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Annalaan. Statige, meer dan 100 jaar oude eiken flankeren in het Annapark de hoofdweg Sint Annalaan.
Maar in de loop der jaren is er nogal wat aftakeling te zien geweest. Twee jaar geleden nog, bij de januaristorm, werd een oude eik omvergeblazen. Het sloeg een gat in de bomenrij. Eind vorig jaar begon de
Renschdael Groep, die het park heeft aangekocht, met de aanplant van rododendrons, lindebomen en eiken.
Volwassen exemplaren, maar die kunnen nog niet wedijveren met een oude lobbes als deze, vlak bij de
kapel.
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UIT DE BESTUURSVERGADERING

BOEK VOOR OUDEREN

(over: jaarverslag, te lang praten en
te weinig vergaderen)
In de februarivergadering heeft het bestuur van
de Centrale van Ouderenverenigingen een kort en
bondig jaarverslag goedgekeurd. Ook het financiële
verslag werd in orde bevonden. In verband met de
coronaperikelen waren er weinig activiteiten.
Beide verslagen worden aan de aangesloten
ouderenverenigingen toegestuurd ter goedkeuring.
Digitaal vergaderen heeft nog een nadeel. Al twee
keer is een dergelijke vergadering van het bestuur
wegens tijdoverschrijding afgebroken door ZOOM,
het platform dat die vergaderingen mogelijk maakt.
De reden is dat er te lang werd gepraat, waardoor
de tijd ‘om’ was. De voorzitter gaat bekijken of een
andere aanbieder meer ruimte biedt.
De februarivergadering van de voltallige Centrale
gaat niet door vanwege de coronamaatregelen.
Het is ook onhandig en onnodig. Niet handig omdat
er niet echt besluiten kunnen worden genomen.
Onnodig omdat er door de inactiviteit van alles, geen
dringende zaken zijn. Statutair moet het bestuur wel
twee keer met de aangesloten verenigingen praten,
maar “dit is overmacht”, aldus het bestuur.

Tegelijk met De Schakel valt ook het boek
‘Deugende en Ondeugende Gedichten en
Verhalen’ bij u in de bus. U krijgt dit geschonken van
de Centrale van Ouderenverenigingen.
Het idee is u wat lichtpuntjes te brengen in een tijd
dat u de deur niet uit kunt en nauwelijks visite kunt
ontvangen.
De redactie van De Schakel heeft het boek
samengesteld met teksten en gedichten uit vroegere
Schakels, aangevuld met nog niet gepubliceerde
gedichten. De Centrale hoopt u hiermee een hart
onder de riem te steken, in de hoop dat u de
‘opsluiting’ kunt volhouden. Is straks iedereen ingeënt
tegen corona, dan kunnen de verenigingen misschien
weer bij elkaar komen en activiteiten organiseren.
De redactie heeft
vooral vrolijke en
humoristische
gedichten bij
elkaar gebracht
en deze
aangevuld met
citaten. Normaal
vindt u deze in
De Schakel
onder ‘Voor u
Gelezen’. Ook
zijn leuke stukjes
uit de rubriek
‘Areg Neejs’, en
columns van
Jonathan en
’t Haantje van
de Toren
geplaatst.
Geniet van het
boek. Hebt u eens kromme zin van het gedoe,
bent u het wat beu, lees dan nog eens in dit boek.
Het beurt u misschien op.

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 maart.
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 maart.
Advertenties moeten uiterlijk 9 maart 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.
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Redactie:
Henk Raedts, voorzitter,
Jaques Penris hoofdredacteur, tel. 585364,
Henk Classens, Johan Koster en Leo Broers.
Redactiesecretariaat:
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray,
tel. 571781, e-mail: hjm.classens@gmail.com
Grafische Vormgeving:
José Mulders en Corry Houwen.

Na verspreiding van de boeken
‘Deugende en Ondeugende
Gedichten en Verhalen’ zijn er nog
enkele tientallen exemplaren over.
Hebt u belangstelling voor nog een
boek, om dit bijvoorbeeld cadeau
te doen aan iemand, dan kunt u
terecht bij secretaris Henk Classens
(zie colofon).
Een boek kost dan € 5,-.
Mocht u wensen dat het boek wordt toegestuurd, dan
komen er verzendkosten bij: € 3,85 voor een of twee
boeken, € 4,50 voor drie of meer boeken.
Denk er wel aan: op = op!

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.
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COLUMN

GEEN GROF GEWELD BIJ CORONA
“Ieder mens heeft, als hij ziek
wordt, recht op behandeling.
Ouderen zijn geen inferieure
wezens.” Dit zegt ANBOdirecteur Anneke Sipkens (foto)
in een open brief, als reactie op
een artikel in Dagblad NRC.
In dat verhaal stelt psychiater
Boudewijn Chabot, dat de
strenge coronamaatregelen
moeten worden opgeheven,
zodat kinderen weer naar school
kunnen en winkels, restaurants en theaters weer
open kunnen. ‘Het aantal IC-bedden moet terug naar
het normale niveau. Dan is het waarschijnlijker dat
meer oude mensen doodgaan. Is dat erg?’
Waardering
Het is de tweede keer dat senioren in de media
worden verguisd. In mei vorig jaar schreef columniste
Marianne Zwagerman over corona en ouderen:
“Het dorre hout wordt gekapt, misschien een paar
maanden eerder dan zonder virus. Moet iedereen
die nog in de bloei van zijn leven zit daar alles voor
opofferen?”
Later vertelde ze in een praatprogramma met trots
dat zij hiermee de discussie op gang had gebracht.
Alleen, het ging niet meer om de inhoud, maar om de
grove term ‘dor hout’ waarmee ze ouderen vergeleek.
“Ouderen hebben als alle andere leeftijdsgroepen
een maatschappelijke waarde. Ze dragen bij aan
onze samenleving. Ouderen dragen hun kennis en
ervaring over op volgende generaties, zijn een steun
en toeverlaat voor hun kinderen en kleinkinderen,
doen vrijwilligerswerk. Het merendeel staat nog
midden in het leven”, aldus Sipkens in haar open
brief.
Chabot en Zwagerman gaan ervan uit dat het vooral
ouderen zijn, die te lijden hebben van corona.
Maar de Britse variant die al welig tiert in Nederland,
en vooral ook de Braziliaanse versie, inmiddels ook
in Nederland opgedoken, treffen ook jongeren.
Gaan de discussies dan over “weg met die jongeren,
ze hebben toch nog niks gepresteerd”?
Gezond verstand
“We moeten nooit selecteren op leeftijd”, zegt
Sipkens. Nee, dat moeten wij, leken, ook niet doen.
Laat dit aan de artsen over, die zelf een uitstekend,
goed bruikbaar protocol hebben opgesteld voor als
de IC-bedden overvol raken. En in geval van
het zwarte scenario (in uiterste nood dus), dat er
‘op basis van gelijke overlevingskansen’ gekozen
moet worden tussen oud en jong, zullen de ouderen
in overleg vaak zelf die keuze wel maken.
Discussies met grove termen en opzij schuiven van
hoogbejaarden helpen daar niet bij.
Gezond verstand gebruiken is voldoende.

