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Ondoordacht. De Partij voor de Dieren vindt beesten in ‘köjkes’ zielig, hoe goed boer of burger er ook voor 
zorgt. Dus werd in de dierenwet bepaald dat alle dieren recht hebben op ‘een natuurlijk leven’. Een koe moet 
in de wei, een vogel in de lucht, een konijn moet holen graven, een vis in open water. Dus oma of opa moeten 
hun enige aanspraak van de dag, de kanarie, parkiet of kakatoe het raam uit laten vliegen. En wat te doen 
met de goudvissen? Naar de zee dragen of in de sloot kieperen? De PvdD zegt wel dat het alleen om vee 
gaat, maar met de wet in de hand kan een kwaadwillende directeur van een ouderencentrum of een 
woningstichting het houden van huisdieren verbieden.  
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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 3000 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 27 augustus. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 12 augustus. 

Advertenties moeten uiterlijk 10 augustus 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: coronasteun, verkiezingen en 
andere culturen) 

KBO Limburg heeft afdelingen gewezen op de 
mogelijkheid coronasteun aan te vragen. Het bestuur 
van de Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
echter de indruk dat de meeste KBO’s niet in de 
problemen zijn gekomen. De Centrale heeft hen 
eenmalig vrijgesteld van de afdracht per lid. 
Daartegenover staat dat ook afdelingen de 
contributie voor dit jaar hebben ‘bevroren’ of 
verminderd. Mogelijk zijn er wel problemen bij de 
wijkouderenverenigingen als zij de huur moeten 
doorbetalen.  
In de algemene vergadering van de Centrale in 
september komt het post-coronatijdperk wel aan 
de orde. Dan zal ook blijken of er leden en ook 
vrijwilligers zijn afgehaakt in het afgelopen jaar. 

Verkiezingen 
De werkgroep Advies en Ondersteuning is 
inmiddels doende de programma’s voor de 
gemeenteraadsverkiezingen te verzamelen en 
te bestuderen. In die programma’s staan veelal 
algemeenheden zonder onderbouwing en zonder 
planning. Het is belangrijk actie te ondernemen 
omdat de programma’s meegenomen worden bij 
de coalitievorming. De werkgroep zal proberen 
concrete punten aan te dragen, zoals het gevaar 
van de ‘vierkante rotondes’ (ouderen hebben 
moeite met het haaks rechts-links zwenken), 
het ontbreken van openbare toiletten in het centrum 
en de toegankelijkheid van de bioscoop. 

Diversiteit 
Er zijn inmiddels gesprekken gaande met ouderen 
van andere culturen, die moeilijk bereikbaar zijn. 
Ze zijn ook nauwelijks te motiveren, bijeenkomsten 
van afdelingen te bezoeken. Een benadering kan ook 
zijn dat iemand van het bestuur van de Centrale hun 
bijeenkomsten bezoekt, om informatie uit te wisselen. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 

DATUMPRIKKEN VIECURI 
Vanaf deze maand kunt u bij ziekenhuis 
VieCuri in Venlo en Venray alleen nog 
op afspraak terecht voor bloedafname. U kunt zelf 
kiezen op welke dag en tijdstip u bloed laat prikken. 
Dit verkort de wachttijd voor patiënten en het aantal 
mensen dat tegelijk in de wachtruimte is kan beter 
gespreid worden. Voor het prikken hebt u een 
verwijzing van de huisarts, specialist of verwijzer 
nodig. Heeft u een afspraak voor bloedafname? 
Dan kunt u zich op het afgesproken tijdstip 
aanmelden bij de aanmeldzuil bij de ingang van 
de bloedafname. 
Het zelf maken van een afspraak kan via 
www.mijnVieCuri.nl of via tel. 077 320 5555. 
Het prikken op afspraak geldt nog alleen voor de 
ziekenhuizen in Venlo en Venray. Op een later 
moment wordt dit ook mogelijk voor de overige 
priklocaties. 
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KUNSTGEBIT 

 
Mijmerend over mondkapjes bedacht ik plots dat 
die niet alleen geholpen hebben het virus buiten te 
houden. Voor de enkeling die in deze tijd van 
hoogstaande mond- en tandzorg nog kampt met het 
probleem van een slechte adem of een ‘eethoek’ die 
in het verborgene gehouden wil worden, moet het 
mondkapje een ware verademing geweest zijn.  

