
   

  

De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray  

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 36  nummer 3 26 maart 2021 

Mooi. Een spreekwoord zegt: “Wie mooi wil zijn moet pijn lijden.” Dit geldt ook voor wegen. Zie de rotonde in 
de Zuidsingel, kruising Leunseweg. Die moest nodig aangepakt worden om het steeds drukker wordende 
verkeer te kunnen verwerken. Dat is geen kwestie van even nieuw asfalt erin. Ook het riool en de rijstroken 
worden grondig onder handen genomen. Voor Leunen betekent het even omrijden, want de rechtstreekse 
verbinding met de supermarkten in Venray is afgesneden.  
Op de inzetfoto het stukje Zuidsingel dat al af is. Met een ‘zwevend fietspad’, waaronder de boomwortels 
ruimte krijgen. 

Foto Leo Willems 
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 Paschalis: geen hotel maar wooncomplex 
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  Margry en Lerou gaven Venray vorm  
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 Start bouw Kemphof 

 Oud-burgemeester Waals overleden 

 Toekomst Borggraaf onzeker 

  Boek Centrale goed ontvangen 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3100 exemplaren en 
is óók te lezen op www.cvo-venray.nl  
Los abonnement: € 18,- per jaar, te bestellen via 
het secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 23 april. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 8 april. 

Advertenties moeten uiterlijk 6 april 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,  
Henk Classens, Johan Koster en Leo Broers. 

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

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Corry Houwen. 

Druk: Van Issum Media.  

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

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

(Over: de titel ‘erelid’, diversiteit in het 
bestuur en dreigbrieven) 

Erelid 
Het bestuur heeft begin maart gesproken over de 
wijziging van het huishoudelijk reglement, om zo de 
mogelijkheden te krijgen mensen die zich op 
bijzondere wijze onderscheiden hebben, te 
benoemen tot erelid. Deze titel kan, als de algemene 
ledenvergadering (de Centrale van 
Ouderenverenigingen) ermee instemt, verleend 
worden aan een lid van bestuur of commissie die 
naast zijn gewone taak een bijzondere prestatie heeft 
geleverd. Is het iemand van het bestuur of een 
werkgroep, dan moet hij of zij deze functie wel 
minimaal acht jaar hebben uitgeoefend. Zodra de 
Centrale als geheel weer kan vergaderen zal deze 
hierover beslissen. 

Diversiteit  
Er wonen in Venray veel allochtonen, die nagenoeg 
allemaal niet lid zijn van een ouderenvereniging en 
dus ook niet vertegenwoordigd zijn in de Centrale of 
in het bestuur. Vaker al is dit punt ter tafel gekomen, 
maar nooit heeft het tot actie geleid. Nu diversiteit 
(het betrekken van alle bevolkingsgroepen bij iets) 
maatschappelijk relevant is, wil het bestuur van de 
Centrale ook kijken of bij deze groepen ouderen 
interesse gewekt kan worden voor aansluiten bij een 
ouderenvereniging. Aansluiting bij een KBO-afdeling 
is misschien niet logisch. Bestuursleden gaan nu 
eerst contact zoeken met vertegenwoordigers van 
allochtonen.  

Afpersing 
Via de mailbox van De Schakel zijn mails 
binnengekomen van een persoon die de Centrale wil 
afpersen. Hij wilde geld hebben, anders zou hij 
allerlei zaken van De Schakel op straat gooien.  
Nu komen er vaker oplichtingsmails binnen, maar 
meestal gaat het dan om pogingen 
bankrekeningnummers en dergelijke te bemachtigen. 
Die worden meteen verwijderd. Nu was het voor het 
eerst een concrete bedreiging. Het bestuur wil dit 
nauwgezet gaan volgen, samen met de webmaster. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING STERKER 

Sommige dingen kun je niet sturen. 

Die gebeuren, of je dit wilt of niet. 

Soms raken ze je best diep 

En doen ze ook wel verdriet. 

Maar als je positief kunt blijven 

En dat ook al je aandacht schenkt, 

Dan kun je deze tegenslagen aan 

En sta je sterker dan je denkt. 

    KBO Castenray in De Schans 
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VERKIEZINGS-EI 

Ook gestemd? Tevreden met de uitslag?  
Deze column leest u op z’n vroegst op 26 maart.  
De 11e maart was mijn uiterste inleverdatum. Ik had 
op het moment van schrijven dus nog geen idee hoe 
de nieuwe Tweede Kamer eruitziet. Méér vrouwen 
erin als ‘geachte afgevaardigde’, dat leek me 
waarschijnlijk, zeker als het aantal vrouwelijke 
lijsttrekkers maatgevend mag zijn. Het moet echter al 
gek gaan wil de meerderheid niet gewoon weer zijn 
markt(werking)meester Mark Rutte op het schild 
heeft gehesen.  

Een vrouwelijke premier zou inmiddels ook verdiend 
zijn. Tenslotte hebben ‘eileiders’ een veel groter 
aandeel in de mensheid gehad dan de mannelijke 
tegenhanger/-stander! Maar om het zover te brengen 
hebben vrouwen nog een lange verborgen strijd te 
gaan. Als u voorgaande tekst goed bekijkt zijn er 
twee essentiële begrippen schuingedrukt. Laat het nu 
- taalkundig gezien - in beide gevallen om een 
mannelijk woord gaan. Zelfs het 
meest vrouwelijke aller vrouwelijke 
organen - de Eileider - wordt door 
de dominante Dikke Van Dale als 
‘mannelijk’ geclaimd. (Hoe ‘de 
Dunne’ erover denkt is mij niet bekend).  

Eileiders aller landen verenigt u 
Vanuit feministische visie, roert De Vrouwensynode 

zich ondertussen al in de hoofdletterstrijd 
rond de nieuwe Bijbelvertaling. Wordt het 
‘Hij’ of ‘hij’? Van mij mag het een ‘@’ 
worden.  
Men spreke dan van de @lmachtige.  

Het apenstaartje is in elk geval taalkundig onzijdig, 
en dan ben je voor eens en voor altijd van het 
gelazer af. 
Hoera! Laat dit dan nu tevens de aanzet vormen voor 
een bredere vrouwenstrijd om ook de Dikke Van Dale 
taalkundig gekuist te krijgen. Er is niks mannelijks 
aan een eileider! Laat dat gezegd zijn. 

Kleinzoonwijsheid 
- Is het begrip ‘Vegetarische Slager’ met zichzelf in 
tegenspraak? Mogen vleesvervangers eigenlijk wel 
‘vegetarisch’ heten? Mijn kleinzoon van 7 kwam 
onbewust met dé oplossing: ‘Vleestarisch’, lijkt vlees 
maar is . . . eh . . . -tarisch. 
- Op 18 februari ook de Marslander Perseverance 
succesvol zien afdalen op Mars? Hij wel. Pas 7 jaar 
oud en nu al in de ban van ruimtevaart getuige zijn 
uitspraak: “Ik ben er helemaal door gevaccineerd!” 
Leuk hè? Hij voelde ons ouderen in elk geval goed 
aan. Wij zouden ons door een ‘vaccinatie’ ook 
gevaccineerd voelen, ja zélfs een beetje 
‘gefascineerd’. 

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

COLUMN 

“Dat boekje tovert glimlachjes op 
veel gezichten en dat zijn mooie 
momenten in deze coronatijd. 
Hartelijk dank en zeker dank aan de 
makers van het boekje.” 
Dit schrijft KBO Leunen in een mail 
om de Centrale van 
Ouderenverenigingen te bedanken 
voor de bundel: ”Deugende en ondeugende 
gedichten en verhalen”, die alle leden ontvangen 
hebben bij De Schakel van februari. 
Het is een van de positieve reacties die de Centrale 
en de redactie van De Schakel ontvingen op de gift 
aan de thuiszittende ouderen. Secretaris Bets 
Beterams van KBO Wanssum gaf op persoonlijke 
titel een pluim: “Mooie geste in deze coronatijd”, 
mailde zij.  
Hilly Breukink, van wie ook twee gedichten zijn 
opgenomen, vond het een ‘leuke verzameling aan 
gedichten en verhalen’ en prees het werk en de 
moeite die is gedaan om dit samen te stellen.  
Zelfs een vrouw uit Sittard, op bezoek in Venray, 
was lovend: “Leuk dat dit voor de Venrayse ouderen 
is gemaakt.” De zoon van een Venrayse oudere 
heeft het boekje bij zijn moeder geleend, want “Mijn 
schoonvader zal dit vast heel leuk vinden.” Een 
Venrayse kocht drie boekjes bij: “Schitterend om 
cadeau te doen.” Ook in zorgflat De Mulder hebben 
alle veertig bewoners een exemplaar ontvangen 
van De Zorggroep. 
Wie belangstelling heeft: er zijn nog exemplaren te 
koop voor € 5,-. Te bestellen via de secretaris van 
De Schakel (zie de colofon op pagina 2) 

‘Venray beweegt’ heeft een zogenaamde 
Beweeg-woordzoeker uit gegeven onder 
het motto van ‘Kras & Krachtig’.  
KBO Wanssum (ouderenvereniging St. Leonardus) 
heeft voor het oplossen van deze woordzoeker 
prijsjes beschikbaar gesteld. Uit de ingeleverde 

goede oplossingen zijn drie 
winnaars getrokken. Hierbij 
waren twee bestuursleden 
en een KBO-lid aanwezig. 
De drie prijswinnaars waren 
blij verrast bij het in 
ontvangst nemen van de 
prijs. KBO Wanssum 
feliciteert hen en wenst hen 
veel puzzelplezier. Iedereen 
die een oplossing heeft 

ingeleverd, ontving een papieren exemplaar van het 
Jaaroverzicht 2020 – KBO Wanssum. 