(ROT) EI VAN COLUMBUS
Om de haverklap drommen teringlijers samen en
worden er rellen getrapt. Zeker in tijden van
avondklok. Als torenhaantje kraai ík en ik héb niks
met oproerkraaiers.
Politie en ME hebben er de handen vol aan.
Het gajes maakt het zó bont dat boeren zich al
spontaan solidair hebben verklaard met Hermandad,
en dát wil wat zeggen. Ik zie hier mogelijkheden voor
verdere samenwerking.
Boldootspuit
Bij het bestrijden van rellen
wordt nu vaak het
waterkanon ingezet. Leuk
speelgoed maar niet
effectief. Mijn oplossing zou
zijn om bij uitrukken
voortaan eerst even bij een bevriende boer langs te
gaan om het kanonreservoir te vullen met gier uit de
mestkelder! Geteisem dat daarmee besprenkeld
raakt, wordt dan bij
thuiskomst beslist
geconfronteerd met de
vraag: “Jeeeeeezes, bah,
waar kom jíj vandaan?” Kijk,
dán hebben ze wat uit te
leggen.
Water uit het kanon levert
alleen een nat pak en het
begripvolle: “Ach lieverd, in een hoosbui gezeten?
Hier heb je een lekker bordje tomatensoep.”
Bij inzet van zo’n Boldoot-spuit wél eerst even een
4711-Alert sturen naar de omwonenden om ramen
en deuren gesloten te houden, maar dat zullen ze
eigenlijk uit zichzelf wel doen. Geen pepperspray
dus, maar poeperspray, of ‘strontspray’, zoals Paul
van Vliet ooit zei. Evenals: “Daar hebben we het
volgende op gevonden. Kijk dát zijn leuke dingen
voor de mens’n. Vragen, geen vragen!”
Dus wíllen ze stront, dan krijgen ze stront, wat mij
betreft.
Urk
Wanneer het op Urk weer losgaat,
gewoon even één rondje met de
Boldootspuit en er wordt weken lang
geen vis meer verkocht. En óf er daar
thuis dan ook vragen gesteld worden.
Dat verzeker ik u.
Tussen haakjes, dit soort ‘valse lucht’
werkt overal. Niet alleen in Venray.
Het ei van Columbus werkt immers
ook met een rot ei.
Haantje van de Toren
(haantje.v.d.toren@planet.nl)

Jaques Penris
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dienstapotheek. Janssen heeft zelf proeven op de
som genomen, is gaan rijden tussen VieCuri Venlo
en verschillende dorpen. Zo heeft hij ervaren dat ook
bewoners van dorpen als Ysselsteyn, Merselo,
Blitterswijck en zelfs Venray er langer dan een half
uur over doen om in Venlo te komen. Voorzitter Leo
Kliphuis van Cohesie zegt dat die dertig minuten een
politieke norm is, geen wettelijke bepaling. Als die
norm op twintig minuten wordt teruggebracht, zijn
veel meer HAP´s nodig in Nederland en veel meer
artsen die deze bemannen.
Geen gehoor
Half januari zijn de Venrayse gemeenteraadsfracties
door Cohesie bijgepraat. Venray Lokaal (VL) vond
het een deprimerende bijeenkomst.
“We hebben feitelijke zaken ter sprake gebracht,
maar de reactie van Cohesie was onder de maat”,
aldus VL-commissielid Peter Custers.
Burgemeester Luc Winants concludeerde dat politiek
en ziekenhuis niet dichter bij elkaar zijn gekomen.
Wel lijkt Cohesie nu ineens beeldbellen als alternatief
te zien. Dit kan volgens Kliphuis binnen twee
maanden in gang zijn gezet. De artsen in Venlo
kunnen bij beeldtelefoon de zieke niet alleen horen,
maar ook zien. Er wordt nu gewerkt aan een
makkelijk systeem via een app op de smartphone.
Wat digibeten zonder smartphone moeten doen is
niet bekend.
Afglijden
Venray Lokaal is ook ontevreden
over het gebrek aan informatie
betreffende het nieuwe ziekenhuis.
“Wij horen niets, noch van VieCuri,
noch van wethouder Anne Thielen”,
zegt fractieleider Tino Zandbergen
(foto) in Peel en Maas. Als Venray
ook nog eens geen nieuw ziekenhuis
krijgt, is er voor jongeren geen reden
meer om hier te blijven wonen, verdwijnen bedrijven
en werkgelegenheid en vergrijst Venray terug naar
een dorp, vreest Zandbergen.
De komende periode volgt een informatiecampagne
om inwoners uitleg te geven over de nieuwe situatie.
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.spoedpostnoordlimburg.nl/venray

VECHTEN TEGEN SLUITING HAP
De gemeenteraad stond op 10 februari weer unaniem
achter een nieuwe poging de huisartsenpost (HAP)
voor Venray te behouden. Hij wil leden van de
Tweede Kamer vragen te bewerkstelligen dat
doktershulp binnen twintig minuten bereikbaar moet
zijn. Nu is dit dertig minuten, waardoor de norm om
de HAP te sluiten net gehaald wordt.
Een voorstel om het college van burgemeester en
wethouders daarover contact op te laten nemen met
de minister werd door de hele raad aangenomen.
Daarbij zou Venray samen op kunnen trekken met
het college van Horst aan de Maas en de provincie
Limburg, aldus de raad.
Niet op tijd
Voor Cohesie staat het vast: de Huisartsenpost
Venray gaat officieel op 1 april dicht. In feite is hij al
gesloten. Officieel moet de sluiting van de HAP
Venray nog worden bekrachtigd. De Venrayse
huisartsen zien geen kans zelf een dergelijke dienst
op te zetten en draaiende te houden.
Maar niet iedereen legt zich bij deze beslissing neer.
Zo heeft Louis Janssen uit Leunen mensen
opgeroepen Cohesie te bedelven onder een stroom
mailtjes om dit voor Venray slechte besluit aan te
vechten. Met de HAP sneuvelt ook de

ZOGEZEGD
“Bril, gehoorapparaat, mondkapje. Jongejonge, het
wordt wel druk achter mijn oren.”
De 72-jarige Tonnie Voesten.
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Inmiddels heeft burgemeester Luc Winants de functie
van VN-ambassadeur voor mensen met een
handicap op zich genomen. Als wethouder in
Maastricht en burgemeester van Brunssum was hij
ook al nauw betrokken bij mensen met een
beperking. Het GPV hoopt dat de burgemeester zich
optimaal zal inzetten voor dit doel.
Woonvisie
De werkgroep Bouwen, Verbouwen en Woonvisie
van het GPV heeft een kennismakingsgesprek gehad
met wethouder Jan Jenneskens. In dit gesprek
kwam de woonvisie voor Venray aan de orde.
Ook zijn hierbij de woonvoorzieningen voor mensen
met een handicap aan de orde gesteld en de taak
die de gemeente hierin heeft in het kader van het
VN-verdrag.
De scootmobieldag kon in het voorjaar 2020 door
corona geen doorgang vinden. Zodra het allemaal
weer mogelijk is wordt deze activiteit opnieuw
opgepakt.
Vacature
Begin dit jaar heeft Max van de Langenberg na meer
dan vijfentwintig jaar afscheid genomen van het GPV.
Hij volgde voor het GPV de ontwikkelingen rondom
vervoer. Het GPV is op zoek naar een opvolger voor
hem. Wie wil deze belangrijke functie invullen?
Het GPV is ook op zoek naar vrijwilligers die graag
fietsen of wandelen. Zij zijn bij uitstek degenen die
kunnen beoordelen of fiets- en wandelpaden
toegankelijk en bruikbaar zijn voor gebruikers van
een rolstoel, rollator of scootmobiel. Wilt u ons
helpen? Neem even contact op met ons secretariaat,
tel. 550395.
Tot slot willen we u graag nog wijzen op het
Woordenboek Reizigerskenmerken. Hierin staat
nuttige informatie over doelgroepenvervoer.
Dit is te vinden op internet onder de link
Woordenboek Reizigerskenmerken - CROW.
Ook in 2021 wil het GPV zich inzetten om de
belangen van mensen met een beperking te
behartigen. Er dreigen bezuinigingen op een aantal
sociale voorzieningen, zoals doelgroepenvervoer,
verstrekking hulpmiddelen,
huishoudelijke hulp,
medische zorg aan huis,
jeugdzorg, GGZ-zorg.
Met name bij jeugdzorg en
GGZ-zorg zijn
onacceptabele lange
wachtlijsten.
Het GPV wil graag
optrekken met andere
belangengroeperingen om
de bezuinigingen zoveel
mogelijk te beperken.

