow
laeve lang.”

CORONA-TESTSTRAAT IN VENRAY
Na eerdere teststraten in Venlo, Roermond
en Weert, heeft Venray er nu ook een.
De locatie is De Voorde 40. De teststraat is open
sinds december. Het is niet mogelijk om u te laten
testen zonder afspraak. Dit kan via tel. 0800-1202
of via www.coronatest.nl

Alleen de vlag uit
Rob van Lieshout, adjudant in 2004
en vorst van 2013 tot 2018, betreurt
eveneens het afstel. Relativerend
zegt hij: “Van alle onbelangrijke
dingen is carnaval het belangrijkste.
Carnaval is als ‘zaek op enne riēk’,
van geen belang dus.” Rob heeft
volledig begrip voor de maatregelen,
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NIEUWE WOONWIJK LEUNEN

AREG NEEJS
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 Leunen-Zuid wordt een nieuwe woonwijk
ontwikkeld met vijftig woningen. Ger Peeters (Wonen
Limburg), Mark van Doorn, (Janssen de Jong
Projectontwikkeling) en Jan Jenneskens, (wethouder
van Venray), ondertekenden op 12 januari de
exploitatieovereenkomst.

In Venray
December was een echte feestmaand voor Toon
Claessens uit Castenray. Begin
december ontving hij de gouden
St. Gregorius-eremedaille omdat
hij al veertig jaar lid is van het
gregoriaans koor in de parochie
Castenray. En vlak voor
kerstmis werd hij begiftigd met
de pauselijke onderscheiding:
Pro Ecclesia et Pontifice, een
hoge kerkelijke onderscheiding. Toon is ook al twintig
jaar lid van het kerkbestuur, de laatste jaren zelfs
secretaris. En Claessens is koster en acoliet in de
kerk. Voeg daarbij dat Toon op 17 december 70 jaar
werd, op dezelfde dag dat de paus Franciscus 84 is
geworden, dan kunt u toch echt spreken van een
‘zalig uiteinde’. Toch?

“De woningen worden levensloopbestendig,
energiezuinig en gasloos”, aldus Van Doorn.
Jenneskens: “Dit plan is een flinke stap om in Venray
meer woningen te realiseren”.
Het bouwgebied ligt aan de zuidzijde van Leunen,
aansluitend op de straten Sparveld en Rondeveld.
Vanaf deze hoek wordt een ontsluitingsweg gemaakt
richting Veulenseweg-Albionstraat. Er komen dertien
sociale huurwoningen en tien huurwoningen in het
middensegment. Daarnaast komen er elf koophuizen
en de overige zestien kavels zijn voor de vrije bouw.
Wonen Limburg realiseert de huurwoningen. “De mix
aan koop- en huurwoningen zorgt voor een
gevarieerde woonwijk. Naast de sociale huurhuizen
bouwen we ook huizen in het midden-huursegment,
waardoor mensen die niet in aanmerking komen voor
een sociale huurwoning, toch betaalbaar kunnen
wonen”, aldus Peeters.

Uit Nederland
Veertig jaar lang heeft Hein Boertien (79) uit
Kerkrade zich belangeloos als bode en vicevoorzitter
ingezet voor de plaatselijke
Begrafenis- en Crematievereniging
De Laatste Eer in zijn stad. Op 31
december zet hij daar een punt
achter, dan is het goed geweest.
De functie van bode wordt daarna
niet meer ingevuld.

Nu ligt het bestemmingsplan ter inzage. De drie
partijen hopen in het najaar te starten met de
verkoop van huizen en kavels en in 2022 met de
bouw te beginnen.