BOEK LEVERT ‘VEEL GLIMLACHJES’ OP 

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

In Venray 
Al meer dan veertig jaar is 
Venraynaar Hans Meusen 
goudsmid. Dit jaar wil hij met 
pensioen, maar vindt zijn vak 
eigenlijk nog te mooi.  
Hij schaamde zich als 
goudsmid dat een juwelier de 
81-jarige Chiel Verschoor uit 
Rotterdam oplichtte. Chiel had 

de trouwringen van hem en zijn net overleden vrouw 
gebracht om er een zegelring van te laten maken. Hij 
kreeg een nepding terug, hol van binnen en met 
nauwelijks goud. Tot groot verdriet moest Verschoor 
daar ook nog 1900 euro voor betalen. Meusen kreeg 
met hem te doen en maakte van andere gouden 
sieraden van de weduwnaar een nieuwe zegelring. 
Voor niets. “Ik had medelijden met de man, maar ook 
uit liefde voor het vak”, aldus Meusen. 
 
Uit Nederland 
Honderd jaar worden midden in 
een lockdown, met avondklok;  
er zijn betere momenten om die 
mijlpaal te vieren. Om er toch een 
feestelijk moment van te maken, 
riepen de kleindochters van Tilly 
Habets-Schrijvers uit Neerbeek mensen op haar een 
kaartje te sturen. Tilly werd bedolven onder de 
felicitaties. Een volle mand brieven en kaarten kreeg 
ze. De laatste jaren viert Tilly Habets-Schrijvers haar 
verjaardag steevast in de Bierstube van een 
familielid. Nu deze stube gesloten is, kwam de hele 
familie naar de voordeur van het huis waar de kwieke 
vrouw nog alleen en zelfstandig woont. 

Op de wereld 
Vorig jaar meldde De Schakel in deze rubriek de 

wederopstanding van een 100-jarige 
vrouw uit het coronaziekbed, Maar 
het kan nog krasser. De Franse 
kloosterzuster André (meisjesnaam 
Lucile Randon), woonachtig in een 
verzorgingshuis in Toulon, werd in 
januari positief getest op corona. De 
kloosterzuster is de oudste inwoner 
van Europa, de op een na oudste 

bewoner van de wereld en de oudste non die ooit 
heeft geleefd. Zij is inmiddels 118 jaar.  
Gelukkig voor haar is ze aan de beterende hand.  
Nu zou ze het niet erg gevonden hebben om te 
sterven. De blinde zuster verlangt ernaar om in de 
hemel haar familie te zien. 

AREG NEEJS  

In de rubriek "Areg Neejs" schenkt U 
aandacht aan de uitreiking van een medaille aan 
Peter Derks. De hierbij geplaatste tekst is echter niet 
volledig. Op 18 april 1972 herdacht de toenmalige 
Boerenleenbank Oostrum haar vijftigjarig bestaan.  
Bij die gelegenheid werd aan de toen 81-jarige Peter 
Derks als enige nog in leven zijnde mede-oprichter 
van de bank in Oostrum de bronzen eremedaille van 
de Boerenleenbank uitgereikt. 

 Oud-directeur Jan Janssen, Rabobank Oostrum 

Ongepast 

In uw blad las ik een artikeltje 
over Zorgbureau ‘In Harmony’, een organisatie die 
vakantiereizen organiseert voor mensen die 
mantelzorg ontvangen, alsook voor hun 
mantelzorgers. Op zichzelf nuttige informatie voor de 
doelgroep van uw blad. 

Dat u daarbij echter de naam van ons logeerhuis 
gebruikt in een negatieve context ‘voor hem of haar is 
het dan een vreemde omgeving, andere verzorgers, 
andere regels. Dat kan tot stress leiden’, vind ik 
ongepast. 
Niet alleen is deze bewering onjuist, maar het feit dat 
u specifiek de naam van ons logeerhuis hierbij 
noemt, vind ik afkeurenswaardig. Het staat overigens 
ook lijnrecht tegenover de inhoud van een artikel dat 
u enige tijd geleden over Kapstok in de Schakel heeft 
gepubliceerd. 
Het doet ook geen recht aan de niet aflatende 
inspanningen van onze vrijwilligers en medewerkers, 
die ook in deze coronatijd, waarin diverse andere 
logeerhuizen in onze regio de deuren gesloten 
houden, dag en nacht hun uiterste best doen om een 
goede opvang te bieden aan onze gasten. Eigenlijk 
vind ik dat nog het meest betreurenswaardige van uw 
publicatie. 
  

Judith Lemmen 
Manager Logeerhuis Kapstok 

 
Naschrift redactie. Judith Lemmen heeft gelijk.  
De argeloze lezer kan uit het artikel, zoals het 
geplaatst is, opmaken dat mensen bij respijthuizen 
als Kapstok zich als gasten in een vreemd pakhuis 
voelen. Maar dit geldt voor de situatie als mensen 
met dementie op vakantie gaan in een niet-bekende 
omgeving. De toevoeging ‘als Kapstok’ in de eerste 
regel was alleen gedaan om mensen, die niet bekend 
zijn met de term respijthuis uit te leggen dat hiermee 
een logeerhuis bedoeld wordt. Niet meer en niet 
minder. Met excuus van de schrijver aan alle mensen 
van Kapstok. 

  INGEZONDEN BRIEF 

  INGEZONDEN BRIEF 
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delen van de wereld meedoen. Dat kost veel tijd, 
maar het loont. Adrie haalt er heel veel bevrediging 
uit. 

“Het is daarmee het grootste internationale 
sportgebeuren van de gemeente Venray”, aldus Van 
Stokkem. Vorig jaar zou het toernooi voor de 46ste 
maal worden gehouden, maar door de coronacrisis is 
het niet door kunnen gaan. Of het dit jaar wel gaat 
lukken, is nog niet duidelijk. Behalve de prijzenkast is 
ook de “Wall of Fame” van het toernooi het 
vermelden waard. Op de muur staan de 
handtekeningen van vrijwel alle sporters die aan het 
Venrays toernooi hebben deelgenomen én op de 
Olympische spelen met judo een medaille hebben 
veroverd. Daar staan heel grote namen bij. 

Zeskamp 
Adrie is niet alleen in judo geïnteresseerd. Eigenlijk 
hebben alle sporten zijn belangstelling, wat ook moge 
blijken uit het feit dat hij veel Olympische Spelen 

heeft bezocht, of ze nu in China, 
Londen of Brazilië werden 
gehouden. Ook voor Tokio wil hij 
kaarten zien te bemachtigen, 
maar dat is niet zo gemakkelijk. 
Hij volgt niet alleen judo, maar 
ook zwemmen, atletiek, turnen 
enzovoort. Dat zijn belangstelling 
voor sport heel breed is moge 
blijken uit zijn hart voor Sparta, 
waar hij als geboren 
Rotterdammer nog regelmatig 
thuiswedstrijden volgt. Adrie is 
ook teamlid geweest van de 
Venrayse Zeskampploeg, die 
successen boekte in Spel Zonder 
Grenzen in de jaren 70. 

Valtrainingen 
Het is Adries wens om tevens 
valtrainingen te verzorgen voor 
senioren, maar dat komt thans 
slecht van de grond, mede door 
de coronacrisis. Toch wil hij 
proberen dat voor elkaar te 
krijgen, want daarmee kunnen 

veel botbreuken worden voorkomen. Doorrollen is de 
techniek, niet opvangen met de armen. 