De moderne tandzorg is erop gericht om zoveel 
mogelijk eigen tanden en kiezen te behouden. 
Aanvullend worden met kronen, bruggen en 
implantaten ware kunststukjes verricht. Voor de 
enkeling die desondanks op een kunstgebit 
aangewezen is - omdat andere mogelijkheden zijn 
uitgeput - heb ik natuurlijk alle begrip. Geen kwaad 
woord daarover.  

Anecdote 
In de nu volgende - wáár gebeurde – hilarische 
anecdote vervult een kunstgebit de hoofdrol. 
Het speelde zich af in de vroege jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Tandzorg stond toen nog in de 
kinderschoenen. Lastige tanden of kiezen werden 
nogal snel getrokken. Menigeen ontkwam dus niet 
aan een kunstgebit. Zo ook deze Tilburgse dame 
van (toen) middelbare leeftijd. Inmiddels ‘zaliger 
gedachtenis’.  

Zij was oudste dochter, ongetrouwd, thuis inwonend, 
zorgend voor haar ouders. Zo ging dat toen vaak. 
Én ook zij was draagster van een kunstgebit. Jawel. 

Iedereen die iets van kunstgebitten weet, zal beamen 
dat die dingen (zeker in die tijd) vaak verre van 
comfortabel zaten. Voor iemand als zij, belast met 
het huishouden, stond het gebit meestal op het 
aanrecht, in een kopje water. Ging de voordeurbel, 
dan zat ie snel genoeg in de mond om toonbaar aan 
de voordeur te kunnen verschijnen. Tot zover niks 
zorgelijks.  

Lodaline 
In die tijd echter verscheen Lodaline als 
vaatwasmiddel. In literfles. Op zich zou 
dat geen probleem zijn geweest, maar 
op de fles zat liefst twintig cent 
statiegeld, in dié tijd een heel bedrag. 
Het laatste restje uit de fles werd dan ook 

vaak in een kopje gedaan om de fles alvast weer bij 
de kruidenier in te kunnen leveren. En dat kopje 
kreeg dus ook een plekje op datzelfde aanrecht. 

U voelt hem al aankomen. Een kopjesvergissing 
kon natuurlijk niet uitblijven. Op zeker moment… 
de voordeurbel! Gebit uit het kopje, in de mond en 
snel naar voren. Al bellenblazend stond zij de 
argeloze bezoeker vervolgens te woord. 

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

COLUMN 

De redactie stopt eind dit jaar met de 
rubriek Mijn Favoriete Kinderboek, op de 
achterpagina van De Schakel. In acht jaar tijd 
hebben we ruim 150 kinderboeken bij u in 
herinnering gebracht. Ook u als lezers voorzag ons 
regelmatig van een titel of uw herinnering aan wat u 
in de jaren na de oorlog hebt gelezen. 
In feite zou de redactie hier nog 
jaren mee door kunnen gaan, want 
het aantal nog niet behandelde 
boeken is legio. Alleen al in de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag 
liggen er meer dan honderdduizend. 
En tegenwoordig, zo lijkt het soms, 
bent u pas een hele Piet als u zélf 
een kinderboek hebt geschreven. 

Verandering 
Maar het is tijd voor verandering, 
makers en lezers zijn aan iets 
nieuws toe. Dit jaar bestaat de 
Nederlandse televisie 70 jaar. 
De radio is al ouder, die is al 
honderd jaar oud.  