WONINGEN OP PLEK ZIEKENHUIS?
Onderzoek naar de plek van
een nieuw ziekenhuis in Venray
(op sportpark De Wieën, direct
achter gezondheidscentrum
Wieënhof) heeft uitgewezen,
dat bouw daar goed kan. Nu
wordt al nagedacht wat er met
het huidige ziekenhuis moet gebeuren. Afbraak van
het grote complex en woningbouw daar lijkt het
meest logische.
Beide stappen horen bij elkaar. Om de verplaatsing
van het ziekenhuis succesvol te laten zijn, is het voor
de gemeente van belang dat er vooraf zekerheid is
over de invulling van het terrein aan de
Merseloseweg. Dit om te voorkomen dat er na het
vertrek van het ziekenhuis jarenlange leegstand
ontstaat.
Bovendien moet de ontwikkeling aan de
Merseloseweg geld opleveren om de verplaatsing
van het ziekenhuis te kunnen betalen. Ideeën om het
weer helemaal toe te voegen aan het parklandschap,
worden daarmee de kop ingedrukt. Het onderzoek
hiernaar moet in het voorjaar zijn afgerond.

Op de wereld
Een 83-jarige vrouw uit Übach-Palenberg (net over
de grens bij Brunssum) is slachtoffer geworden van
een wel heel smerige oplichterij. Zij kreeg (nep-)
agenten aan de deur die kwamen vertellen dat haar
kleindochter een dodelijk ongeval had veroorzaakt en
in de cel was beland. De zogenaamde agenten
zeiden te vrezen dat dit in de krant zou komen, als er
niet betaald zou worden. De vrouw zwichtte in het
belang van haar kleindochter en de goede naam van
de familie. De oplichters wisten zo haar spaargeld
(rond de honderdduizend euro) achterover te
drukken.
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De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
daarentegen moedigt de gemeenten aan dergelijke
maatregelen te nemen om de kosten in de hand te
houden. VNG wil het abonnementstarief zo snel
mogelijk afgeschaft zien en blijft ernaar streven, dat
de gemeenten financieel volledig gecompenseerd
worden. VNG vestigt daarbij haar hoop op een nieuw
kabinet.

WMO-BELEID VENRAY ROEPT VRAGEN OP
Het abonnementstarief Wmo ligt onder vuur. Volgens
gemeenten zijn er door de vaste lage eigen bijdrage
te veel nieuwe aanvragen voor huishoudelijke hulp,
waardoor zij krap bij kas zitten. Het kabinet vindt dat
gemeenten genoeg gecompenseerd zijn. Gemeenten
kondigen ingrijpende bezuinigingen aan op
gemeentelijke ondersteuning.
Eind vorig jaar was het eerst
wethouder Anne Thielen van
Venray (foto) die aankondigde
dat mensen in het kader van de
Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) niet meer
‘het onderste uit de kan’ kunnen
eisen. De gemeente gaat veel
scherper letten op wat de
hulpvragers echt nodig hebben en of zij dit met
familie, vrienden of kennissen echt niet zelf kunnen
regelen. En ze moeten eventueel maar tevreden zijn
met een tweedehands scootmobiel. Het tekort dat
alleen Venray al dreigt op te lopen door met name
het abonnementstarief op de thuishulp, gaat naar
ruim vier miljoen euro in 2023.
Ook in Horst speelt deze discussie. Ook Horst gaat in
gesprek met de hulpvragende mensen, of vraagt of
ze de poets niet door iemand anders kunnen laten
doen op vrijwillige basis. En, als ze genoeg geld
hebben, of ze die scootmobiel niet zelf willen betalen.

Eenvoudiger
Enkele jaren geleden, toen de Wmo werd ingevoerd,
was de ‘stapeling van zorgkosten’ voor veel ouderen
en zieken een groot probleem. Ze moesten een
eigen bijdrage leveren in de zorg. Hadden ze geld
nodig uit meer dan één potje (bijvoorbeeld uit Wmo
en Wlz (Wet langdurige zorg), dan betekende dit ook
twee, drie keer die eigen bijdrage.
Het Rijk voerde daarom een abonnementstarief in
dat, ter voorkoming ook van de eeuwige discussie
over het inkomen en hoogte van de eigen bijdrage,
voor iedereen gelijk werd. Vooral de
middeninkomensgroepen hebben baat bij dit tarief,
blijkt uit een recent verschenen rapport over het
tarief. Lage inkomensgroepen kregen vaak toch al
een tegemoetkoming in die kosten. Door het
abonnementstarief is de eigen bijdrage een stuk
duidelijker geworden. Mensen weten waar ze aan toe
zijn, zonder verrassingen achteraf door ingewikkelde
berekeningen. Minister de Jonge erkent dat de Wmouitgaven van gemeenten stijgen, ondanks het extra
geld dat ze krijgen vanwege het abonnementstarief.
De minister wijt dit vooral aan de vergrijzing. Maar de
portemonnee trekken doet hij niet.