GPV-NIEUWS
Sluiting HAP
Hoewel 2020 door alle coronabeperkingen een
hectisch jaar was, heeft het GPV via onlinemedia
enkele nuttige contacten gehad. Met de Adviesraad
Sociaal Domein (ASD) had het bestuur GPV op
12 november via TEAM een overleg waarbij o.a. is
gesproken over het voornemen van Cohesie om de
HAP in Venray te sluiten. Voor velen, maar vooral
ook voor mensen met een beperking een heel slechte
zaak. Ondanks alle inspanningen van de huisartsen
in Venray, belangengroeperingen, gemeenteraad en
het College van B&W, lijkt sluiting onafwendbaar.
Een ander belangrijk onderwerp was het VN-verdrag
voor mensen met een beperking. Het GPV gaat
meewerken aan het voorstel van de ASD om samen
over dit onderwerp in 2021 een symposium te
organiseren. Mogelijk kan dit eraan bijdragen dat de
gemeente serieus werk gaat maken met het opstellen
van de zogenaamde Inclusie Agenda. Het GPV en de
ASD houden hierover contact en zullen waar mogelijk
samen optrekken.
Wethouder Anne Thielen heeft aangegeven dat begin
dit jaar een extern bureau de opdracht krijgt om de
Inclusieagenda ‘Venray voor Iedereen’ uit te werken.
Het GPV zal hierbij worden betrokken.
Paden
Met wethouder Jan Loonen was er overleg over de
bruikbaarheid van wandel- en fietspaden voor
mensen met een beperking. Met name het
natuurgebied Vlakwater verdient extra aandacht,
omdat daar de paden niet alleen moeilijk zijn voor
mensen met een beperking, maar ook voor (groot)
ouders met kinderwagens. Het GPV wil hier graag bij
betrokken blijven.
Bij het project ‘Mooder Maas’ in Wanssum was het
GPV eveneens betrokken. De werkgroep Openbare
Ruimte van het GPV heeft de toegankelijkheid van
paden en wegen op diverse punten kunnen
aanpassen.
Verder kwam het fietsen in de
Schoolstraat aan de orde. Dit valt
onder wethouder Cor Vervoort, maar
een besluit is nog niet genomen.
Wethouder Jan Loonen gaf een
toelichting op de omgevingsvisie
Centrum Venray. Het GPV vroeg het
uitstallingenbeleid en terassenbeleid te
handhaven. Het is voor blinden en
slechtzienden van belang dat
looproutes in het centrum vrij blijven
van obstakels. Zodra
coronamaatregelen dit toelaten,
wil het GPV de ‘ervaringsproef’
(foto uit 2020) voor het college van
B&W, raadsleden en ambtenaren
herhalen.

Jac Haegens
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BIJVERDIENSTE GEPENSIONEERDE

BELASTINGSERVICE VENRAY
Coronatijd of niet. Belastingservice Venray staat weer
voor u klaar, wel met de nodige
veiligheidsvoorschriften. Heeft u op de dag van de
afspraak de bekende klachten, bel dan even af en
maak een nieuwe afspraak.
Wie kunnen geholpen worden? Alle 55-plussers die
woonachtig zijn in de gemeente Venray en lid zijn van
KBO, AVOS, Seniorservice of een van de
wijkgebonden ouderenverenigingen.
Verder geldt een verzamelinkomen van ongeveer
€ 35.000,- voor alleenstaanden of € 50.000,- voor
gehuwden of samenwonenden.
Het verzamelinkomen is het bruto inkomen min
eventuele aftrekposten (zoals hypotheekrente,
ziektekosten of giften).
Wat heeft de belastinginvuller nodig?
Alle jaaropgaven, jaaroverzicht van al uw
bankrekeningen, zorgkosten (die niet onder het eigen
risico vallen) en eventuele giften. Heeft u een eigen
woning, dan ook de WOZ-waarde. Deze kunt u
vinden op de “aanslag gemeentelijke heffingen 2020”,
of van de waterschapsheffing, ook van 2020.
Machtiging
Als laatste een DIGID of een machtiging. Heeft u het
vorig jaar een machtiging aangevraagd, dan heeft u
die deze keer automatisch thuis gestuurd gekregen.
Als u geen machtigingscode heeft, kunt u die
aanvragen op het gratis nummer 088-1236555
(kies voor: blijft u aan de lijn). Zorg dat u uw BSN- of
sofinummer, geboortedatum, naam en voorletters bij
de hand hebt. Echtelieden hebben ieder een eigen
machtiging nodig.
Heeft u alle gegevens verzameld, neem dan contact
op met uw belastinginvuller. Bent u de naam of
telefoonnummer van uw belastinginvuller kwijt, hebt
u liever een andere invuller, of is het voor u de eerste
keer, neem dan contact op met het coördinatiepunt
van de familie Remmers tel. 581690.
De Belastingservice vult niet alleen de
belastingaangifte in, maar kijkt ook naar de eventuele
huur- en zorgtoeslag. Het is de belastinginvuller
toegestaan een onkostenvergoeding van € 13,- per
huisadres te vragen.

Mag u bijverdienen als u met pensioen bent? Ja, dat
mag. In principe kunt u bijverdienen zoveel u wilt,
maar dat geldt alleen als u écht met pensioen bent.
Voor vroegpensioen en VUT gelden soms
beperkingen, afhankelijk van de afspraken die
hierover gemaakt zijn. Uw pensioenfonds weet wat
kan.
Bijverdiensten zijn inkomsten en zijn niet belastingvrij.
Ze worden opgeteld bij het pensioen en inkomen.
Hoe hoger uw totale inkomen is, hoe méér belasting
u betaalt over de bijverdiensten.
AOW’ers hebben wél het voordeel dat ze geen AOWpremie betalen. Daardoor houdt u netto méér over.
Als iemand in loondienst werkt, houdt de werkgever
belasting in. Controleer wel of dit gebeurt, anders
riskeert u een naheffing.
Vrijwilligerswerk
Voor vrijwilligerswerk gelden andere regels.
Vrijwilligers ontvangen voor hun inzet vaak een
(onkosten)vergoeding. Als u een dergelijke
vergoeding geweigerd hebt, kunt u het bedrag dat u
had kunnen krijgen, toch aftrekken van uw aangifte.
Hoe zit dit precies?
-De organisatie waarvoor u werkt, moet het predikaat
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) hebben.
Ze moet een officiële verklaring aan u geven dat u
vrijwilliger bent, en dat u in aanmerking komt voor
een vergoeding.
Uzelf moet in een brief vastleggen dat u deze
vergoeding aan de organisatie ‘schenkt’.
Bron: IkWoonLeefZorg

ZOGEZEGD
“Dit was een ontiegelijke vlieg uit de bocht.”
Berouwvolle verdachte van rijden onder invloed
voor de rechter. Op RTL5.

EXTRA
SNEEUWSCHUIVERS
Nauwelijks hadden we
begin februari een nacht
forse sneeuwval gehad,
of op social media
circuleerden al grappen.
Een ervan nam ouderen
op de hak. “Gelukkig
hebben we de foto’s nog”,
zullen we maar denken.
6

de buitenlucht. Ik ben een
‘hobbyboer’ en hou ervan om
te hooien. Maar mijn grootste
hobby is praten, waardoor het
werk wel eens blijft liggen.
In De Brabander houd ik een
paard, een geit, kippen en
hopelijk in de toekomst ook
koeien. En mijn machines zijn gestald in Leunen.
Dat we in januari 2019 van één sluitingsdag naar
twee dagen zijn overgestapt bevalt uitstekend.”
Ook Pia ziet met vertrouwen de toekomst tegemoet:
"Mijn broer woont met zijn gezin in Panama, we
willen hen graag een keer opzoeken. Dat geldt ook
voor mijn neef die in Nieuw-Zeeland woont.
En ook diverse stedentrips staan nog op het lijstje.
Ik heb van de afgelopen twintig jaar nog duizenden
foto’s liggen die nog gesorteerd moeten worden en
verwerkt in foto- en plakboeken. Die hobby is
wegens tijdgebrek blijven liggen”
De Vierdaagse
Al jaren doet Chris, met enkele (oud-)leden van het
cafetariateam, mee aan de Nijmeegse Vierdaagse.
Onder de naam ‘Groeten uit Venray’ lieten zij, toen
er nog een vlaggenparade werd gehouden, zich zien
tijdens de officiële opening van deze wandeltocht in
het Goffertstadion. Ze droegen trots het bord Venray
en de gemeentevlag, een buitengewone ervaring.
Het echtpaar heeft vaak leuke momenten beleefd
met hun team: “Heel bijzonder was het
personeelsuitstapje in januari 2007 naar VaVaVoom
Music Company in Utrecht, waar we met eigen
mensen een CD hebben opgenomen, de single
‘We are the world’ van USA for Africa. Dat was
lachen, gieren en brullen, maar met een mooi
eindresultaat.”
Een ander hoogtepunt was de workshop schilderen in
2018, in het atelier van kunstenares Josien Broeren
in Waalwijk. “Daar maakten we drie grote en vooral
vrolijke (wissel)panelen die enkele maanden per jaar
in het zitgedeelte van de cafetaria hingen. Deze
verhuizen met ons mee. We gaan de boel thuis
opsieren!”
Pia en Chris vinden het wel spannend. “Misschien
valt ons leven dan wel tegen. We zullen het werk en
vooral ons leuke team vast
nog wel eens missen. Maar
we kunnen de cafetaria met
een goed gevoel achterlaten,
het contact met de
medewerkers zal altijd
behouden blijven. En de buurt
hoeft geen zorgen te hebben
over het assortiment: onze
opvolgers krijgen alle recepten.”