Dit wil de redactie aangrijpen om, net als bij de 
kinderboeken, in elke Schakel een of twee 
programma’s in uw geheugen te brengen. U kent 
vast wel Snip en Snap, Negen heit de Klok, Dorus, 
de quizmaster Theo Eerdmans, Mies Bouwman met 
Open het Dorp, de Familie Doorsnee, ga zo maar 
door. 
De komende maanden gaat de redactie deze rubriek 
voorbereiden: welk programma was er, welke 
herinnering is blijven hangen. Ook u, lezer, zult 
herinneringen hebben. Het kan een beschrijving zijn 
van het programma, uw oordeel erover, maar ook 
een persoonlijke ervaring.  

 EINDE KINDERBOEKENRUBRIEK 

Schrijf deze op en stuur die naar J. Penris, 
Zandakker 10, 5801 DV Venray of mail ze naar 
kopij.schakel@cvo-venray.nl  

De redactie wil uw ervaringen graag bij het 
onderwerp betrekken. Voorzie ons dus van 
‘opdrachten’. 
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Inzet GPV 
In de afgelopen maand zijn er in De Limburger en 
weekblad Peel en Maas artikelen geplaatst waarin 
het GPV zich kritisch heeft uitgesproken over de 
voortgang van de uitvoering van het VN-verdrag voor 
de rechten van mensen met een handicap. Maar ook 
over de besluiteloosheid van de gemeente over het al 
dan niet toestaan van fietsers in het winkelgebied. 
Met name was het GPV kritisch over het tempo 
waarmee de gemeente hiermee aan de slag ging.  
Voor degenen die alleen de koppen boven de 
artikelen hebben gezien zou de indruk kunnen 
bestaan dat het GPV geen bestaansrecht meer zou 
hebben. Het tegendeel is echter waar. Uiteraard blijft 
het GPV zich inzetten voor de mensen met een 
beperking. 

Gesprek 
Inmiddels is er wel het een en ander in gang gezet. 
Na een besluit van de gemeenteraad is, mede op 
aandringen van het GPV in de vroegere 
Participatieraad (de huidige Adviesraad Sociaal 
Domein) en de Commissie Leven van de gemeente 
Venray, een extern bureau gestart met het opstellen 
van de zogenaamde inclusie-agenda. Tevens heeft 
het GPV een uitnodiging voor een gesprek gekregen 
van de burgemeester en verantwoordelijk wethouder. 
We hopen dat we tijdens dit gesprek de mogelijkheid 
krijgen om onze standpunten duidelijk te maken. 
Vooral dat het voor het GPV belangrijk is dat zij, als 
belangenbehartiger van de doelgroep, actief 
betrokken worden bij het tot stand komen van de 
inclusie-agenda. Het is een van de speerpunten in 
het VN-verdrag dat er gesproken wordt mét 
belangengroeperingen en mét mensen met een 
beperking. Het GPV ziet de toekomst dus met 
vertrouwen tegemoet. 

Nu de coronaregels steeds meer worden versoepeld, 
krijgen we weer de mogelijkheid om fysiek te 
vergaderen en weer plannen te maken voor de 
toekomst. Een van de activiteiten die we willen 
organiseren is een informatiedag voor gebruikers 
van een scootmobiel. Waarbij we vooral de nadruk 
willen leggen op het veilig deelnemen aan het 
verkeer. Na de zomervakantie is dit waarschijnlijk 
weer meer mogelijk. Voor meer nieuws ga naar 
www.gehandicaptenplatformvenray.nl  