Dupe
Dit is onacceptabel, zegt belangenorganisatie
Ieder (in). Mensen die de gemeentelijke Wmovoorzieningen nodig hebben, worden de dupe van de
gelddiscussies tussen rijk en gemeenten. De FNV
Noord-Limburg maakt het verwijt dat hiermee vooral
de minima worden gepakt. De Adviesraad Sociaal
Domein (ASD) van Venray vindt de voorstellen
onafgewogen en slechts bedoeld om snel geld
binnen te halen vanwege financiële problemen bij de
gemeente. ASD wil met Venray eerst om tafel om
deze maatregelen door te praten. De gemeenteraad
nam deze raad in december ter harte en vroeg de
wethouder begin dit jaar met nieuwe voorstellen te
komen.

Maatwerk
De gemeenten houden vast aan hun Wmobezuinigingsplannen. Sommige gemeenten laten de
wachtlijsten voor huishoudelijke hulp met opzet
oplopen, om de toegang tot die hulp te ontmoedigen.
Andere gemeenten willen huishoudelijke hulp toch
weer inkomensafhankelijk maken. Beide ingrepen
zijn in strijd met de wet, waarschuwde de minister
eind vorig jaar.
Inderdaad staat dit haaks op de plicht (Wet
maatschappelijke ondersteuning) om met ‘maatwerk’
mensen te helpen die niet alles zelf meer kunnen.
Maar omdat het Rijk de hand op de knip blijft houden,
zitten de gemeenten met de gebakken peren.
Wethouder Thielen moet dus niet bij de hulpvragers
zijn, maar moet met haar collega’s naar het
Malieveld; misschien kan ze bij de boeren tractoren
lenen.

VOOR U GELEZEN:
“Bij veertig heb je nog het gevoel dat je nog niet op
de helft bent. Als je vijftig bent ga je meer
beschouwen. Dan doe je een stapje naar achteren
en kijkt naar het leven dat door kolkt. Het is alsof je
er iets minder aan deelneemt.”
Floortje Dessing zag Sarah. In DDL
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Ongelofelijke bijdrage
“Wat al te makkelijk vergeten wordt, is dat de
verpleeghuizen zelf
in die eerste golf
een ongelofelijke
bijdrage hebben
geleverd om de
druk op de
ziekenhuis ic’s te
verminderen. Veruit
de meeste hoog
kwetsbare verpleeghuisbewoners met Covid-19
worden immers gewoon netjes in het verpleeghuis
zelf verzorgd en behandeld én hoeven daardoor niet
naar het ziekenhuis te worden gestuurd.” Aldus prof.
Jos Schols van de Maastrichtse universiteit in een
opiniestuk in Dagblad De Limburger.
Gelukkig staat de vaccinatie van bewoners en
verpleegkundigen in de verpleeghuizen nu voor de
deur. Hoelang het duurt voor het resultaat zichtbaar
wordt, is niet te zeggen. Pas als deze inentingen
achter de rug zijn, zijn de ouderen thuis aan de beurt.
Even doorbijten dus.