Binnenkort start de judobond met een slogan om 
nieuwe leden te werven. Dat zal gaan onder de tekst: 
“Gun je kind judo”. Daar sluit Adrie zich van harte bij 
aan. 

Tekst: Leo Broers 
Foto’s archief Van Stokkem 

 
(Inmiddels heeft Japan bekendgemaakt dat er tijdens 
de Spelen geen buitenlandse supporters worden 
toegelaten. Jammer voor Adrie dus. Redactie) 

Wie is: Adrie van Stokkem 

Woonplaats Venray 

Leeftijd: 71 jaar 

Opa van: 2 kleinzoons,  

 2 kleindochters 

Oud beroep: elektrotechnicus 

Bezigheden: alles wat met judo te maken heeft 

 

Judo is een vorm van opvoeden, een manier van 
leven. Dit geldt zeker voor de in Rotterdam geboren 
Adrie van Stokkem. Sport in het algemeen, maar judo 
in het bijzonder beheerst zijn hele leven. Toen hij elf 
jaar oud was, kwam hij door het werk van zijn vader 
in Venray terecht. Zijn oudste broer deed in 
Rotterdam al aan judo. 

Adrie werd na de verhuizing naar 
Venray lid van Judo Vereniging 
Venray, maar ook andere sporten 
hielden hem bezig, zoals voetbal. 
Zijn vader werd bestuurslid van de 
judovereniging en is de langst 
zittende voorzitter geweest. 
Ongeveer in zijn twintigste 
levensjaar is Adrie begonnen 
judotrainingen te geven, vooral aan 
kinderen.  
Dit doet Adrie nog steeds. Het 
vormend karakter van de judosport 
is vooral voor kinderen van groot 
belang. Zij leren met deze sport 
goed te bewegen, omgaan met 
winnen en verliezen en niet te 
vergeten (vooral op oudere leeftijd 
van groot belang) te vallen. 
Kinderen worden ook 
zelfverzekerder. Die opvoedende 
waarde van de sport is een 
belangrijke drijfveer voor Adrie. 

Naast het geven van trainingen is 
Adrie ook bestuurslid van de vereniging, net als twee 
van zijn kinderen die ondertussen ook actief zijn in 
het bestuur. Alle werkzaamheden voor de vereniging 
doet Adrie als vrijwilliger en je kunt wel zeggen, dat 
hij daaraan een dagtaak heeft. 

Wall of Fame 
Een aantal jaren geleden heeft een jongensteam van 
de judovereniging drie jaar op rij het Limburgs 
kampioenschap veroverd. Door een gulle gever was 
voor de jeugd een grote wisselbeker geschonken, 
maar de beker staat nu vast in de rijk gevulde 
prijzenkast want drie jaar op rij een wisselbeker 
veroveren wil zeggen, dat hij definitief voor de 
winnaar is. Een andere belangrijke activiteit van Adrie 
is de organisatie van het jaarlijkse internationale 
judotoernooi, waaraan liefst 1500 sporters uit alle 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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De gemeenten in Noord-Limburg 
en ziektekostenverzekeraar VGZ 
gaan samenwerken in het 
‘Kennisloket Thuis in Blijvende 
Zorg’, om ouderen en hun 
mantelzorgers te helpen bij hun 
zorgvragen. Het Kennisloket Thuis 
in Blijvende Zorg is een plek waar 
ouderen, hun verzorgers of 
mantelzorgers terecht kunnen voor 

advies over het vinden van passende zorg.  
Het Kennisloket is voor alle inwoners bedoeld, ook 
als u niet bij VGZ verzekerd bent. Ouderen krijgen 
telefonisch advies over de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), 
Wet langdurige zorg (Wlz).  
Uit eerste ervaringen bij de gemeenten Horst aan de 
Maas en Peel en Maas blijkt deze service in een 
grote behoefte te voorzien. Nu haken ook de andere 
gemeenten in Noord-Limburg enthousiast aan.  
Vanaf 1 februari zijn ze aangesloten en wordt er 
advies over alle domeinen heen gegeven. 

Nu ouderen langer thuis wonen, moeten helpers vaak 
zoeken naar hulp. Dementie en Parkinson 
bijvoorbeeld beginnen traag, tot ineens het alleen 
thuis wonen niet meer verantwoord is. Kinderen of 
mantelzorger weten dan vaak niet welke 
mogelijkheden er voor ouderenzorg zijn en waar ze 
hun vraag moeten stellen.  
Het Kennisloket adviseert over verschillende 
zorgmogelijkheden, maakt duidelijk welke keuzes de 
klanten hebben en hoe de zorg te regelen valt.  
Zo staan de adviseurs van het Kennisloket in nauw 
contact met de Wmo-consulenten van de gemeenten. 
Mocht bijvoorbeeld de zorg die een klant nodig heeft, 
passen binnen de Wmo, dan wordt hij direct verder 
geholpen door de eigen gemeente.  
En hoeft hij niet opnieuw zijn verhaal te doen.  

Gratis  
De service van het Kennisloket is gratis. Maar ook 
zorgaanbieders, ambtenaren, casemanagers of 
cliëntondersteuners kunnen samen met hun klant 
bellen. “Zo biedt het Kennisloket echt ‘ontzorging’ ”, 
zegt Marieke Braks, directeur langdurige zorg bij 
VGZ. “We geven snel duidelijkheid in de 
mogelijkheden en de te nemen stappen. Zo blijft u 
goed geïnformeerd en kunt u zelf beslissen. Op dat 
soort momenten hebt u al voldoende andere zorgen. 
Daarnaast adviseren we over de nabije toekomst.  
We leggen uit wat u kunt verwachten en wat de 
mogelijkheden zijn.”  

Regiobeeld tot Kennisloket Thuis in Blijvende 
Zorg 
De zeven gemeenten in Noord-Limburg hebben met 
VGZ voor de zorg en ondersteuning een regiobeeld 
gemaakt. Hierin staan de regionale ontwikkelingen op 
dit gebied. Dit regiobeeld is bedoeld om het aanbod 

van zorg en ondersteuning goed aan te laten sluiten 
op de behoeftes in de regio. Denk aan het verkorten 
van wachttijden en het opheffen van 
personeelstekorten.  

Contact 
Hebt u hulp nodig in uw zoektocht naar passende 
zorg? Bel het ‘Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg’ 
op tel. 088 131 1657. Bereikbaar op werkdagen van 
8.30 tot 17.00 uur.  
Of kijk op www.vgz-zorgkantoren.nl/kennisloket 

Geen hotel maar wooncomplex 
Het voormalig klooster Paschalis in Oostrum wordt 
geen (Polen)hotel. European Management Hotel 
Group BV (EMHG) die het complex aankocht, wil er 
nu een vijftigtal appartementen van maken, waar 

ouderen, 
jongeren en 
beginnende 
gezinnen 
(starters op de 
huizenmarkt) 
samen 
kunnen 
wonen: 
samen leven, 

werken en tuinieren. 
EMHG heeft de gemeente ingelicht over de 
koerswijziging. Het bedrijf wil deze maand nog met 
uitgewerkte plannen komen, waarvoor een wijziging 
van het bestemmingsplan nodig is.  
Klooster Paschalis werd in 1938 geopend door de 
Broeders van Liefde. Die hadden in 1907 de 
psychatrische kliniek Sint Servatius geopend en in 
Paschalis moesten de broeders worden opgeleid 
voor dit werk. Toen er na de oorlog door de 
ontkerkelijking geen novicen meer kwamen, werd 
het in 1962 als klooster gesloten. 
De gemeente Venray is voorzichtig positief over de 
nieuwe plannen, de dorpsraad van Oostrum juicht 
het plan toe. Het is voor het eerst dat EMHG zich 
stort op de woningbouwmarkt.  
Dorpsraadvoorzitter Jan-Willem Bruijsten is vooral 
blij dat EMHG praat met alle partijen. 

Houtbouw 
Woningcorporatie Wonen Limburg en de gemeente 
Venray onderzoeken het idee om op de oude plek 
van het politiebureau aan de Leunseweg Nur Holz-
woningen te plaatsen. Dit zijn woningen die 
helemaal van hout worden gemaakt. In die studie 
kijkt Wonen Limburg ook naar het schuin 
ertegenover liggende gebied van verpleeghuis 
Beukenrode. Verder wordt gekeken of er in de 
Oranjebuurt in Venray mogelijkheden zijn voor 
duurzame woningen.  
Dat kunnen Nur Holz-woningen zijn, maar ook 
huizen met een houten skelet of van verlijmde 
houtplaten. Deze plannen verkeren nog in een 

KENNISLOKET THUIS IN BLIJVENDE ZORG 

BOUWPLANNEN IN VENRAY 
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beginstadium.  