Jac Haegens  

  GPV-NIEUWS 

 
STAAR 

De man zwaaide enthousiast naar me en riep 
luidt: “Ha Kees !” Nou heet ik geen Kees, maar ik 
was nieuwsgierig en ik schoof naast de man op 
de bank. Een keurige verschijning, goed 
verzorgd, slank en van gemiddelde lengte, 
sympathiek gezicht met een klein snorretje. 
Zijn bril met een hoornen montuur bepaalde 
mede zijn uiterlijk.  
“O, sorry”, zei hij, “Je bent Kees niet. Ik heb me 
vergist. Het overkomt me vaker, de laatste tijd 
dat ik iemand niet herken. Ik heb staar, aan 
beide ogen. Ik moet binnenkort geopereerd 
worden aan allebei vanwege die staar, maar de 
oogarts vindt dat ze eerst nog wat moeten rijpen. 
Dus wacht ik maar af. Het geeft wel beperkingen 
hoor, dat ik zo slecht zie. Ik herken mensen op 
straat niet of ik zie ze voor een ander aan, zoals 
zojuist.”  
De man lachte beschaafd om zijn eigen blunder. 
Hij vervolgde: “Autorijden doe ik niet meer, dat is 
te link. Nu rijdt mijn vrouw. Lezen gaat prima, dat 
doe ik zonder bril en ik houd de krant of mijn 
boek dicht bij mijn gezicht. Televisie kijken is een 
crime. Ik moet dicht bij het scherm gaan zitten 
om het scherp te zien, maar dan zit ik het beeld 
voor mijn vrouw in de weg. Dus kijk ik bijna geen 
tv meer.” 

Hobby 
“Dan ga ik maar aan mijn hobby, modelbouw, en 
dat gaat nu nog goed. Ik bouw scheepsmodellen 
in hout, weet je wel, daar gaan uren inzitten. 
Ik bouw eigenlijk alleen zeeslepers. Dat is toch 
een beetje Hollands trots, nietwaar.  
Het is meestal enorm priegelwerk. Maar het 
resultaat is geweldig. Zo heb ik er al vijf 
gebouwd.  
Ik hoop dat ik na de operatie mijn hobby kan 
blijven doen, want ik heb opgezocht dat je 
accommodatievermogen verdwenen is met een 
kunstlens. Je weet wat dat is, Kees? Dat het oog 
zich aanpast aan de afstand doordat de lens 
boller wordt? Nou, dat gaat dus niet meer met 
een kunstlens. Ik hoop met een vergrootglas toch 
nog voldoende te kunnen zien.  
Of ik bang ben voor de operatie? Niet echt, nee. 
Natuurlijk zit er aan iedere ingreep een zeker 
risico, maar staaroperaties worden zoveel 
uitgevoerd en er zijn maar weinig complicaties is 
me verzekerd, dus ik heb er alle vertrouwen in.” 

Ik had nog wat anders te doen en ik stapte op, 
de man groetend. Hij groette terug, en noemde 
me ditmaal geen Kees. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
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Kleur en Kracht 
Onder het motto ‘stel u voor’ 
biedt De Schakel een club, 
stichting of dienstverlener de 
gelegenheid zich aan de lezer te presenteren. 
Dit keer is het de stichting Kleur en Kracht. 

Stel u zelf even voor. Wie bent u, wat doet u. Wat is 
uw motivatie om deze stichting op te zetten.  

Wij zijn Asmaa Darkaoui en Amina Sebbar. 
Asmaa (op de foto met hoofddoek) is 
life- en kindercoach en eigenares van 
iBloom Coaching. Ze wil graag een 
steentje bijdragen aan diversiteit & 
inclusie, weerbaarheid en 
empowerment (sterk maken). 
Haar passie is om ‘het beste uit 
kleurrijke kinderen en vrouwen te halen, 

zodat ze met volle kracht kunnen bloeien’.  
Amina Sebbar (op de foto aan de thee) 
is actief op het gebied van 
multiculturele vraagstukken en 
ondersteuning. Vanuit Buro Prinor geeft 
zij informatie en advies over islamitisch 
opvoeden in Nederland, opvoed- en 
gezinsondersteuning en 
budgetcoaching. 