VACCINATIE IN VERPLEEGHUIZEN
De strenge coronaregels, die zijn verlengd
tot half februari en misschien wel blijven tot
in maart, hadden weer grote impact in de
verpleeghuizen. Eind december waren al dubbel
zoveel verpleegden besmet met het coronavirus als
in de eerste golf van maart-mei vorig jaar.
U herinnert zich vast wel het dramatische
Sinterklaasbezoek in een Belgisch verpleeghuis, met
bijna dertig doden als gevolg. Ook zult u vast wel de
files van ambulances gezien hebben in Londen
(foto), waar de ziekenhuizen al vol liggen en
patiënten ergens op de weg staan te wachten tot ze
aan de beurt komen.
En de deskundigen van het Outbreak Management
Team (OMT), dat het kabinet adviseert, vreesden
zelfs aan het einde van januari ‘code zwart’ te
bereiken, als er geen verbetering komt.
Code zwart houdt in dat artsen moeten gaan
beslissen wie ze wel nog behandelen en wie ze als
‘jammer dan’ opgeven. De politiek was eerst tegen
leeftijdsselectie, maar heeft dit nu ingetrokken. Een
dergelijke selectie (jongeren gaan voor ouderen)
komt overigens pas ter sprake als alle andere
maatregelen zijn toegepast en er dan nog voor
sommige zieken geen ruimte is. En gelukkig lijken de
cijfers eindelijk de goede kant op te gaan.

VACCINEREN IN GROEPEN
Het vaccineren tegen het coronavirus is
begonnen. Het Outbreak Management
Team (OMT) adviseerde om eerst de zieken tot 60
jaar met een medische indicatie, de meest
bevattelijke mensen, in te enten.
De vaccinatiestart was op 6 januari, in ziekenhuizen
voor het verpleegkundig personeel. Sindsdien zijn
andere groepen ‘voorgekropen’, ieder om moverende
redenen: verpleegkundigen in verpleeghuizen,
huisartsen, wijkzusters, buurtzorg. Jammer is het dat
sommige organisaties ook de boekhouder en
kantinejuffrouw op de voorrangslijst hebben gezet.
Daardoor komen verpleegsters in tehuizen niet aan
de beurt.
Bewoners in verpleeghuizen zijn ingedeeld voor
februari/maart.
Vanaf midden
maart zijn de
andere ouderen
aan de beurt:
thuiswonende
senioren tot 75
jaar. Nederlanders
tussen de 18 en
60 jaar worden
vanaf april geprikt. Iedereen die een spuit heeft
gehad, moet na drie weken terugkomen voor een
tweede vaccinatie. Inmiddels is ook het vaccin van
Moderna geleverd aan Nederland. Dit vaccin blijkt
heel effectief bij ouderen.

Quarantaine
Afsluiting van de tehuizen is nodig gebleken. Met
Kerstmis werd oudere bewoners ontraden om op
familiebezoek te gaan. Wie dat wel deed wist de
consequentie: een aantal dagen in quarantaine op de
kamer. Het probleem is dat, als de besmetting
eenmaal binnen is in een verpleeghuis, het virus niet
meer te stuiten is. Met het gevolg: geen
familiebezoek, eenzaamheid, het gevoel van
gevangenschap.
In diverse delen van het land kwam ook de personele
bezetting in de verpleeghuizen in het gedrang.
Er werd een beroep gedaan op de geneeskundige
troepen van het leger, om de zorg op peil te houden.
Niettemin vinden leidinggevenden in de
verpleeghuizen, dat de aandacht van de regering
teveel gaat naar de ziekenhuiszorg.