DIT HOUDT ME BEZIG
Wie zijn:
Geboren in:
Leeftijd:
Gehuwd met:
Ouders van:
Beroep:
Bezigheden:
Chris
Pia

Chris en Pia
Janssen-Thielen
Venray
57 en 54 jaar
elkaar
Fleur
eigenaars cafetaria-eethuis/
café-zaal Thielen
reizen, vakanties (vooral naar zee)
vierdaagse, ‘hobbyboer’
fotograferen, filmen, cursussen

Als uw verslaggever op gepaste corona-afstand met
het echtpaar Janssen om de ronde tafel in het
verlaten café zit, zegt Chris: “Je komt zeker niet uit
Venray?” Ik bevestig dat ik niet ’enne van hier’ ben,
maar vijftig jaar geleden in Venray een huis betrok
aan de Overloonseweg. Laat dat nu de buurt zijn
waar de vaders van Pia en Chris allebei geboren en
getogen zijn. U begrijpt, de basis voor een goed
gesprek is gelegd.
IJskar
Pia is al veertig jaar te vinden in de zaak van haar
ouders, cafetaria Thielen in de Kennedystraat.
Een cafetaria waar vooral hele gezinnen en veel
ouderen in het weekeinde aanschuiven om te eten.
De zaak werd, als oudste familiecafetaria in
Nederland, gesticht door haar oma, die in 1927 aan
de Langstraat begon met een ijskar. Pia, die op haar
zestiende al verkering had met Chris, koos ervoor in
loondienst bij haar ouders te gaan. Samen met Chris
die, met een technische opleiding, ook interesse in de
horeca had. Vanaf 1992 runt het echtpaar zelfstandig
de zaak, waarbij Pia’s broer Jos verantwoordelijk is
voor het café en de zaal (normaal open op zondag
en woensdag, nu even niet). Inmiddels besloten
Chris en Pia de zaak per 1 mei 2021 over te dragen
aan Roy en Daphne van Gool.
Toekomstplannen
Toen Chris en Pia hoorden van ondernemers die met
vervroegd pensioen
gingen, begonnen ze over
hun eigen toekomst na te
denken. Het besluit om te
stoppen is niet genomen
vanwege de coronacrisis.
Chris: “Er is geen opvolger
binnen de familiekring.
We zijn al heel lang bezig,
altijd in de hoogste
versnelling. We hebben
vanwege het bedrijf
vakanties en hobby’s
moeten missen. Ik wil mijn
tijd graag doorbrengen in

Tekst: Johan Koster
Foto’s: Leo Willems en
familie Thielen
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aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Na de nodige dagen knutselen in de fabriek in
Arnhem was het concept gereed.
Hun oplossing is van een gewone elektrische fiets
Het gebruik van een fiets tot op hoge leeftijd is de
een driewieler te maken, de Tworby. Met een derde
wens van veel senioren. Overgaan naar een
wiel is de fiets veel stabieler en kan de berijder
elektrisch ondersteunde fiets verruimt de
stoppen voor bijvoorbeeld een verkeerslicht zonder
mogelijkheid om te blijven fietsen.
van de fiets af te moeten stappen. De ouderen die
Maar elektrisch of niet, fietsen blijft voor senioren een dit laten doen, raken hun bewegingsvrijheid en
riskante onderneming. Op- en afstappen, stoppen
zelfstandigheid niet kwijt.
voor een verkeerslicht of voor een
Goedkoper
voorrangskruising is niet altijd
De heren Van den
gemakkelijk. Daarbij doen zich
Berg willen geen
geregeld valpartijen voor.
eigen
Voor mensen met
fietsenfabriek
evenwichtsproblemen is er al
beginnen, maar
jaren de mogelijkheid een
verhandelen het
driewieler te kopen. Maar als
concept. Inmiddels
trappen daarop te zwaar wordt,
zijn zo’n 55
was er tot voor kort alleen de
fietsenmakers in
tweewielige e-bike. Of de fiets
heel Nederland in
maar helemaal weg te doen.
staat om de eigen
Venraynaar Theo (61) en zijn
e-bike om te
zoon Bob van den Berg (27) uit
bouwen tot een
Nijmegen, die een bedrijf in
driewieler.
Arnhem heeft, bedachten een
De kosten hiervan
oplossing voor dit probleem.
zijn lager dan de
Theo heeft jarenlange ervaring bij
aanschaf van een
de sociale werkvoorziening NLWgeheel nieuwe
Bob met Theo achterop op de Tworby
groep, en Bob heeft gestudeerd
driewieler.
Een standaard driewieler kost toch al snel 4500 euro.
De Tworby komt op 1500 euro. Daarbij komen
natuurlijk nog de kosten van de fietsenmaker.
De uitvinding is onlangs bekroond met de IGNITEaward, een prestigieuze prijs voor vernieuwende
sociale bedrijven in Gelderland en Overijssel.
Bob van den Berg: “Het voordeel van een Tworby
voor senioren is dat zij de eigen fiets kunnen blijven
gebruiken. Dat heeft vaak ook een emotionele kant,
omdat vaak samen met de partner dezelfde fiets is
aangeschaft. Het andere voordeel is de lagere prijs.”
Ook in Venray is een dealer, die inbouw kan
verzorgen. De mogelijkheid bestaat om binnen de
Wmo en het persoonsgebonden budget PGB
eventueel de aanschaf helemaal of gedeeltelijk
vergoed te krijgen door de gemeente Venray.
Deze mogelijkheid is wel afhankelijk van de
persoonlijke situatie.

TWORBY GEEFT BEWEGINGSVRIJHEID

Tekst: Leo Broers

Nadere
informatie over
de Tworby is
op internet te
vinden:
www.tworby.nl
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E-BIKES VERDWIJNEN
NAAR POLEN

KIJK VAN
JONATHAN

Het aantal aangiftes van diefstal van
elektrische fietsen is in een jaar tijd
met 37 procent gestegen. Alleen al
in Venray werden in 2019 liefst
95 e-bikes ontvreemd. Volgens de
Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) zijn
het er zelfs meer, want lang niet iedereen doet
aangifte. En dan zijn de diefstallen uit schuurtjes en
garages nog niet meegerekend.
In totaal is er afgelopen jaar landelijk ruim 16.000
keer aangifte gedaan van diefstal van een e-bike,
becijferde SAFE op basis van politiegegevens.
Naar schatting verdwijnen ook nog eens 1800 e-bikes
uit schuurtjes.
Volgens Jeroen Snijders Blok, voorzitter van SAFE,
worden steeds meer dure modellen fietsen als
e-bikes, sport- en bakfietsen verkocht in Nederland.
En die zijn daarmee aantrekkelijker geworden voor
een georganiseerd dievengilde, dat professionele
en gewelddadige methodes niet schuwt.
“Busjes vol e-bikes verdwijnen naar Oost-Europa”,
zegt Snijders Blok. “Proeven wijzen uit dat het
merendeel in Polen terechtkomt. Gazelle is daar
heel populair. De dieven vangen tussen de 400 en
500 euro voor e-bikes die nieuw 2500 euro kosten.”
Stichting SAFE wijst op het feit dat slechts 14 procent
van de slachtoffers aangifte doet. Snijders Blok:
“Bezitters van een e-bike doen vaker aangifte dan
die van gewone fietsen. Het verschil tussen die twee
laten we nu uitzoeken.”
Elektrische fietsen zijn hot voor dieven. Ook het
aantal aangiften van e-bikediefstallen uit garages,
boxen en schuurtjes neemt snel toe: van 280 in het
eerste kwartaal van 2020 tot 384 in het vierde
kwartaal. Verder worden meer bakfietsen, populair
bij ouders met kleine kinderen, ontvreemd.
Berekend is dat de jaarlijkse financiële schade van
diefstallen is opgelopen tot 600 miljoen euro.
SAFE pleit voor voorzichtigheid van eigenaren en
een betere preventie tegen georganiseerde diefstal.
Snijders Blok: “E-bikers kunnen zelf al veel doen,
door twee goedgekeurde sloten te gebruiken en de
fiets steeds ergens aan vast te zetten. Stal de fiets
liefst achter slot en grendel, ook thuis.
Met een track-and-tracesysteem kan 80 procent
van de fietsen worden teruggevonden.”