Wat wil de stichting bereiken? 
Vaak hebben wij het samen gehad over het gat 
tussen vraag en aanbod. Mensen met een andere 
culturele achtergrond voelen zich vaak nergens bij 
betrokken. Organisaties proberen hen wel te 
bereiken, maar zonder succes, omdat het aanbod 
meestal niet aansluit bij mensen met een andere 
culturele achtergrond. Wij vonden dat hier iets aan 
gedaan moest worden vandaar deze stichting.  
Onze missie is bruggen te bouwen zodat er 
verbindingen ontstaan. Om ouders sterker te maken, 
zodat zij hun kinderen kunnen helpen een eigen 
positie te verwerven in de Nederlandse samenleving. 
Hen te steunen, zodat zij zich gehoord en gezien 
voelen in Venray. 
Nederland is een multiculturele samenleving en deze 
zou ook ‘inclusief’ moeten zijn. Dit betekent, dat ‘alles 
voor iedereen’ moet zijn. Een samenleving waarin 
iedereen zijn leven op eigen wijze kan kleuren en 
waarin verbindingen bestaan tussen de 
bevolkingsgroepen. Een samenleving ook, waarin 
een ieder zich kan ontwikkelen en waarvan hij of zij, 
met behoud van eigen identiteit, volwaardig deel van 
uitmaakt. 
Dit geldt voor iedereen, dus we richten ons op 
mensen die om welke reden dan ook geen 
aansluiting vinden of zich buitengesloten voelen. 
Dat kan dan gaan om mensen met een beperking of 
mensen met een afstand tot de samenleving of 
arbeidsmarkt.  

  STEL U VOOR:  
Welke kruiwagens kunt u hiervoor gebruiken? 
Wij kunnen alle kruiwagens gebruiken!  
We zijn een nieuwe stichting, pas vorig jaar gestart. 
We zijn begonnen met het voeren van 
kennismakingsgesprekken. Hier zijn al mooie 
samenwerkingen uit voortgekomen. Wij beiden zijn 
al heel lang actief in het sociaal domein, mensen 
kennen ons. Maar we staan altijd open voor nieuwe 
contacten, zoals met de Centrale voor 
Ouderenverenigingen. Samenwerken is het 
sleutelwoord. Samen bereik je meer.  

Krijgt u subsidies, sponsors?  
Wij krijgen nog geen structurele subsidie.  
Voor de oprichting van de stichting hebben we een 
crowdfunding opgezet en voldoende giften 
ontvangen om de notaris en Kamer van Koophandel 
te betalen. We hebben geld ontvangen van een 
fonds en van de gemeente voor de training ‘weerbaar 
opvoeden’ voor moeders en een subsidie voor een 
activiteit op het AZC in Overloon, in samenwerking 
met het COA. 

Zijn er al activiteiten? 
In september is er een evenement in de Schouwburg 
voor vrouwen. Daarvoor hebben we ook een 
crowdfunding opgezet. Voor donaties:  
https://www.gofundme.com/f/event-kleurkracht  
Verder zijn we bezig met een wijkgebonden activiteit 
voor mensen die eenzaam zijn. Wonen Limburg wil 
dit ondersteunen. We wachten ook nog op uitsluitsel 
van de gemeente voor een ander mooi project.  

Zoekt u nog vrijwilligers?  
Vrijwilligers zijn zeker welkom voor alle activiteiten 
die er aan zitten te komen.  

Tenslotte? 
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving, 
sommige mensen hebben daarvoor een andere 
benadering nodig of speciale aandacht.  
Sta open voor elkaar en zoek de verbinding, ga met 
elkaar in gesprek. Dit zal de wereld een stuk 
kleurrijker en krachtiger maken. 

https://www.ibloomcoaching.nl/
https://prinor.nl/
https://www.gofundme.com/f/event-kleurkracht
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Iedereen wil in goede gezondheid lang leven. Toch? 
Maar niet iedereen is zo gelukkig dat te bereiken. 
Toch zijn er gebieden in de wereld, blauwe zones 
genoemd, waar de mensen langer, gezonder en 
gelukkiger leven. Wat is het geheim?  
Volgens een onderzoeker (Dan Buettner) zit het ‘m 
in de alledaagse dingen, zoals voedsel, dagelijkse 
routine, gezelschap van anderen en een positieve kijk 
hebben op het leven. Dit, en nog enkele gedeelde 
kenmerken, zorgt er voor dat de mensen in deze 
zones relatief vaak honderd jaar of ouder worden en 
dat bij een zeer goede gezondheid. 