Foto: De 101-jarige Tini uit Bennekom was de eerste
Nederlandse in een verpleeghuis, die werd gevaccineerd.
“Minder erg dan een bevalling,” reageerde ze op de pijn
van de prik.
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ZELFSTANDIGE ‘HAP VENRAY’
ZIT ER NIET IN
De achttien Venrayse huisartsen hebben het
geprobeerd, maar het gaat niet lukken een eigen
Venrayse huisartsenpost op te zetten. De huisartsen
lopen tegen te veel praktische problemen aan. Het
aantal huisartsen is daarvoor te klein en de
medewerking van overheid en verzekeringen te
minimaal.
Huisartsenvereniging Cohesie sluit de bestaande
huisartsenpost (HAP) in Venray op 1 april. Volgens
Cohesie is openhouden van de HAP
aan de Leunseweg te duur. Cohesie
kan het geld beter besteden aan
verbetering van de huisartsenpost in
Venlo. In oktober vorig jaar stemden
alleen de Venrayse huisartsen tegen
dit plan. Zij vinden een HAP in
Venray zelf onmisbaar.
Zij hebben gekeken of ze zelf een soort
huisartsenpost op zouden kunnen zetten. “Dat zit er
helaas toch niet in”, zegt Ellen Jansen, voorzitter van
de Venrayse huisartsenvereniging Hagro. „We
hebben er echt goed naar gekeken, maar met zo’n
beperkte groep huisartsen ook nog avond-, nacht- en
weekenddiensten te draaien, is écht niet te doen.”
Bovendien moest dan ook de zorgverzekeraar
meewerken door deze alternatieve Venrayse HAP te
financieren. Maar die is ook voor sluiting van de HAP
in Venray. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die
onderzocht of de verzekeraar na de sluiting nog aan
zijn zorgplicht voldoet, moest concluderen dat dit
geen probleem is. Wettelijk moet negentig procent
van de inwoners binnen een half uur bij een HAP
kunnen zijn. Die norm wordt ruimschoots gehaald,
aldus de NZa.

zieken niet naar Venlo te rijden, maar kan de
dienstdoende arts toch de patiënt zien.
Los van de vraag of alle zieke ouderen dit kunnen
doen (er is nog altijd een groep zonder computer of
andere digitale apparatuur), moet dit toch met de
HAP in Venlo. Overigens, Hagro heeft dit plan niet
bestudeerd. “Ik weet niet of dit soelaas biedt. Ik maak
me veel bezorgder over de bezuinigingen van de
gemeente op Wmo-gebied,” zegt Jansen.

INGEZONDEN BRIEF
Fietshelm
Met belangstelling hebben wij vorig jaar
het artikel ‘Wij gaan weer Fietsen’ gelezen. Wat ons
echter nu verbaast: Waarom wordt in dit artikel niet
gesproken over dragen van een
fietshelm? Dat is wel heel
belangrijk en ik zal uitleggen
waarom.
In de lente vorig jaar fietsten wij
langs het kanaal tussen
Griendtsveen en Helenaveen,
achter elkaar. Mijn echtgenote
draagt altijd een lichtgewicht
fietshelm en dat was haar geluk. Een passerende
auto raakte haar aan de fietstas.
Zij viel zijwaarts en smakte met haar hoofd op het
wegdek. Dankzij haar fietshelm bleken in het
ziekenhuis de verwondingen aan haar hoofd niet
levensbedreigend. Breuken in kaak en jukbeen plus
een heleboel schaafwonden hebben toch nog de
nodige hersteltijd gekost. Vanuit deze ervaring is haar
advies aan iedereen, zeker berijders van een e-bike:
draag een fietshelm. U kunt nog zo voorzichtig zijn in
het verkeer, een ongeluk zit in een klein hoekje.
Leunen, Truus Weijs

Video-consult
Politiek Venray blijft tot nu toe inzetten op behoud
van de HAP. Met name de Socialistische Partij (SP)
roert de trom. Daarnaast is Venray Lokaal gekomen
met een alternatief voor het geval Cohesie volhardt in
de sluiting van de HAP in Venray. Dit ‘plan B’ behelst
beeldbellen voor een video-consult. Dan hoeven