De inbreker
“Ik ben werkeloos”, zei de man die naast me
kwam zitten. Een kleine man, mager, met een
grauw gezicht en diepliggende ogen. Ik schatte
hem op begin vijftig. Hij was kennelijk verlegen
om een praatje, want hij vervolgde: “Ik kan
nergens werk vinden. Overal wijzen ze me af als
ik vertel dat ik in de gevangenis heb gezeten.
Ik ben er nu een goed jaar uit en ik ben niet van
plan om er weer in te komen. Maar het wordt me
wel moeilijk gemaakt, zonder werk. Ik heb een
uitkering, daar ben ik niet trots op.“
Vak
“Maar in mijn vak vind ik geen werk meer.
Ja, ik noem inbreken een vak, ik was een echte
vakman. Ik kwam bijna overal binnen met alleen
een plastic kaartje en wat lopers.
Geen breekijzers, want ik maakte niks kapot.
Nooit in dure villa’s, want die hebben meestal
alarm. Ben je net binnen, dan hoor je wieuw,
wieuw, wieuw. En dan wegwezen, natuurlijk.
Nee, het liefst brak ik in bij rijtjeswoningen, in het
halfduister. Dan zag je binnen nog voldoende.
Als je eens wist hoe nonchalant sommige
mensen zijn. Soms is er niemand thuis en is de
achterdeur niet op slot. Dat vraagt gewoon om
naar binnen te gaan, maar daaraan is geen eer
als vakman te behalen. Dan snel door naar de
slaapkamers, daar is het meeste te halen.”
Contant geld
“Ik maak geen rommel, je kunt amper zien dat ik
binnen ben geweest. Contant geld, dat is niet op
te sporen en dat geeft makkelijk uit. Meestal zijn
het bescheiden bedragen en nu helemaal, want
de mensen betalen niet meer met contant geld
en ze hebben dan ook niets meer in huis.
Dat is toch niet leuk meer.
Ooit vond ik 16.000 euro in een kast, maar dat
heb ik niet allemaal meegenomen, dat vond ik
zielig voor die mensen. Ik heb de helft genomen,
zeg maar een soort vindersloon voor een
eerlijke inbreker.
Ik had ooit de pech in een huis te zijn met een
stil alarm, had ik niet gezien. Toen waren daar
opeens twee wouten, en ik was de klos.
Ik kreeg drie jaar van de rechter, maar door
goed gedrag mocht ik al na twee naar buiten.
En nu ben ik vrij, maar werkeloos.
Ach, ik blijf hopen. Ik ben tenslotte een vakman.
Misschien kan ik bij een slotenmaker werk
vinden.”
De man had kennelijk genoeg van zijn
ontboezemingen, want hij stond op en wenste
mij een prettige dag.

VOOR U GELEZEN
“Je kunt in Nederland niet wild kamperen of
eindeloos fietsen zonder iemand tegen te komen.
Ik kan soms verlangen naar uitgestrekte natuur
waar je eenzaam kunt zijn. ”

Jonathan

Ontdekkingsreizigster Floortje Dessing.
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de aansluiting daarop van de verbrede
Molenbeekmonding. “Voor het aanleggen hiervan
en van de hoogwaterkering hebben ze rond mijn tuin
stalen platen in de grond geheid. Daar begonnen ze
al om half zeven ’s morgens mee. “Wat een herrie.
Dan kon ik echt mijn gehoorapparaat niet aanzetten.
Tot overmaat van ramp werd mijn huis bijna
onbereikbaar wegens de verlegging van de brug
Over ’t Broek in het centrum, de weg van Venray
naar Well. Dat alles was niet bepaald bevorderlijk
voor de nachtrust.
Uitzicht belemmerd
Annie is opgelucht dat het karwei geklaard is.
Ze is weer tot rust gekomen, althans fysiek.
Er zijn nog wel wat pijnpunten gebleven.
Op de vraag of ze erop is vooruitgegaan, noemt ze
in het bijzonder twee minpunten:
Ten eerste het gewijzigde uitzicht. Vroeger een weids
groen landschap, waardoor Annie, die graag in de
tuin bezig is, kon
genieten van de
wisseling van de
seizoenen. Nu wordt
het zicht belemmerd
door de muur op de
dijk, die als
waterkering dient.
Het enige wat nog te
‘bewonderen’ valt is
het beton van de
brug in de verte
(zie foto).
In de tweede plaats
de gewijzigde
situatie van de oprit
naast haar huis.
Vroeger maakte
Annie voor het parkeren van haar auto gebruik van
de voormalige weg richting Den Schellaert, met ruime
parkeergelegenheid naast haar tuin. Die weg is nu
enkele meters dichter bij haar huis komen te liggen,
vlak langs de waterkeringsmuur, waardoor het
parkeren voor Annie problematisch is geworden.
Ook zaken als vrije doorgang die het Waterschap
eist en puntige uitsteeksels aan muurversperringen
hinderen. Als dan ook nog wandelaars in haar tuin
verzeild raken, omdat ze het pad naar achteren
aanzien als doorgang naar de voetgangersbrug,
zorgt dit nog eens voor een hoop gedoe.
In ieder geval is Annie nu verlost van de slapeloze
nachten. Ondanks alle toestanden straalt ze een
positieve houding uit. Ze prijst de vriendelijkheid van
de mensen die “met de voeten in de modder”
stonden.
En ze bedacht, samen met Piet Weijers, de naam
‘Lienebrug’ voor de nieuwe brug over de haven.
Ooit heeft er een Lienebrug over de monding van
de Molenbeek gelegen.

HET HUISJE BIJ DE BRUG
De Maaswerken rond Wanssum
zijn klaar. Het leed voor de
inwoners is geleden. Twee jaar
zaten ze in de ellende van
afsluiting, wegomleggingen,
uitgravingen, vrachtverkeer en
werkzaamheden midden in hun
dorp. Het doel was tweeledig:
bescherming van de omgeving
tegen hoogwater, met als
‘bijvangst’ het verkeersluw maken
van het centrum.
In het ‘epicentrum’ van de werkzaamheden zat de
79-jarige Annie Jacobs, in het huisje bij de brug.
De naam is heel toepasselijk; het is ook de titel van
een van de dansen van de dansgroep, waar Annie
lid van is.
De bescherming tegen
hoogwater was erg nodig.
Annie herinnert zich nog
als de dag van gisteren de
overstromingen in 1980,
1993 en 1995: huis vuil,
vloerbedekking vernield,
de stank en het logeren in
hotel Asteria. Door de
Maaswerken, weliswaar
voor een goed doel, kwam
daar nog eens twee jaar
overlast bovenop.
Heien
Hoe blij is zij met het einde
van de werkzaamheden?
Het antwoord is niet moeilijk voor Annie:
“Héél blij, dat alles achter de rug is! Het begon met
de sloop van het voormalig gemeentehuis,
‘Den Schellaert’. Dat gaf veel stofoverlast en de
afvoer van het puin ging over de weg langs mijn huis,
richting Geijsterseweg.”
Daarna kwam de uitbreiding van de haven en

Johan Koster
Foto’s: Leo Willems
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RELLEN IN VENRAY VOORKOMEN

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.