MFA Merselo 
Komende zomer kan ook worden begonnen met de 
multifunctionele accommodatie (MFA) in Merselo.  
De school De Lier verhuist naar sportpark D’n Hoek 
en op de plek van de school komt het 
gemeenschapscentrum. De school wordt kleiner 
gebouwd dan nodig is, omdat ze gebruik kan blijven 
maken van een deel van de MFA. Daardoor en door 
veel zelfwerkzaamheid van de Merselonaren kunnen 
de kosten (in totaal geraamd op 3,2 miljoen euro) 
gedrukt worden. 

Begin maart is de aannemer begonnen met de bouw 
van Kemphof: een woonhofje met zestien woningen 
aan de Kruitweg, waar vroeger basisschool De Kemp 
stond. De woningen worden gebouwd in opdracht 
van woningcorporatie Wonen Limburg. 

In 2016 kwamen Cor Olislagers en Netty de Römph 
met het idee om op deze plaats een reeks huisjes in 
een ring te bouwen, om een gezamenlijke tuin. 
Specifiek bedoeld voor ouderen. Deze vorm van 
woningbouw op zich was niet nieuw (in Tienray is de 
Zonnehof tientallen jaren geleden al gebouwd), maar 
ook niet zo in zwang zoals nu.  
Pas het laatste jaar wordt duidelijk dat dergelijke 
initiatieven goed zijn voor senioren. Het plan van 
Olislagers en De Römph leek onuitvoerbaar, maar is 
drie jaar geleden overgenomen door Wonen Limburg. 
Deze corporatie bouwt er twaalf 
levensloopbestendige huizen, óók geschikt voor 
ouderen’ en vier eengezinswoningen. 

Voor het einde van dit jaar kunnen de nieuwe 
bewoners verhuizen naar hun nieuwe stek.  
De woningen op de plek van de voormalige 
basisschool De Kemp worden niet aangesloten op 
het gasnet en zijn zeer energiezuinig. Het ontwerp 
voor de gezamenlijke binnentuin wordt door de 
nieuwe bewoners samen gemaakt. 

Het schaap 

“Nee, echt, het is hier helemaal niet saai,” zei de 
man tegenover me aan de picknicktafel.  
Een keurige man, klein van stuk, netjes in het pak 
met stropdas en ondanks het warme weer, het 
colbertje aan. Een klein snorretje versierde zijn 
gezicht. Hij had zijn lunchtrommeltje met 
boterhammen, nog half gevuld, voor zich staan. 
“Laatst nog, ik zat hier ook, kieperde een stel met 
hun kano om in het riviertje achter mij. Het is hier 
niet echt diep, dus ze klauterden weer snel in hun 
kano, drijfnat en behoorlijk opgelaten.  
En vorige week, dat was echt leuk. Je ziet daar 
die schapen, achter dat klaphek. Door die weide 
loopt het wandelpad langs de rivier.  
Er kwamen twee jongelui, hand in hand, zoals dat 
hoort bij een prille liefde. Ze openden het hek om 
er doorheen te lopen, maar met hen glipte een 
schaap door het hek. Foute boel natuurlijk, maar 
het stel probeerde het schaap weer achter het 
hek te krijgen. Dat lukte voor geen meter, want 
hoe ze ook probeerden te trekken aan dat schaap 
of terug te duwen, je krijgt geen vat op de vacht 
van zo’n beest. Die dieren zijn ook behoorlijk 
sterk, en duwen helpt dan ook niet.  

Sterke man 
Het schaap had een strook sappig gras 
gevonden, dus dat bleef mooi waar het was. 
Inmiddels waren al diverse mensen blijven staan 
om het tafereel te aanschouwen, en je zag de 
jongen en het meisje steeds roder worden. 
Gelukkig voor hen was er een forse man, die hen 
te hulp schoot. Hij zwaaide zijn ene been over het 
schaap heen, en met zijn andere been klemde hij 
het schaap vast. 
Hij greep het beest in zijn nekvel, of in zijn wollen 
nek liever gezegd. Hij schuifelde zo voetje voor 
voetje naar het hek. Het schaap kon geen kant 
heen en ondanks zichtbare tegenwerking van het 
beest kreeg de man het schaap toch achter het 
hek.  
De inmiddels toegestroomde toeschouwers 
begonnen spontaan voor de man te klappen en 
als een echte artiest boog hij heel sierlijk naar het 
publiek. Het stel bedankte hun held uitvoerig, en 
langzaam loste de groep op”.  
De man genoot zichtbaar van zijn verhaal. Alsof 
hij het tafereel opnieuw bezag. Zo zie je maar 
weer, er valt altijd wat te beleven op een mooie 
dag. De man had zijn trommeltje leeg en moest 
weer terug naar kantoor. Ik zag hem grinnikend 
weglopen.  

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  

  START BOUW KEMPHOF  
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Venray van voor de Tweede Wereldoorlog was maar 
een klein dorp aan de weg 
Venlo-Nijmegen op de 
linkeroever van de Maas. De 
doorgaande weg liep vanaf 
Leunen over de huidige 
Leunseweg, Patersstraat, 
Grotestraat, Hofstraat, 
Maasheseweg naar het 
noorden.  
Links, parallel aan de 
Grotestraat lag wel al de 
Schoolstraat. Verder, links en 
rechts, landerijen. Langs de 
toegangswegen vanuit 
Merselo, Overloon, Oostrum, 
Horst, en Veltum, richting Heide en Deurne was een 
toenemende lintbebouwing te zien. Een 
stratenpatroon als een paar x-benen (zie 
plattegrond). Zo was het al jaren, eeuwen.  
De kaart van Venray in 1932 week nauwelijks af van 
een plattegrond uit de negentiende eeuw. 

Voor de oorlog maakte het gemeentebestuur plannen 
voor een eerste, echte woonwijk. De noodzaak 
manifesteerde zich in de groei van de 
werkgelegenheid door de komst van Sint Anna en 
Sint Servatius, alsmede de toenemende nijverheid en 
landbouw. Burgemeester Oscar van der Loo liet de 
directeur gemeentewerken, H. Timmermans, 
schetsen maken voor een nieuw woonwijkje aan de 
oostkant, tussen het dorp en Servaas (de huidige 
Oranjebuurt). Dit plan uit 1931 verdween in de ijskast 
door de grote crisis van die jaren. Daarna kwam de 
oorlog en was er nog niets gebeurd. 
In 1939 was de jonge bouwkundig ingenieur Jan 

Margry uit Maastricht 
(foto, zonder bril), 
verbonden aan de 
provinciale 
streekplannendienst, 
aangewezen om Venray 
te helpen met de 
uitbreiding. Nu gooide de 
oorlog roet in het eten, 

maar toch werd in 1944 een schetsplan van Margry 
aangenomen. Na de oorlog vervolmaakte hij dit plan, 
samen met Piet Lerou (foto met bril), met wie hij 
inmiddels een architectenbureau was begonnen, 
samen met het wederopbouwprogramma.  

Eerste rondweg  
Margry had door, dat Venray sterk zou gaan groeien. 
De ontginningen in de Peel en de nijverheid in het 
centrum en uiteraard ook de twee psychiatrische 
instituten trokken werkvolk. Belangrijk voor zijn 
ontwerp was ook dat het aantal auto’s in Nederland 
begon te groeien. Dus wilde Margry het doorgaande 
verkeer uit de Grotestraat met al zijn winkels halen. 

  MARGRY-LEROU VORMGEVERS 

  VAN VENRAYSE PLATTEGROND 

De dorpsraad van Oirlo vraag hulp bij de aanleg van 
een bloemenweide op een grasveld aan de 
Haalakker. Dit gebeurt op initiatief van de gemeente 
Venray, die de biodiversiteit wil bevorderen. Het 
grasveld, achter enkele zitbanken, wordt nergens 
voor gebruikt. Het veld wordt deze maand ingezaaid 
met een mengsel van bloemen en kruiden die bijen, 
vlinders en vogels aantrekken. Het zaad wordt 
beschikbaar gesteld door natuurorganisatie IKL. De 
dorpsraad zoekt vrijwilligers die mee willen helpen bij 
het beheer van de bloemenweide door ongewenste 
kruiden en zwerfvuil te verwijderen. Met paaltjes 
wordt parkeren daar tegengegaan.  