BURGEMEESTER VNAMBASSADEUR
Burgemeester Luc Winants is,
op verzoek van het
GehandicaptenPlatform
Venray (GPV), de nieuwe Venrayse VNambassadeur voor mensen met een beperking.
Winants neemt het stokje over van zijn
voorganger Hans Gilissen, die vanaf 2017 deze
functie vervulde. De taak van de VNambassadeur is het promoten, dat in Venray
iedereen mee kan doen, ongeacht zijn beperking.
Winants draagt het doel een warm hart toe. In zijn
vorige functies, als wethouder in de gemeente
Maastricht en als burgemeester van Brunssum,
was Luc Winants nauw betrokken bij mensen met
een beperking en hun positie in de samenleving.
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CORONAPUZZEL
Hieronder ziet u tien woorden of stukjes zin.
Als u de letters husselt, krijgt u negen woorden, die
met corona te maken hebben. Het tiende woord heeft
er niets mee te maken. Welk woord is dit?
ACADEMIE OP CROE
CANCAN C IVOOR
MET HARDE NEERVAL
STRONT NAAST CONTER
CONTRAPONATIE
ORCA VON RUIS
COR VAN DE HOS
SLACHT IN GORE UI
PROCENAKIO
ACHT POND LIJMSPEK
KBO Panningen. De leden van KBO Panningen
hebben met grote meerderheid ingestemd met het
voorstel van het bestuur om de titel KBO te
vervangen door Seniorenvereniging Kepèl, de
volksnaam van Panningen. Het katholieke van de
naam dekt de lading niet meer en het is voor nietkatholieke ouderen blijkbaar een reden om maar
geen lid te worden, zegt voorzitter Jos Janssen.
De voorzitter hoopt hiermee ook jongere ouderen
te bewegen zich als lid aan te melden.

OPLOSSINGEN in SCHAKEL 10
Woordzoeker: De overblijvende letters vormen de
zin: “Veel ouderen zijn eenzaam door corona.”
Slogans: De slogans horen toe aan de volgende
bedrijven en producten:
1. Pearl, 2. Edah, 3. Kwatta, 4. Gamma,
5. Gazelle, 6. Maaslander, 7. Henkes,
8. Bolletje, 9. MediaMarkt,
10. Zeeuws meisje, 11. Clephas, 12. Erdal,
13. Haribo, 14. Interpolis, 15. Appelsientje,
16. Maggi, 17. Mascotte, 18. Spar, 19. Omo,
20. Witte Reus, 21. Brandweer, 22. Shell,
23. Brand´s bier, 24. Parade, 25. Amstel, 26. Kitkat,
27. Melkunie, 28. Grolsch, 29. Fishermans’Friend,
30. Overtoom, 31. Frico, 32. Danclan, 33. Autodrop,
34. Caballero, 35. C1000, 36. Centraal Beheer,
37. Jägermeister,
38. Nijssen-Granico,
39. Reaal, 40. WC-eend.
Coronapuzzel: ‘Afstand
op anderhalve meter’
begint bij de omcirkelde
A, volg dan de zwarte
verbindingen
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nog een paar jaar. Als hij de 80 is gepasseerd wordt
het tijd voor hobby’s en andere uitdagingen die op
hem wachten. “Ik adviseer ouderen altijd om door te
gaan. Autorijden? Denk aan de dubbele bediening.
Niet altijd een en dezelfde laten rijden. De een heen,
de ander terug. Anders verleert de niet-rijder het en
durft dan niet meer als er iets gebeurt.”

ANIMO WERKEN NA PENSIOEN STIJGT
Steeds meer gepensioneerden blijven actief op de
arbeidsmarkt. De een vindt zijn werk te leuk, een
ander doet het op verzoek van de baas, maar soms
moet iemand doorwerken om rond te komen. Aldus
een vorig jaar gehouden onderzoek van
ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel
Gepensioneerden, FASv en NOOM.
In 2019 hadden 215.000 AOW-ers een betaalde
baan, tegenover 140.000 in 2009. De stijging komt
deels door de vergrijzing, arbeidskrachten worden
schaarser. Dat meer mensen langer doorwerken
heeft diverse oorzaken. Veel ouderen zijn nog fit en
willen graag doorgaan. Vooral mensen met een
kantoorbaan. Geld is dan niet de reden.
Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de
gepensioneerden in 2017 een aanvullend pensioen
had van minimaal duizend euro per maand. Zes
procent van de gepensioneerden had maar een
aanvullend pensioen tot 250 euro per maand. Deze
groep gepensioneerden heeft bovendien vaker
schulden, meestal hypotheeklasten. Vier procent
(77.000 mensen) moet doorwerken om de eindjes
aan elkaar te kunnen knopen. Of omdat het leven
zonder die extra euro’s wel erg karig wordt.