Hulde aan de gemeente Venray, de politie en boa’s
(bijzondere opsporingsambtenaren).
Door kordaat optreden hebben ze de laatste
zaterdag van januari voorkomen dat ook in Venray
rellen zijn uitgebroken.
Na de verbijsterende ongeregeldheden in steden
als Eindhoven en Amsterdam, half januari, hadden
jongeren opgeroepen om nu in Venray te gaan rellen.
Ze grepen de verscherping van de
coronamaatregelen (instelling van de avondklok)
aan, om gewoon keet te schoppen en vernielingen
aan te richten. Liever knokken met de politie dan
regels naleven.
Maar Venray reageerde adequaat.
De zeventienjarige jongen uit Horst, die tot de rellen
had opgeroepen, werd in het centrum gearresteerd,
een stel Rotterdammers en diverse anderen werden
aan de gemeentegrens al opgevangen en
teruggestuurd en enkele honderden
centrumbezoekers werden gecontroleerd.
Winkeliers die het ergste vreesden barricadeerden
hun winkelpui (foto).

In Venray
Bij RooyNet werken de
mensen stug door met het
digitaliseren van de historie
van Venray. Nu zijn de
vrijwilligers bezig met het
materiaal van de stichting
Historische Kring Oostrum
en Spraland. Liefst 50.000
documenten en foto’s moeten worden verhapstukt.
Van elke foto moet worden beschreven wanneer en
waar die gemaakt is en wie erop staat Het schiet wel
op. In december zijn ze begonnen, nu staat al de
duizendste foto op internet. Het is een kiekje van
Peter Derks, die een bronzen speld op de revers
kreeg voor zijn zoveel-jarig lidmaatschap van de
Boerenleenbank. Dat opspelden deed regiodirecteur
B. Mars (links).
Uit Nederland
Toen waren er ineens die eieren. De 51-jarige
Yvonne van Dreumel uit Nijmegen vond ze, uit het
nest geworpen. Ze nam de eieren mee, kocht een
broedmachine en opfokhok. Er kwamen drie ganzen
uit, die Yvonne de namen Guus, Jip en Teun gaf.
De beesten beschouwen
de Nijmeegse als hun
moeder en sjokken braaf
achter haar aan. Yvonne
voelt het ook zo. Elke
dag wandelt ze met de
ganzen naar een vijver
in de buurt, laat de
dieren daar zwemmen en wandelt na een uur of zo
terug. Voor Yvonne kwamen ‘haar kinderen’ als
geroepen, ze zat net in een dip met haar leven.
Op de wereld
Gerda Ooms uit het Belgische Leopoldsburg, 65 jaar
oud, houdt niet van ruzie in de buurt waar ze woont.
Ze was dan ook aangedaan dat er ineens een brief
op de mat lag, waarin ‘buren’ klaagden over het
geblaf van haar hond. Ze vond het zo verschrikkelijk
dat ze met haar hond naar de dierenarts ging om
hem een spuitje te laten geven.
Achteraf heeft ze hier veel verdriet
om. De brief was anoniem en
niemand van de buren weet er iets
van. Er ontstond veel ophef over in de
wijk. Waarom Bo? Gerda heeft nog
een hond, Bas (op de foto, met
Gerda). Die kon het niet geweest zijn.
Die blaft nooit.

Het heeft schade aan winkels en angst van veel
ouderen voorkomen.

KLEO GEIJSTEREN GESTOPT
De manifestatie Kunst, Luister & Ontmoet
(KLEO) in Geijsteren komt niet meer terug.
Vanwege corona was de manifestatie van
september 2020 afgelast. Aanvankelijk wilde de
organisatie van deze culturele happening met
veel kunst en muziek op allerlei plekken in het
dorp, de draad dit jaar weer oppakken, maar de
vooruitzichten zijn somber. Zo somber dat de
leden van de stichting het niet meer zagen
zitten. De stichting wordt opgeheven en het
kasgeld gaat naar de Stichting Cultuurpodium
die het kan gebruiken voor andere kunstzinnige
activiteiten in Geijsteren.
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MINISTER OVER WMO-AANPAK
GEMEENTEN

SNELLER WAKKER
NA REANIMATIE
Ziekenhuis VieCuri in Venray-Venlo
heeft een nieuwe behandeling
ontwikkeld voor patiënten die na een reanimatie op
de intensive care (IC) worden opgenomen. Met deze
nieuwe methode kunnen zij veel sneller wakker
worden en is er minder kans op verwardheid.
De aanpak zorgt voor een kortere ziekenhuisopname,
is beter voor de patiënt en laat de familie veel minder
in onzekerheid.
Gereanimeerde patiënten krijgen altijd een medicijn
om de eerste dag in slaap te blijven. Dit bevordert
het herstel van de hersenen. Bovendien worden zij
vaak nog gekoeld, eveneens om de hersenen te
beschermen. Studies wijzen echter uit dat koelen
niet hoeft zolang patiënten geen koorts krijgen.
Daarnaast is ervaring opgedaan met een snel in- en
uitwerkende dampnarcose. De patiënt wordt hierdoor
veel sneller wakker, mits hun hersenen niet teveel
beschadigd zijn. De familie weet dan vrij snel of de
patiënt er goed uit zal komen.
De totale ziekenhuisduur wordt met deze methode
gemiddeld met vier dagen verkort. Daarnaast komt
verwardheid (delier) minder voor.
Die verwardheidstoornis leidt bijna altijd tot een
langere opnameduur, soms zelfs tot overlijden.
In plaats van slaapmedicatie toe te dienen via een
infuus, werkt VieCuri nu met een medicijn dat
verdampt via het beademingssysteem. Normaal
krijgen patiënten via een infuus de slaapmiddelen
toegediend. Het duurt soms dagen voor dit is
uitgewerkt. Met de nieuwe methode is het effect
binnen enkele minuten verdwenen.

“Binnen de wettelijke
kaders kunnen
gemeenten
beheersmaatregelen
nemen en ik vind het ook goed dat gemeenten dit
doen als het nodig is. Maar voorstellen waarbij
gemeenten budgetplafonds instellen waardoor
mensen geen gebruik meer kunnen maken van
de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn niet
toegestaan. Ook mag een gemeente een cliënt de
toegang tot Wmo-ondersteuning niet weigeren op
basis van zijn financiële draagkracht.”
Dit schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan
de Tweede Kamer. Hij noemt het ‘onverstandig’ dat
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
oproept om, zoals Venray en Horst doen, de eisen
voor het krijgen van een poetshulp of andere
voorzieningen op te schroeven. Als blijkt dat
gemeenten zich niet aan de wettelijke kaders
houden, zal de minister de gemeenten
hierop aanspreken.
Als gemeenten, om kosten te beheersen,
maatregelen uitwerken waarvan vooraf niet duidelijk
is of dit binnen de wettelijke kaders past, laat
De Jonge de beoordeling hiervan aan de rechter
over. “De totale kosten voor het abonnementstarief
zijn geraamd op structureel 290 miljoen euro.
Gemeenten zijn dus voldoende gecompenseerd
voor deze maatregel”, aldus De Jonge in zijn brief.
“Ik zie onder cliënten juist veel draagvlak voor het
abonnementstarief.
Niet alleen vanwege de financiële voordelen, maar
ook vanwege de eenvoud van het systeem en de
voorspelbaarheid van de eigen bijdrage.”
Toch wil de minister nog eens kijken naar de noden
van de gemeenten. “Ik heb oog voor de zorgen over
de gemeentelijke financiën. Mede op verzoek van en
samen met de VNG, voor een volgend kabinet
bekijken waar en hoe het beter kan.”

VOOR U GELEZEN
“Het fijne aan oud worden en niet meer werken,
is vooral de ontspanning. Een leven zonder stress.”
Oud-tv-presentatrice Sonja Barend. In Trouw.