  BLOEMENWEIDE HAALAKKER OIRLO 

Commissie Bouwen Verbouwen  
en Woonomgeving 

Prettig blijven wonen? 

Gratis advies voor aanpassing 
van woning. 

Contact Gerrit Hendriks,  
tel: 546554 of 06 5111 8818 
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Wrang is dat hij later zelf de noodzaak ervan merkte: 
zijn vrouw en dochtertje werden in 1950 in de (toen 
nog doorgaande weg) Grotestraat doodgereden. 
Het idee van Margry was een nieuwe parallelweg, 
oostelijk van de Grotestraat. Aan de zuidkant nam hij 
als aanzet het pad Draolsen Wegh en trok die, waar 
hij afsloeg naar de Grotestraat (de huidige 
Poststraat) door naar het noorden, waar de nieuwe 
weg aanhaakte aan de weg naar Maashees. De 
huidige Julianasingel was in feite de eerste rondweg 
om de kern. In het plan van directeur Timmermans 
was een dergelijke weg om het dorp niet voorzien. 

Vertraging 
Direct na de oorlog werkten Margry en Lerou dit 
verder uit met ook aan de westkant een dergelijke 
omleiding om de bestaande dorpskern, ongeveer de 
huidige Langeweg. Alleen aan de zuidkant liep de 
rondweg niet door. De al bestaande Paterslaan-
Oostrumseweg kwam op de Langstraat iets 
noordelijker uit dan de weg aan de westkant, vroeger 
de Pastoor Ruttenstraat. Pas in de jaren ’80 werd 
deze knik weggewerkt. 
De uitvoering van het plan werd vertraagd door het 
‘nee’ uit Den Haag. De gemeente en Margry/Lerou 
wilden met het geld voor de wederopbouw meteen 
een nieuw stratenplan maken. Maar Den Haag vond 
dat het geld daar niet voor bedoeld was. Vertraging 
ontstond later ook door een idee om het station, toen 
‘ver weg’ bij Oostrum, dichter bij Venray te leggen. 
Dit plannetje werd na een jaar weer begraven.  
Te duur.  
De rondweg om het centrum werd aan de noordkant 
nooit afgemaakt. Na de ruiming van het kerkhof om 
de Petrus Bandenkerk wilde de gemeente de ring 
sluiten met een weg vanaf de huidige kruising 
Langeweg-Hoenderstraat naar de Maasheseweg/
Stationsweg. De ‘Noordtangent’, zoals deze 
verbinding werd genoemd, sneuvelde door het 

hevige verzet van Venrayse burgers.  
In hun wederopbouwplan tekenden Margry en Lerou 
ook al toekomstige woonwijken aan de westkant. 
Venray kreeg daarmee echt body. De grenzen van 
het plan zijn ook ongeveer hetzelfde als de huidige 
singels om het centrum. 

 Margry en Lerou ontwierpen een herbouw- en 
uitbreidingplan, dat in feite het model van het huidige 
stratenpatroon in Venray laat zien. Ter oriëntatie: 1=Grote 
Kerk, 2=Paterskerk, 3=begin Sint Servatius, 4=begin 
Annaterrein, 5=Henseniusplein.  
Van dit laatste plein loopt de Draolweg, de geblokte straat 
naar rechts omlaag.  
De donker gekleurde vlekken in het centrum waren de in 
de oorlog verwoeste straten en huizen.  

(Dit artikel is voortgekomen uit het boek Herstart en 
Wederopbouw, over het herstel van de 
oorlogsschade in Nederlandse en Duitse steden rond 
de grens. Het Venrayse hoofdstuk is geschreven 
door gemeentearchivaris Paul van Meegeren.) 

Eind februari is 
oud-burgemeester Jos Waals 
van Venray plotseling 
overleden. Hij is 77 jaar 
geworden. In 1990 kwam 
Waals vanuit Nootdorp naar 
Venray, om er burgemeester 
Harry Defesche op te volgen. 
In 2010 nam hij afscheid van 
de functie. Niet van Venray 
waar hij tot zijn dood is blijven 
wonen. Ook zijn vader 

vervulde het burgemeestersambt, in het 
Achterhoekse Lichtenvoorde. 
Waals was enerzijds betrokken bij de gemeenschap, 
zette zich voor maatschappelijke zaken in. Anderzijds 
banjerde hij soms als een olifant door de 
porseleinkast. Hij schuwde fors taalgebruik niet om, 
zoals hij het noemde, de discussie op gang te 
brengen.  
 

  JOS WAALS OVERLEDEN 
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Zelfredzame inwoners die minder afhankelijk zijn van 
de overheid. Die voor de noodzakelijke zorg nog 
steeds bij de gemeente terecht 
kunnen, maar veel ook gewoon in 
hun eigen omgeving of met hun 
eigen netwerk kunnen regelen. 
Over deze doelstelling vergadert 
de gemeenteraad eind deze 
maand. 
Het uitvoeringsprogramma is een 
uitwerking van de eerder door de 
raad vastgestelde kadernota 
Sociaal Domein. In die visie werd 
de beweging, waarin de 
omgeving centraal staat, voor het eerst geschetst. 
Wethouder Anne Thielen: “We willen het netwerk, de 
hulp en steun rond elke inwoner verder versterken. 
Daarmee bereiken we dat inwoners volledig en 
waardig onderdeel blijven uitmaken van de 
samenleving. Bovendien willen we hiermee, voor 
zover dat kan, voorkomen dat inwoners afhankelijk 
worden van het zorgsysteem.”  

Betaalbaar  
Op dit moment vragen veel inwoners ondersteuning 
aan bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor een uitkering 
of voor hulp in het huishouden. De zorgvraag blijft 
maar groeien en de kosten voor de gemeente (lees: 
gemeenschap) blijven stijgen. De grootste 
mogelijkheden om de kosten te beheersen, liggen in 
het versterken van de (kennissen)kring van inwoners. 
Zo kan een ervaringsdeskundige iemand soms net zo 
goed, misschien zelfs beter, helpen. Ook het 
maatschappelijk werk of vrijwilligersinitiatieven zijn 
algemene voorzieningen waar inwoners met hun 
ondersteuningsvragen terechtkunnen. “We moeten 
ernaar toewerken dat de zorg voor de gemeente 
betaalbaar blijft, zodat de noodzakelijke 
ondersteuning voor onze inwoners beschikbaar blijft”, 
aldus wethouder Thielen. Ondanks de nieuwe 
aanpak verliest de gemeente haar wettelijke taak niet 
uit het oog, zegt de wethouder. “Als gemeente staan 
we klaar als inwoners het zelf niet redden. Als het 
nodig is, bieden we professionele ondersteuning.” 

Investeren  
Op de korte termijn wordt er juist geïnvesteerd in het 
sociaal domein. “Om de omgeving te versterken 
vanuit een preventief oogpunt, om de toegang tot 
ondersteuning te verbeteren én om onze 
medewerkers op te leiden”, zo legt Anne Thielen uit. 
“We willen investeren in de kennis en expertise van 
de ambtenaren op onderdelen als positieve 
gezondheid, data-gestuurd werken en e-health. 
Alleen zo houdt de gemeente grip op de financiën.” 
De gemeente doet dit niet alleen. Ze betrekt 
nadrukkelijk de zorgpartners en de Adviesraad 
Sociaal Domein bij het werk. 

  SOCIAAL DOMEIN VAN DE TOEKOMST  

Patiënten 
vinden het normaal fijner om 
thuis te herstellen van een 
ziekte. Sinds februari kunnen 
stabiele corona-patiënten van 
ziekenhuis VieCuri Venlo-
Venray eerder naar huis om op 

te knappen. Wel onder toeziend oog van 
longverpleegkundigen en -artsen. Het ontslag kan zo 
rond de vijf dagen eerder plaatsvinden dan nu. 
Met een speciale app op smartphone of tablet is 
gemakkelijk te bedienen. De zieke leert snel hoe hij 
drie keer per dag moet meten. In de app vult de 
patiënt de resultaten in. Enige kennis van 
smartphone of tablet is wel vereist. 
De artsen in het ziekenhuis beoordelen de uitslag. Bij 
bijzonderheden nemen ze contact op met de patiënt 
zie zelf dag en nacht kan bellen met een 
longverpleegkundige. Longarts Kim Crijns: “Thuis 
beter worden is fijner, maar ook heel spannend, 
zonder verpleegkundigen in de buurt. Zeker als de 
patiënt een fles zuurstof mee naar huis krijgt.” 
De eerste patiënt die hiermee naar huis werd 
gestuurd, vond het niet eng. “Het geeft een veilig 
gevoel, te weten dat je op afstand toch in de gaten 
wordt gehouden.”  