JENNE PEETERS (81)
Toen smid Jenne Peeters uit Blerick 59 jaar werd,
zou hij vervroegd met pensioen
gaan. Maar directeur Alex Op het
Veld vroeg hem “nog een jaartje
door te gaan”. Nu stopt hij echt,
maar noodgedwongen. Jenne
houdt van het werk. Toen de
werkweekverkorting van 48 naar
40 uur werd ingevoerd, sloeg hij
van gif met een hamer een gat in
een kast. Bij werkgever Op het
Veld kon hij zich uitleven. De
fabriek in Tegelen is van eigenaar
veranderd en gemoderniseerd.
Peeters is overbodig, maar mag van de nieuwe
directeur “in een hoekje nog ‘herrie’ maken”. Jenne
heeft daarop besloten om te stoppen als hij 65 jaar in
dienst is.
JAN ROUMEN (80)
De tachtigjarige Jan Roumen
staat al 66 jaar in zijn
herenkapperszaak in Geleen.
Stoppen is geen optie. “Ik kan
het contact met de klanten niet
missen.” De meeste heren die
zich door Roumen laten
knippen, komen al meer dan
veertig jaar bij hem. “Vaak
belden de vrouwen om te vragen
waar hun mannen bleven. Die
bleven dan urenlang hangen om te kletsen.” Toen
zijn zaak in de lente door de corona-lockdown acht
weken dicht moest, was dat een klap voor Jan. “Niet
financieel, maar ik heb me kapot verveeld. Dat
ouwehoeren vind ik heerlijk. Als het aan mij ligt, ga ik
knippend de kist in.”

Koopkracht
De pensioenen zijn al jaren niet meer verhoogd. Dat
heeft voor een daling van de koopkracht gezorgd van
vijf procent tussen 2008 en 2018, terwijl de
koopkracht voor de hele bevolking met zes procent
steeg in diezelfde periode.
Genoemde ouderenorganisaties hebben daarvoor
aandacht gevraagd van de politiek. Een deel van de
ouderen zal echt in armoede vervallen als ze geen
aanvullende inkomsten meer hebben.

TUSSEN MOETEN EN GRAAG WILLEN
Veel mensen zijn blij als ze de ‘eindstreep’ halen. Ze
worden 66, halen hun pensioen en gaan de rest van
hun leven genieten. Dit geldt niet voor iedereen. Vier
mensen over hun motief om door te werken.

CHRIS DE LEEUW (84)
Twee dagen per week zit Chris de Leeuw (84) nog
achter het stuur van een
rondvaartboot in Dordrecht.
Leuk werk, maar het is echt om
het geld. Chris werkte vroeger
als zelfstandige. Geld voor een
pensioen was er niet. Gelukkig
hebben hij en zijn vrouw altijd
zuinig geleefd en is de
hypotheek afgelost. Maar nu,
met alleen AOW, is het leven
geen vetpot. De bijbaan bij de rondvaartboot komt
daarom goed uit. Al zijn de verdiensten niet enorm.
“Ik hoef over mijn verdiensten gelukkig geen
belasting te betalen.”