De sinds enkele jaren in Blitterswijck woonachtige 
sociologe Daphne den Hollander probeert de 
oorzaken daarvan te doorgronden en te vertalen naar 
het leven in Nederland. Om achter ‘het geheim van 
het oud worden’ te komen, deed ze enige tijd geleden 
een oproep in het Blitterswijckse dorpsblad: wie van 
de ouderen in het dorp wilde met haar praten over 
leeftijd, levensstijl en levenslessen? 

Blauwe zones 
Zoals gezegd is door 
onderzoek gebleken, dat 
in deze blauwe zones 
gemeenschappelijke 
kenmerken te ontdekken 
zijn. Een paar daarvan 
liggen voor de hand: niet 
roken, veel groente en fruit 
eten, veel bewegen en een 
gezond lichaamsgewicht 
hebben.  
Daar worden we door 
overheidsvoorlichting vaak 
op gewezen. Maar elke 
dag een moment van reflectie zoals yoga, geen 
supplementen in het voedsel, een doel hebben om 
voor te leven en vooral gevoel voor gemeenschap 
zijn minder bekend.  
In de blauwe zones leven de generaties van jong tot 
oud onder hetzelfde dak of zeer dicht bij elkaar. 
Oma’s en opa’s passen op, pensioen bestaat niet. 
Veelal worden groenten en fruit biologisch zelf 
geteeld. In Nederland is niet aan alle voorwaarden te 
voldoen, maar het streven kan zijn eenzaamheid op 
te heffen en een ander praktische verandering kan 
zijn kleinere borden gebruiken, zodat je minder eet. 

  DAPHNE ZOEKT SLEUTEL  

  GEHEIM OUDERDOM 

Zuid-Afrika  
Daphne en haar man Harold Jacobs hebben elkaar 
leren kennen in Zuid-Afrika, waar beiden om 
verschillende redenen langjarig verbleven. In verband 
met de toekomst van hun kinderen zijn ze naar 
Nederland teruggekomen, zodat die in een vrij en 
democratisch land zouden kunnen opgroeien.  

Zij verbouwen hun eigen groenten en ze hebben 
enkele fruitbomen. Het is een doorn in hun oog om 
te zien dat oude ambachten aan het verdwijnen zijn 
en dat het onderwijssysteem in Nederland vooral 
de nadruk legt op cognitieve vaardigheden.  
Dit haalt veel mensen uit hun kracht, en zorgt voor 
een maatschappelijke disbalans. Juist zaken met 
eigen handen doen, ook met de handen in de aardse 
grond te zitten, geeft een grote mate van voldoening, 
ruimtelijk inzicht en onafhankelijkheid.  

Even wachten 
Hun plan is om jonge mensen te leren over oude 
ambachten. Hoe deden mensen dat vroeger, hoe 
ging dat met zelfredzaamheid. Zij zoeken dan ook 
naar senioren uit de omgeving om ervaringen, 
vaardigheden en kennis van vroeger te delen met 

de jeugd. Door de huidige 
coronacrisis zijn weinig ouderen 
in staat in grotere 
gezelschappen te verkeren. 
Maar dat komt wel weer, het 
onderzoek kan even wachten. 

Tegelijkertijd zijn Daphne en 
Harold onder de naam: ‘Gewoon 
Puur’ bezig om ouderen en 
kinderen met advisering en 
begeleiding meer balans in hun 
leven te laten vinden, door de 
verschillende generaties 
weer met elkaar te verbinden. 
Zij zijn er van overtuigd dat de 

ervaringen van ouderen kunnen bijdragen aan het 
hervinden van balans in de maatschappij. Het streven 
van Daphne is om te zijner tijd de wereld een stukje 
mooier achter te laten. Wellicht kan het initiatief van 
‘Gewoon Puur’ Venrayse senioren aanzetten om 
kennis en vaardigheden te delen met anderen…. 
dat zou geweldig zijn. 