  NA CORONA  

  EERDER NAAR HUIS 
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ASD 
In algemene zin kan de adviesraad zich vinden in de 
benadering van de gemeente. Meer inzet van eigen 
familie, vrienden, mantelzorgers, coaches, 
vrijwilligers, wijk- en dorpsnetwerken zijn prima, daar 
waar het kan. Maar mensen zonder zo’n vangnet, die 
hulp nodig hebben, moeten ook goed ondersteund 
worden. 
Om die reden doet de ASD een aantal suggesties. 
Als de gemeente betere zorg voor minder geld wil, 
betekent dit ook dat er meer begeleiding moet zijn 
voor deze vrijwillige helpers. Er dient ook beter 
overlegd te worden: open, eerlijk en helder. Venray 
moet investeren in een concrete aanpak van 
vrijwilligersbeleid en leefbaarheid in wijk en dorp. 
Daartoe moet in elke wijk en dorp een bijeenkomst 
belegd worden, samen met wijkraad of dorpsraad, 
waarin de gemeente deze boodschap vertelt en 
‘partners’ zoekt om dit uit te voeren. “Zorg voor een 
doorlopend proces en een heldere, voor iedereen 
begrijpelijke boodschap,” aldus de ASD.  
De raad geeft ook de tip, om aansluiting bij de 
‘Gezondste Regio 2025’ te overwegen.  

Het onderzoek naar De Borggraaf, het nieuwe pand 
aan het Mgr. Goumansplein is afgerond. 
Burgemeester en Wethouders onderschrijven het 
onderzoeksrapport van een Nijmeegs bureau en 
geven geld voor het aanstellen van een 
procesbegeleider (kwartiermaker). “Zodat in 
samenwerking met alle partijen De Borggraaf in de 
toekomst het bruisend ontmoetingspunt wordt voor 
de Venrayse historie en cultuur,” staat in een 
persbericht.  
Leuk geprobeerd, maar nog voor deze man benoemd 
is, gooide het bestuur van het museum de deur al 
voor zijn neus dicht. “Hij komt er bij ons niet in,” zegt 
voorzitter Ernest Raedts. Deze uitspraak leidde tot 
een boze brief van de vrijwilligers en het neerleggen 
van hun taken voor onbepaalde tijd. Inmiddels is de 
ruzie bijgelegd. Voldoende leed dus voor een soap. 

Gebruikers 
De Borggraaf biedt ruimte aan het Venrays Museum, 
de VVV, de Archeologische werkgroep en het 
DigiLab Rooynet. Hier starten de rondleidingen van 
het Rooys Gidsen Gilde. De Stichting Historisch 
Platform Venray (HPV) is nauw betrokken.  

Het rapport over de toekomst is gemaakt na ontstane 
onenigheid. Met de opening van De Borggraaf in 
2017 ging de lang gekoesterde wens van cultuur-
historisch Venray uit. Direct na de opening 
ontstonden er meningsverschillen over het gebouw, 
de logistiek en de inhoud. Eerst haakte het museum 
van de psychiatrie af. Na een twist werd de gemeente 
in het voorjaar van 2020 (tijdelijk) aanspreekpunt voor 
Rooynet, dat oude archieven digitaliseert.  
Het is de bedoeling dat een professionele voorzitter 
een netwerkorganisatie opbouwt, zodat in 2023 De 

Borggraaf op eigen benen kan staan. Wil Weijers van 
Stichting Historisch Platform Venray ziet dat wel 
zitten: “De cultuurhistorie van Venray is immers ons 
gezamenlijke doel.” 

Museum 
Niet dus het 
Venrays Museum 
dat hoofdhuurder 
van het gebouw is. 
“Het zijn wéér 
plannen die van 
bovenaf worden 
opgelegd”, zegt 
secretaris Stef 
Smits. De 
loskoppeling van 
het Rooynet valt eveneens verkeerd. Rooynet is een 
digitaal museum, dat hoort bij het Venrays Museum. 
Volgens voorzitter Raedts moet de gemeente de 
klimaatregeling in het gebouw in orde maken. “Want 
dat is de reden waarom Rooynet niet wil blijven.”  
De vrijwilligers van het museum spreken in een brief 
aan het bestuur en de gemeente Venray hierover hun 
ongenoegen uit. Ze vinden dat de voorgestelde 
procesbegeleider een eerlijke kans moet krijgen de 
geschillen uit de weg te ruimen. Inmiddels is deze 
ruzie bijgelegd. Het bestuur heeft nuances 
aangebracht in zijn standpunt.  
Het Venrays Museum en HPV hebben inmiddels hun 
wens aan de kwartiermaker bekend gemaakt: samen 
in De Borggraaf, mét Rooynet en Digilab. Wijers van 
het HPV vindt wel dat de gemeente naar de 
werkomstandigheden moet kijken, want technisch is 
het gebouw nog niet in orde. 

Foto Leo Willems 

TOEKOMST DE BORGGRAAF ONZEKER 

Wilt u meer lezen over wat  

er voor ouderen te doen is? 

BEZOEK DE WEBSITE 

www.cvo-venray.nl  
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Het is weer mooi weer. Mensen pakken 
de fiets, trekken er op uit. Niet alleen u, 
maar ook het dievengilde heeft dit 
opgemerkt. Zo zijn er eind februari vier elektrische 
fietsen gestolen. Een op zondag van het 
Kennedyplein, op dinsdagmiddag in een tijdsbestek 
van ongeveer drie uur, drie e-bikes in de 
St. Jozefweg, Poststraat en Hofstraat.  
Sluit daarom uw fiets af met een extra, los kabelslot. 
Veel fietseneigenaars beschikken over een 
veiligheidsslot met daarbij een insteekketting. Deze 
insteekketting schuift u met een pin in het beugelslot. 
Dat zou voldoende moeten zijn, denkt u. Dat is echter 
niet! Het vermoeden bestaat dat het dievengilde 
beschikt over een zogenaamde ‘loper’. Met 
gebruikmaking van die valse sleutel maken ze met 
één handeling de beide sloten (beugel en ketting) los.  
Gebruik die ketting niet meer. Schaf een nieuw los 
ketting- of kabelslot aan.  
Maak het losse ketting/kabel slot vast aan het frame 
van de fiets en een vast voorwerp. Uiteraard de fiets 
ook afsluiten met het beugelslot. Op die manier 
verkleint u de kans enorm, dat de fiets wordt 
weggenomen.  

Bericht van Marcel Deenen.  
Wijkagent Venray Centrum.  

Met ingang van 1 april is Angelique 
Jansen uit Venray de nieuwe voorzitter 
van de werkgroep Venray Dementievriendelijk. Deze 
werkgroep wil eraan bijdragen dat mensen met 
dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen 
in de samenleving. 

Angelique is al zeer gemotiveerd om aan de slag te 
gaan: “Ik heb mensen in mijn 
nabijheid meegemaakt die 
dementie hadden. En nee, niet 
alleen ouderen. De impact van 
deze nare ziekte is groot. 
Daarom is het belangrijk dat wij 
er in Venray voor zorgen dat 
deze mensen zo lang mogelijk 
in de samenleving blijven 

functioneren en dat hun mantelzorgers zo goed 
mogelijk worden ondersteund”, zegt ze. “Om daar, 
samen met de werkgroep en ambassadeurs van 
Venray Dementievriendelijk, een steentje aan te 
mogen bijdragen is voor mij een eer.”  

Jansen is in Venray geen onbekende. Zij is onder 
meer bestuurslid van het Odapark, bestuurslid van 
het CDA en was tot voor kort directievoorzitter van 
Rabobank Horst Venray.  

In de werkgroep volgt zij Mark 
Schapendonk (foto rechts) op, die 
vanaf de start van Venray 
Dementievriendelijk in 2015 als 
voorzitter heeft gefungeerd. 
Daarvóór was hij voorzitter van 
Alzheimer Noord-Limburg en ook in 
zijn werkzame leven was hij nauw 
betrokken bij de dementiezorg. Na zes jaren vindt hij 
het goed dat iemand anders met frisse energie het 
stokje overneemt. Binnenkort presenteert de 
werkgroep een rapport met beleidsaanbevelingen om 
mensen met dementie en hun mantelzorgers nog 
beter te ondersteunen. “Hét moment om adviezen om 
te zetten in acties. Angelique is de juiste persoon om 
deze kar te trekken. Ik wens haar veel succes toe.” 
zegt Schapendonk. 