PAUL RAEDTS (77)
“Ik vind het leuk om te werken, dat
geeft zoveel plezier”, zegt de uit
Oostrum afkomstige psycholoog
Paul Raedts uit Deurne. Hij werkt
in het ziekenhuis van deze plaats.
Werken zorgt ervoor dat hij contact
houdt met de maatschappij en dat
hij het levensritme houdt wat hij
altijd heeft gehad. Dat maakt de
mens vitaler, zegt hij. Hij merkt het aan collega’s die
wel zijn gestopt: ze krijgen een ander ritme, ander
tijdsbesef. Paul wil de scherpte en alertheid
behouden, die werken met zich meebrengt. En hij wil
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MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
DUIZEND EN EEN NACHT
Iedereen heeft ervan gehoord, het verhaal van Duizend-en-een Nacht. De
meeste mensen kennen de losse verhalen zoals Ali Baba en de veertig
rovers, Sinbad de Zeeman of Alladin en de wonderlamp. ‘1001’ is een
standaarduitdrukking geworden: ‘1001 dingen die u gezien moet hebben’
en het ‘duizend-en-een-dingendoekje’.
Het complete verhaal is niet bij iedereen bekend en dat is niet
verwonderlijk. Het boek omvat zestien kloeke delen van elk rond de 200
pagina’s. Ga er maar aan staan. Het zijn Arabische verhalen, die pas in de
achttiende eeuw in Europa begonnen door te dringen. Ze zijn op veel
plaatsen erg erotisch. Toen de Brit Richard Francis Burton in 1850 een
volledige en ongekuiste vertaling publiceerde, werd
hij dan ook van pornografie beschuldigd. In later
tijden (1885-1888) werden de verhalen uitgegeven
zonder de erotische bestanddelen en werden ze
populair als sprookjes.
Waar gaat het om: Duizend-en-een-Nacht is een
raamvertelling, waarin veel losse verhalen zijn
gebundeld tot een groot verhaal. Het kaderverhaal
vertelt dat koning Sjahriaar door zijn vrouw
bedrogen was. Om herhaling te voorkomen besloot
hij voortaan elke avond met een maagd te trouwen en haar de volgende ochtend te doden, zodat ze niet
vreemd kon gaan. Dan is de dochter van zijn grootvizier, Sjeherazade, aan de beurt. Om aan de executie te
ontkomen vertelt zij hem in de huwelijksnacht een verhaal dat aan het eind van de nacht nog niet af is. En,
wat tegenwoordig in tv-series een ‘cliffhanger’ wordt genoemd, Sjeherazade stopt op een moment dat de
koning echt nieuwsgierig is hoe het afloopt. Dus spaart hij zijn vrouw nog voor een nacht. De volgende nacht
komt het vervolg en weer stopt het meisje op een spannend
moment. Als het verhaal uit is begint Sjeherazade snel aan
een nieuwe vertelling. Dit houdt Sjeherazade 1001 nachten
vol en elke nacht wordt afgesloten met een nog niet voltooid
verhaal. Ondertussen schenkt zij Sjahriaar enkele kinderen,
want het vertellen heeft in bed plaats. Wanneer de verhalen
uiteindelijk ten einde zijn, is de koning zo van haar gaan
houden, dat hij haar gratie schenkt.
Duizend-en-een-Nacht is in velerlei vormen uitgebracht, in honderden talen. In Nederland is de bekendste
uitgave die van Parnassus, in de jaren ’40 van de vorige eeuw. Beroemd zijn de tientallen kleurenprenten en
honderden zwart-wittekeningen van Anton Pieck, die later de Efteling vorm heeft gegeven.
Jaques Penris
Tekeningen Anton Pieck

KERSTPAKKETTEN

Het bestuur van KBO Geijsteren verraste zijn leden met
een kerstpakket: een voor de dames en een (met
typische producten voor mannen) voor de heren. Geijsteren
was een van de vele afdelingen. Ook KBO Heide sprak de
ouderen moed in met een
kerstpakket, gemaakt door de
hulpboeren van Zorgboerderij de Lorr.
AVOS schonk de leden een mooie
pen. En ga zo maar door. Het
afgelopen jaar hebben de
ouderenverenigingen nauwelijks activiteiten kunnen ontwikkelen. Alleen
in de zomermaanden ging het even, maar de kerst was stiller dan ooit.
Dus waren de attenties meer dan welkom. In Geijsteren hadden kinderen
ook nog een mooie tekening voor de thuiszittende ouderen gemaakt.
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