BLOEDAFNAME PANTEIN
Om bloed te prikken moet u in het
Maasziekenhuis van Boxmeer een afspraak maken.
Zonder afspraak komen, geeft onnodige drukte,
die wegens corona vermeden moet worden.
Ook voor de bloedafnamelocaties buiten het
Maasziekenhuis is voortaan een afspraak nodig.
Dat kan enig ongemak geven, maar veiligheid
staat op dit moment voorop.
De online afsprakenagenda staat op de website
www.maasziekenhuispantein.nl/patientbloedprikken

Hestia Zorg Zorghuis
Smakt biedt ouderen
met dementie en
geheugenproblemen
een geborgen thuis om
te wonen en te leven. In ons kleinschalige zorghuis is de
sfeer gemoedelijk en staan onze zorgprofessionals dag
en nacht klaar voor bewoners én hun familie. Samen
organiseren we zorg op maat, waarbij we vooral kijken
naar wat onze bewoners wél kunnen en waar zij energie
en levensvreugde uit halen. Zie www.hestiazorg.nl
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IN 2040 DUBBEL ZOVEEL
VERPLEEGZORG NODIG

MANTELZORGER ĖN ZIEKE
OP VAKANTIE

De vraag naar verpleegzorg in Noord- en
Midden-Limburg zal zo hard toenemen,
dat deze rond 2040 bijna verdubbeld is vergeleken
met de huidige situatie. Als er niets gebeurt, dan is
er over vijf jaar een tekort van 2000 plaatsen in de
intensieve zorg voor ouderen.
Dit blijkt uit de nieuwe regioplannen van de
zorgkantoren. Deze regelen dat mensen de juiste
langdurige zorg krijgen. Voor Noord- en MiddenLimburg doet VGZ dit.
In 2020 waren in het noorden en midden van Limburg
(met bijna 440.000 inwoners) 4591 mensen op
langdurige zorg aangewezen.
Dat aantal zal de komende
twintig jaar toenemen met bijna
4400 ouderen. In heel Limburg –
waar het aantal tachtigplussers
de komende twee decennia
verdubbelt – stijgt met name
de vraag naar intensieve
dementiezorg fors, zegt Marieke
Braks, directeur Langdurige Zorg
bij VGZ (foto).
Zorgkantoren, woningcorporaties, gemeenten en
zorgaanbieders kijken de komende tijd welke
afspraken nodig zijn, om deze groei het hoofd te
bieden. Gedacht wordt aan uitbreiding van het
aantal verpleeghuisplekken, opheffing van het
personeelsgebrek en verpleegzorg thuis.
Dit laatste vraagt om aangepaste woningen en
kleinschalige wooninitiatieven. Zorgaanbieder
Proteion heeft een aanpak ontwikkeld waarbij lokale
ondernemers met hen samenwerken om zo
kleinschalige wooninitiatieven snel te kunnen
opzetten. Hierdoor zijn dit jaar vijf nieuwe locaties
ontwikkeld en komen er volgend jaar nog minstens
zeven bij, aldus Braks.
Thuiswonen betekent ook het uitbreiden van de
dagopvang en dagbesteding. Mensen met dementie
moeten daar ook in de weekenden terechtkunnen en
er door de week langer kunnen verblijven. Ook wordt
vaker een beroep gedaan op zelfredzaamheid. Meer
dan hun leeftijdsgenoten elders gebruiken ouderen
in Limburg hulpmiddelen – bijvoorbeeld bij het aanen uittrekken van steunkousen – om niet afhankelijk
te zijn van de thuiszorg.
Voor het wegwerken van het personeelstekort moet
de opleidingscapaciteit omhoog en zal meer op
technologie worden ingezet.

Respijthuizen als Kapstok bieden mantelzorgers
de gelegenheid even op adem te komen.
De oudere of zieke waarvoor ze zorgen, gaat dan
even naar Kapstok logeren, terwijl de mantelzorger
iets voor zichzelf gaat doen.
“Dat is voor die zieke vaak even moeilijk”, zegt
Edith Magermans van zorgbureau ‘In Harmony’ uit
Mheer. “Voor hem of haar is het dan een vreemde
omgeving, andere verzorgers, andere regels.
Dat kan tot stress leiden.”
Het zorgbureau pakt het daarom anders aan.
Het organiseert vakanties voor mantelzorgers,
sámen met de (dementerende) oudere of zieke.
Het bureau zorgt dat ook de zorgvrager een leuke
tijd beleeft.

TOON HERMANS HUIS VENRAY
De stichting Toon Hermans Huis in Noord-Limburg
heeft het initiatief genomen om in het ziekenhuis van
Venray een afdeling te openen. Hiervoor zoekt de
stichting minimaal acht vrijwilligers. Dat doel is al
bereikt, maar “er kunnen altijd nog mensen bij”,
zegt Match-manager Martin Leenders die voor de
nieuwe stichting vrijwilligers ronselt.
Het Toon Hermans Huis krijgt een plek op de afdeling
oncologie. Daar kan een inloopruimte komen, waar
mensen terecht kunnen voor vragen en hulp, als ze
te maken krijgen met een kankerpatiënt in de familie.
Statistisch komt dit in Venray ongeveer driehonderd
keer voor, bijna een zieke per dag.
De opening is in de lente gepland, mits dit vanwege
de coronamaatregelen kan.
De vrijwilligers moeten zich verdiepen in de ziekte of
er al kennis van hebben, om het gesprek aan te
gaan. Ze krijgen daarbij professionele begeleiding.
Als alles corona-veilig te regelen is, start in maart
de eerste cursuscyclus van acht tot tien dagdelen.

13

ACTIVITEITENAGENDA VAN
26 FEBRUARI – 26 MAART

De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar
via een informatiepunt en ouderenverenigingen.
Blitterswijck
KBO Blitterswijck
Wies Hamstra
Tiny Aerts
Geijsteren
KBO Geijsteren
Truus Kempen
Leunen
KBO Leunen
Jeu Steeghs
Merselo
KBO Merselo
Jeanne Hendrix
Oirlo
KBO Oirlo
Marlies Bosch
Oostrum
KBO Oostrum
Tini Kreutz
Joos Linskens
Venray
KBO Venray
KBO Venray-Heide
KBO Venray/Veulen

hevandenbercken@home.nl
wieshamstra@gmail.com
tiny_aerts@hotmail.com
Wmo werkgroep
kbogeijsteren@outlook.com
truus64kempen@gmail.com

06 1223 9908
06 2170 2753
532557

kboleunen@outlook.com
jeusteeghs@home.nl
Info brievenbus
kbo-merselo@gmail.com
jaantjeverberne@gmail.com

569802
06 5396 9693

Ook komende maand zijn er nog geen activiteiten
voor ouderen; Voor meer informatie zie de website
www.cvo-venray.nl

532290
06 4054 3972

548050
546365

ansbastiaans@ziggo.nl
hansmarlies@home.nl
dorpsservicepunt Oostrum
secr.kbo.oostrum@hotmail.com
tinikreutz@hotmail.com
j.linskens@home.nl

571696
571683

kbovenray@gmail.com
info@kboheide.nl
gerrit.riek.reintjes@gmail.com

631961
510316
568880

AVOS Venray
Nettie Baartman
Twan Christians
Francien Gielen
Corry Kanters
Wanssum
KBO Wanssum
Jan v Cuijck
Tonnie Kwakkernaat
René Rijpma

info@avosvenray.nl
baartmannettie@hotmail.com
christiansmarcellis@home.nl
francien.gielen@ziggo.nl
kanthen@ziggo.nl
Wanssum Info Punt
secretariaat@kbowanssum.nl
janvancuijck@gmail.com
info@synthese.nl
renerijpma@hotmail.com

514362
750615
584655
06 2099 7687
584520

Ysselsteyn

Wmo loket

586052
588355
583805

OPLOSSING CORONAPUZZEL
Academie op croe
= coronapandemie
Cancan c ivoor
= Coronavaccin
Met harde neerval
= Anderhalve meter
Stront naast conter
= Corona-teststraat
Contraponatie
= Coronapatiënt
Orca von ruis
= Coronavirus
Cor van de hos
= Schoonvader
Slacht in gore ui
= Horecasluiting
Procenakio
= Coronapiek
Acht pond lijmspek
= mondkapjesplicht
Het gezocht woord is dus Cor van de Hos,
schoonvader. Hoewel die wel corona kan
krijgen hoort deze niet direct bij de
coronatermen.

06 1317 2540
06 1754 6175
517300
511186

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.
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Woningcorporatie Wonen Limburg is een van die
partners. De corporatie zoekt in Venray plekken voor
de bouw van sociale huurhuizen en woningen met
een middelhoge huur. In de wijk Aan den Heuvel
ontvingen zestien gezinnen de sleutel van een
dergelijk project. Maar volgens Wonen Limburg is
er ook grote behoefte aan woningen in het middenhuursegment. Speciaal hiervoor heeft Wonen
Limburg de werkgroep Wonen Limburg Accent
opgezet, die snel op zoek moet naar geschikte
plekken voor nieuwe huurwoningen.