 NIEUWE VOORZITTER VOOR  
 VENRAY DEMENTIEVRIENDELIJK   PAS OP VOOR FIETSENDIEVEN  

BELASTINGSERVICE VENRAY 

Leden van KBO, AVOS en 
wijkgebonden ouderenverenigingen, 
met een verzamelinkomen van 
maximaal € 35.000,-- voor 
alleenstaanden en € 50.000,-- voor echtparen 
kunnen het hele jaar door een beroep doen op 
een van onze elf belastinginvullers.  
Ook voor zorg- en huurtoeslag.  

Coördinatiepunt tel. 581690.  
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Helaas zit Nederland nog steeds 
in een periode van beperkte 
mogelijkheden. Het bestuur van het 
GehandicaptenPlatform Venray heeft echter wel 
regelmatig via ZOOM of TEAMS overleg om 
aandachtspunten te bespreken. In februari en maart 
kwamen de volgende punten ter sprake: 

-De Inclusie Agenda, de nota waarin de gemeente 
concreet aangeeft welke stappen er worden 
ondernomen om invulling te geven aan de uitvoering 
van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. 
Er wordt een externe deskundige aangetrokken die, 
samen met de raadscommissie, hierover een advies 
moet gaan geven. Het GPV betreurt het dat dit weer 
de nodige tijd gaat kosten terwijl deze wet al vanaf 
2016 uitgevoerd kan worden. 

-De gemeente heeft, na overleg met de werkgroep 
wandel- en fietspaden, het Vlakwatergebied 
schoongemaakt. De volgende stap is de verbetering 
en waar nodig verharding van de wandelpaden aan 
te pakken. De werkgroep blijft hierover met de 
gemeente in overleg. 

-De werkgroep BVW (Bouwen, Verbouwen en 
Woonvisie) is gevraagd om aan de hand van 
schetsontwerpen te adviseren over de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van 
appartementen en woningen in Veulen en 
Ysselsteyn, bestemd voor senioren. In Veulen gaat 
het om de verbouwing van de school tot Antoniushof, 
waarin vijf appartementen komen met een 
gezamenlijke ontmoetingsruimte. Hiervan heeft de 
werkgroep BVW een schetsontwerp ontvangen.  
In Ysselsteyn gaat het om zeven woningen in 
boerderij St. Oda, met daarnaast acht koopwoningen, 
die gezamenlijk de St. Odahof gaan vormen. Als de 
definitieve tekeningen binnen zijn, kan ook hierover 
een advies worden gegeven. Positief is dat in beide 
gevallen de commissie BVW gevraagd werd om 
advies te geven. In Ysselsteyn is men door de 
gemeente op de werkgroep gewezen, in Veulen was 
men door Castenray op de werkgroep geattendeerd. 

-De uitvoering van de plannen voor een 
scootmobieldag en voor een activiteit in de Week van 
de Toegankelijkheid blijven nog onzeker.  
Het wachten is op het opheffen van de corona 
lockdown door de overheid. 

-De werkgroep Openbare ruimte blijft nauw 
betrokken bij aanpassingen in de openbare ruimte, 
zoals de aanpassing van het Stationsplein in 
Oostrum en de spoorwegovergang naar het 
industrieterrein tussen Oostrum en Oirlo; de 
aanpassingen van het project Zuidsingel-Rotonde-
Leunseweg en de aanpassingen van de Stationsweg 
met daarbij de verbinding van de Stationsweg met de 
Henri Dunantstraat. 

  GPV-NIEUWS 
Mogelijk hebt u, als lezer van De Schakel, nog 
punten waar het GPV aandacht aan kan schenken. 
Wij horen het graag van u. Bel met tel. 550395 of 
mail secretariaat@gehandicaptenplatformvenray.nl  

Provincie Limburg komt met een 
subsidieregeling om in de gemeente 
Venray ouderen in een kwetsbare 
positie in beweging te krijgen. “Het is 
belangrijk dat iedereen kan sporten. 
Met sport en bewegen wordt de 
gezondheid van Limburgers 
verbeterd”, zegt een woordvoerder van 
de Provincie. 
Projecten die er op zijn gericht om ouderen aan het 
bewegen te krijgen, kunnen aanspraak maken op 
een subsidie van maximaal 10.000 euro. Verspreid 
over de week moeten senioren minimaal twee en 
een half uur bewegen en twee keer een sport 
beoefenen voor het behoud van sterke botten en 
spieren. Op deze manier kan een project bijdragen 
aan het tegengaan van de gevolgen die het 
coronavirus kan hebben op gezondheid en vitaliteit, 
het behoud van een goede conditie en, op sociaal 
gebied, het voorkomen van vereenzaming. 

SAMEN 
 
We leven al maanden met het Corona 
virus 
Niet vliegen, niet rijden, niet shoppen, geen pret. 
Je werk doen, zoveel als ‘t kan, alleen op de 
computer. 
Geen tijd voor een feestje, of een beetje verzet. 
  
De scootmobiel staat geparkeerd in het 
schuurtje, 
Want: “Mama, je mag nu echt NERGENS naar 
toe! 
Al je boodschappen brengen wij tot bij je 
voordeur. 
De scootmobiel is nu een heilige koe.“ 
  
Wie had ooit gedacht dat zoiets kon gebeuren? 
Elk land werd getroffen, het geldt wereldwijd. 
Maarrrrr… gelukkig, er is uitkomst, want ’t vaccin 
is gevonden 
Dat ons, hopelijk, van deze nachtmerrie bevrijdt. 
  
Laten we blij zijn om hier te wonen, 
In Nederland, veel mensen doen hier hun best. 
Samen komen we dan tot oplossing, 
Kunnen we weer wegvliegen uit ’t eigen nest. 
  

Hilly Breukink 

  GELD VOOR BEWEGEN 
   EN SPORTEN 

mailto:secretariaat@gehandicaptenplatformvenray.nl
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Blitterswijck     

KBO Blitterswijck hevandenbercken@home.nl 06 1223 9908 

Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06 2170 2753 

Tiny Aerts tiny_aerts@hotmail.com 532557 

Geijsteren Wmo werkgroep   

KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 532290 

Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06 4054 3972 

Leunen    

KBO Leunen kboleunen@outlook.com 569802 

Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 06 5396 9693 

Merselo Info brievenbus   

KBO Merselo kbo-merselo@gmail.com 548050 

Jeanne Hendrix jaantjeverberne@gmail.com 546365 

Oirlo     

KBO Oirlo ansbastiaans@ziggo.nl 571696 

Marlies Bosch hansmarlies@home.nl 571683 

Oostrum dorpsservicepunt Oostrum   

KBO Oostrum secr.kbo.oostrum@hotmail.com 586052 

Tini Kreutz tinikreutz@hotmail.com 588355 

Joos Linskens j.linskens@home.nl 583805 

Venray     

KBO Venray kbovenray@gmail.com 631961 

KBO Venray-Heide 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 584655 

Francien Gielen francien.gielen@ziggo.nl 06 2099 7687 

Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 

Wanssum Wanssum Info Punt   

KBO Wanssum secretariaat@kbowanssum.nl 06 1317 2540 

Jan v Cuijck janvancuijck@gmail.com 06 1754 6175 

Tonnie Kwakkernaat info@synthese.nl 517300 

René Rijpma renerijpma@hotmail.com 511186 

Ysselsteyn Wmo loket  

De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

 
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.  

Ouderen vanaf 65 jaar kunnen 
gratis reizen naar de locatie, waar ze gevaccineerd 
worden tegen corona. Dit geldt bij de eerste en de 
tweede vaccinatie. Dat hebben de 30 gemeenten 
(waaronder Venray), die het groepsvervoer Omnibuzz 
hebben opgezet, besloten. De 65-plussers hebben 
geen vervoerpasje nodig. 
Omnibuzz is opgezet om mensen met een indicatie 
dat ze niet meer zelfstandig kunnen reizen, tegen een 
geringe vergoeding naar hun reisbestemming te 
brengen. Meestal is dat binnen de eigen regio.  
Het Rijk stelt zich in zijn vaccinatiecampagne op het 
standpunt dat ouderen die geen 
Wmo-vervoersindicatie hebben, zelf het vervoer 
moeten regelen. Omdat dit de gemeenten voor een 
aantal problemen plaatst, hebben zij hierin een ander 
besluit genomen. 
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouderen zich 
laten vaccineren. Met het schrappen van de eigen 
bijdrage voor de ritten van en naar de 
vaccinatielocatie in Limburg maken de gemeenten het 
ouderen vanaf 65 jaar zo aantrekkelijk mogelijk om 
zich te laten inenten”, stellen die gemeenten. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 26 MAART – 23 APRIL 

Ook komende maand zijn er nog geen activiteiten 

voor ouderen; Voor meer informatie zie de website 

www.cvo-venray.nl  

  GRATIS NAAR VACCINATIE 
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Kunt u niet op bezoek bij iemand met dementie of zou 
u graag vaker contact willen? Misschien kunt u 
beeldbellen. Ook mensen met dementie kunnen dat 
leren. Daar is wel oefening en soms begeleiding voor 
nodig. 

Als er gevaar voor 
besmetting is, kunnen 
mensen met dementie 
vaak geen bezoek 
ontvangen. Sinds het 
begin van de 
coronacrisis is veel 
ervaring opgedaan met 
beeldbellen, bijvoorbeeld via Skype, FaceTime en 
WhatsApp. Deze ervaringen waren voor een groot 
deel positief. Mensen met dementie kunnen nog veel 
leren, ook als de dementie al verder is gevorderd. 

Tips 
- Gebruik een tablet, door het aanraakscherm een 
heel handig apparaat om te beeldbellen. Een muis is 
lastiger. Een tablet is makkelijk schoon te maken. 
Haal apps en icoontjes op het startscherm weg, die 
leiden de aandacht af. Zet de tablet op een standaard 
op tafel. Per ongeluk het scherm aanraken gebeurt 
dan niet zo snel. Zorg dat het geluid hard genoeg 
staat. Vermijd het woord computer, om angst te 
voorkomen. Zeg gewoon dat u wilt praten. 

-Begin met het leren hoe iemand een gesprek kan 
aannemen. Daarvoor moet u de eerste keren bij de 
persoon met dementie gaan zitten terwijl iemand 
anders belt. Bij Skype is tikken op het scherm 
voldoende, bij FaceTime en Whatsapp is een 
veegbeweging over het scherm nodig. Doe het een 
paar keer voor om te laten zien wat er gebeurt. Laat 
daarna de persoon met dementie het gesprek 
aannemen, net zolang totdat het lukt. Zorg dat hij 
merkt wat het gevolg van die handeling is. 
Als het lukt om een gesprek aan te nemen, kunt u de 
persoon met dementie op afstand gaan bellen. Het is 
handig om daarvoor een vast tijdstip af te spreken op 
een vaste dag in de week. De kracht van herhaling! 
U kunt ook proberen of u de persoon met dementie 
kunt leren zelf te bellen. Zet daarvoor één of meer 
contacten, met foto, in de contactlijst met wie echt 
gebeld gaat worden. Lukt het de persoon met 
dementie niet om zelf te bellen, dan kunt u ook 
iemand anders vragen dit te doen. Ook dan kan nog 
wel wat oefening nodig zijn om de aandacht van de 
persoon met dementie bij het scherm te houden. Lukt 
het ‘s middags, of is misschien de dementerende in 
de ochtend helderder. 

Alledaagse dingen 
Beeldbellen werkt het beste als de omgeving rustig is. 
Praat over alledaagse dingen. Grote emoties wekken 
verwarring op. Doe het met ja/nee vragen. Vraag 

liever ‘heb je gewandeld vandaag?’ dan ‘waar heb je 
gewandeld?’ U kunt trouwens ook samen naar 
muziek luisteren, zingen en meeklappen met een 
liedje, gebarenspelletjes doen, voorlezen, foto’s laten 
zien of samen bewegen. Zo stimuleert u de ander om 
ook te gaan bewegen. 

Als het beeldbellen goed lukt, kunt u het vaker 
gebruiken. U kunt vragen of u via beeldbellen 
aanwezig kunt zijn bij gesprekken. Misschien kunt u 
zo samen eten of samen een tv-programma kijken. Zo 
wordt beeldbellen een manier om elkaar vaker te 
kunnen zien. En voor de mensen met beginnende 
dementie wordt het een ‘gewoonte’, die ze langer 
zullen onthouden. 

De gemeente Venray wil meer groen in 
het centrum. De gemeente wil ook de 
dorpen zo klimaatbestendig mogelijk 
maken, door bijvoorbeeld de aanplant van straat- en 
laanbomen. Venray telt op dit moment ongeveer 
28.000 straat- en laanbomen. De komende maanden 
komen er zo’n 575 bomen bij. Deze worden in het 
kader van reconstructie en ontwikkeling van gebieden 
of vanwege het normale boombeheer geplant.  
De gemeente kiest bewust voor verschillende 
boomsoorten. 
Soms moeten bomen verdwijnen vanwege de 
levensduur, gevaar voor het verkeer of kans op 
overlast. In de eerste maanden van dit jaar rooit 
Venray circa 150 bomen. Maar daar komen ook weer 
veel bomen voor terug.  

Zeven volwassen 
dakplatanen die 
jaren het 
pleinachtige deel 
van de Kerkstraat 
in Horst hebben 
gesierd, staan nu 
voor de voormalige 
schouwburg in het 
Annapark in 
Venray.  
De platanen (gecultiveerd in de vorm van een plat 
dak) moesten in Horst weg om ruimte maken voor de 
uitbreiding van het winkelcentrum Kloosterhof. De 
gemeente wilde ze daarom kappen. Toen de 
Renschdael Groep uit Horst dit hoorde heeft ze actie 
ondernomen. Horst werkte mee en, na zorgvuldige 
voorbereiding, zijn de bomen uit de grond gehaald en 
met speciale transporten overgebracht naar hun 
nieuwe plek op het Annapark.  

Foto Leo Willems 

BEELDBELLEN BIJ DEMENTIE 

BOMEN VOOR BETER MILIEU 

DAKPLATANEN BIJ SCHOUWBURG ANNA 
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PETER PAN 
Peter Pan verscheen officieel in 1906, maar figureerde vier jaar eerder al in een andere 
roman van de Schot J.M. Barrie. Het boek sloeg zo aan dat het al snel als toneelstuk werd 
omgeschreven. Later is het in vele talen verschenen, diverse malen verfilmd of als 
tekenfilm uitgebracht. De versie van Walt Disney uit 1953 is het meest 
bekend.  
Peter Pan is gebaseerd op een zesjarige jongen uit zijn kennissenkring.  
Deze Peter Pan, die nooit volwassen wil worden, verschijnt in 1911 in 
een droom van Wendy Schat en neemt het meisje met haar broertjes 
Michiel en Jan mee op avontuur in Nooitgedachtland (Neverland) waar 
hij het altijd aan de stok heeft met kaperkapitein Haak. Wendy wordt 
verliefd op hem, maar heeft concurrentie van het jaloerse en soms valse 
elfje Tinkelbel. Peter heeft heel veel ‘verloren kinderen’ onder zijn 

hoede. Wendy gaat voor hen zorgen. Uiteindelijk willen de kinderen weer naar huis. Peter, 
helemaal vol eigenwaan ( bij mij hebben ze het toch goed), geeft schoorvoetend toe. Het 
hele verhaal blijft in de dromerige sfeer hangen. Er gebeurt van alles, er gaat een hoop 
mis, maar alles komt op zijn pootjes terecht. Het is een echt evergreenverhaal: heel herkenbaar en 
invoelbaar, vol fantasie en in de kindergeest allemaal dingen die echt kunnen gebeuren. Een verhaal dat zo 
terecht kan in de sprookjeswereld, maar het net niet is. 

DE PRINS EN DE BEDELKNAAP 
De Amerikaanse schrijver Mark Twain schreef het sprookje van 
een bedelaarsjongen die prins wordt. Het speelt in Londen in de 
zestiende eeuw. De arme Tom Canty bedelt bij het paleis, maar 
wordt met rake klappen verjaagd door een soldaat. Prins Edward 
ziet het, bestraft de soldaat en laat Tom binnen. Ze zien dat ze 
sprekend op elkaar lijken en voor de grap verwisselen ze van 
kleren. Zonder na te denken gaat de prins nogmaals naar buiten om de soldaat te 
kapittelen. Deze ziet in hem alleen de bedelaarsjongen en gooit hem het paleis uit.  
Zo belandt Tom op de troon van de kroonprins. Edward komt bij de ouders van zijn vriend. 
Daar wordt hij met slaag ontvangen. Hij moet bedelen, de kost verdienen. Tot in de stad 
wordt aangekondigd dat de koning dood is en de kroonprins hem opvolgt. De bedelende 
Edward weet tot de kroningsplechtigheid (van Tom Canty) door te dringen. Voor hij weer 

wordt weg geknuppeld, grijpt Tom in. Hij verklaart de verwisseling. Edward wordt weer Edward en Tom mag 
bij hem blijven. Als dit toch geen echt sprookje is… 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 