VENRAY: MEER EN
SNELLER BOUWEN
Het woningtekort moet worden
aangepakt, zeggen burgemeester en
wethouders van Venray. In het
woningbouwprogramma ‘Koers op Wonen’, dat in
maart in de gemeenteraad wordt behandeld, wil het
college vaart zetten achter de bouw. Tegelijkertijd wil
het gemeentebestuur veranderingen doorvoeren op
het gebied van energieverbruik en milieu. Het college
vraagt de gemeenteraad een budget van € 100.000,beschikbaar te stellen voor de inzet van extra
capaciteit om de versnelling mogelijk te maken.
Wethouder Jan Jenneskens wil bestaande
bouwplannen sneller uitvoeren en extra plannen
ontwikkelen om de productie van huizen naar boven
de tweehonderd woningen per jaar te verhogen.
Daarnaast wil het college ook vergroening en
verduurzaming. Niet alleen de woningen zelf bouwen
we duurzaam, maar we werken ook aan een groene,
gezonde en klimaatbestendige woonomgeving.
Bij het programmeren kijkt de gemeente
nadrukkelijker naar de wensen van inwoners.
“We bouwen niet alleen méér, maar ook anders:
meer betaalbare woningen en meer ruimte voor
bijzondere woonvormen. De woningbouw moet beter
aansluiten bij wat de mensen willen in de toekomst.”
In Venray heeft de afronding van de Brabander
prioriteit, naast de ontwikkeling van woningbouw
op St. Anna en St. Servaas en plannen voor
woningbouw in leegstaande panden in het Centrum.
Voor de toekomst wil de gemeente bouw mogelijk
maken op de plek van de oud-school De Toverbal,
het huidige ziekenhuis en De Brier (langs de
Zuidsingel). Jenneskens: “Ook in de dorpen moet de
vaart erin, daar zijn ook nieuwe woningbouwgebieden
nodig. Het college wil samen met dorpsraden en
initiatiefnemers optrekken om plannen mogelijk te
maken.”
Sociale bouw
Jenneskens: “We kiezen voor een programmatische
aanpak. Inspelen op alle kansen die zich voordoen,
samen met onze partners.” Een team gaat aan de
slag met concrete acties.

WARMTESCANS
WONINGEN VENRAY
In het kader van de overgang naar
aardgasloze huizen in 2050, wil de gemeente Venray
stappen maken met een nota ‘visie warmte’, die eind
2021 klaar moet zijn. In deze visie moet worden
beschreven hoe Venray een structurele verandering
(transitie) wil doorvoeren bij het verwarmen van de
huizen, zonder aardgas te gebruiken. Om alvast een
start te maken, gaat de gemeente een gratis
warmtescan uitvoeren bij 1140 woningen.
Deze warmtescan, die duidelijk moet maken waar en
hoeveel huizen aan warmte ‘lekken’, heeft plaats in
oudere koopwoningen in met name de wijken
Brukske, Veltum en Oostrum. Op basis van deze
(gratis) scans maken deskundigen een advies met
maatregelen die huiseigenaren kunnen nemen om
stookkosten te verlagen. Omdat dit in een koude
periode moet gebeuren, wordt deze actie snel
opgestart.
De keuze is op deze woningen gevallen vanwege
hun leeftijd: het zijn voornamelijk oudere
koopwoningen van vóór 1990 en met een
energielabel van C of lager. Ook liggen alle woningen
in een redelijk aaneengesloten gebied, wat makkelijk
is voor het uitvoeren van de meting. De eigenaren
van deze woningen ontvangen een brief van de
gemeente met daarin meer uitleg en de mogelijkheid
aan te geven dat zij niet deel willen nemen.
Voor huurwoningen worden met de woningcorporatie
aparte afspraken gemaakt.
EXTRA LAADPALEN
De gemeente Venray gaat komende
jaren meer dan honderd laadpalen voor
elektrische auto’s plaatsen met bij elke paal twee
aparte parkeerplaatsen. Op korte termijn begint
Venray met twintig palen. Hiermee stimuleert de
gemeente de verduurzaming van mobiliteit.
De gemeente wil van de Venraynaren weten
waar de palen het beste geplaatst kunnen worden.
Zij zijn immers de gebruikers.
De laadpalen uit de eerste fase zijn gepland in
de wijken Landweert (8), centrum Noordwest (6),
centrum (4), Venray-Zuid (bomenbuurt, 1)
en Leunen (1).
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MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
DE KLEINE PRINS 1
“Ik drink om te vergeten. Ik wil vergeten dat ik me schaam. Ik schaam me
omdat ik drink.” In een kleine dialoog tussen de kleine prins en een
dronkaard legt schrijver Antoine de Saint-Exupéry bloot hoe mensen op
aarde vaak in een kringetje ronddolen. De kleine prins komt van een
andere planeet, een asteroïde, zo groot als een bol van het Brusselse
Atomium, met drie vulkanen die tot aan de knieën komen en een heel
bijzondere bloem. Omdat de prins die bloem niet kan beschermen gaat
hij naar andere planeetjes hulp zoeken. Op de een heerst een koning over
zichzelf, op een ander zit een zakenman alle sterren op te tellen, op een
derde een lantaarnopsteker en natuurlijk die dronkaard. Uiteindelijk komt
de prins op aarde terecht waar hij vriendschap sluit met een in de woestijn
gestrande vliegenier (de schrijver, die zelf in de oorlog is gesneuveld).
Na een jaar kan hij terug naar zijn eigen planeetje. De Saint-Exupéry
schildert in eenvoudige woorden en met kleine tekeningen een verhaal
met sprookjesachtige taferelen voor de kinderen en met hele wijze lessen
voor de volwassenen, die kinderen nooit begrijpen. Het boekje is in bijna
400 talen en dialecten vertaald, waaronder het Maastrichts.
BLACK BEAUTY
‘De autobiografie van een paard, zo stond op het omslag van het manuscript van het
boek, dat Ann Sewell in 1877 schreef. Dat het boek nog niets aan vertelkracht heeft
verloren, mag blijken uit de kwalificatie van de film in 2020: “Als je traankanalen
moeten worden schoongemaakt, is dit een vakantiefilm die de klus zal klaren.” In het
boek vertelt het paard Black Beauty zelf zijn levensverhaal. Oorspronkelijk was het
een wilde mustang, in de Amerikaanse staat Utah. Het dier wordt gevangen door
John Manly, getemd en gedwongen tot luisteren naar haar meester. Door ellende op
de farm moet hij het paard verkopen. De nieuwe eigenares is wreed voor Black
Beauty en mishandelt het paard. Het wordt weer doorverkocht aan een boswachter,
vervolgens aan een boer die het hard laat werken, een koetsier in de stad.
Kortom, drama op drama, allemaal verteld vanuit het oogpunt van het paard zelf.
De doodzieke schrijfster Sewell (haar moeder schreef de roman vanaf kladjes die de
dochter in bed maakte) overleed vlak na het uitkomen van het boek. Zij wilde
hiermee de dierenmishandeling van die dagen, speciaal bij paarden, aan de kaak
stellen. Het sprak aan, want sindsdien is er veel gedaan tegen de wanpraktijken.
De film niet, die maakte er alleen maar een romantisch verhaal van.
ZONNETJE IN HUIS
KBO Castenray verraste haar leden met een amaryllis, zolang hij bloeit een zonnetje in huis.
De bestuursleden pakten de planten zelf in (foto).
Door corona stond de wereld stil
Geen activiteiten, tegen onze wil
Elkaar ontmoeten ging niet meer
En dat deed toch wel heel erg zeer
Maar met de feestdagen in het verschiet
Vergeten wij onze leden niet.
Als deze plant gaat bloeien
Gaat bij ons de hoop weer groeien
Dat spoedig komt de dag
Waarop alles weer open mag
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar
Een voorspoedig en gelukkig nieuwjaar.
Bestuur KBO Castenray.
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