Tekst Leo Broers 

Zonnepanelen.  
Ouderen hebben de gemeente 
benaderd met een brief van een 
energiebedrijf. Dit bedrijf doet 
voorkomen alsof de verkoop of 
verhuur van hun zonnepanelen door de 
gemeente actief wordt ondersteund.  
Dit is niet het geval, laat de gemeente Venray 
weten. 
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namen de hoekwoning, inclusief het beheer van 
het rustaltaar, over van de ‘Kinderen Cremers’.  
Frits: “Uniek is de zeldzame ‘hemelboog’ die bij dit 
altaar hoort. Die is gemaakt in de jaren twintig van de 
vorige eeuw door de Paters van Cadier en Keer, die 
destijds het kasteel bewoonden. De boog bestaat uit 
vier pilaren, onderling verbonden door een 
booggewelf. Behalve voor de sacramentsprocessie 
wordt deze boog ook voor andere kerkelijke vieringen 
gebruikt.” 
Gelukkig voor Weijs hoeft hij dit niet alleen op te 
bouwen, voor de processie komt volgens traditie de 
buurt in actie. “De altaar-onderdelen worden bij Frits 
van zolder gehaald en samen met de loeizware delen 
van de hemelboog, die in de berging zijn opgeslagen, 
naar buiten gedragen. Op de bouwplaats zijn zo’n 
vier tot zes sterke mannen nodig om het altaar met 
boog op te bouwen. Maar het geeft steeds weer een 
heel bijzonder resultaat”, vertelt Weijs enthousiast. 

Bloemversiering 
Frits verzorgt daarnaast, als bloemenkweker 
gespecialiseerd in de gerberateelt, al vele jaren 

de versieringen van alle 
drie de rustaltaren. 
En ook, als de ‘lange 
route’ aan de beurt is, die 
van de beide kapelletjes. 
Zelfs nu het bedrijf al bijna 
twintig jaar geleden door 
zijn oudste twee zoons is 
overgenomen, worden 
de bloemen nog steeds 
geleverd vanuit hun 
nieuwe bedrijf in Horst-
America. De buurt kan, na 
twee jaar ‘coronavakantie’, 
hopelijk volgend jaar weer 
aan de slag met ‘haar’ 
rustaltaar. 

Naast bovengenoemde 
bezigheden geniet Frits 
volop van de contacten 
met zijn kinderen en zijn 
zeven kleinkinderen, 
allen in de 
basisschoolleeftijd.  

 

In de grote tuin bespeur je de hand van de 
plantenkweker. Het zal Frits heel wat (aangename) 
uurtjes kosten om dat allemaal in zo’n staat te 
houden. Hij is ervoor in de wieg gelegd. Een andere 
grote hobby van hem is het lidmaatschap van het 
plaatselijk gemengd koor Erato. En mocht Frits buiten 
de deur alles spic en span hebben, vervelen is er niet 
bij: binnen kan hij uren besteden aan zijn grote 
passie, het bouwen met legostenen.  

 
Tekst: Johan Koster 

Foto’s: Frits Weijs 

Wie is: Frits Weijs  

Geboren in: Blitterswijck  

Leeftijd: 77 jaar 

Was gehuwd met: Truus (†2003)  

Opa van: 7 kleinkinderen 

Oud beroep: Bloementeler  

Bezigheden: Beheer rustaltaar, tuinieren,  

 koorzang, bouwen met lego  

Hebt u een vraag over de sacramentsprocessie in 
Blitterswijck, dan komt u geheid een keer bij Frits 
Weijs uit. De nu 77-jarige Weijs is een van de 
hoeders van deze processie die overigens vanwege 
corona voor de tweede keer niet gehouden kon 
worden. Eerst geeft Frits even een stukje 
geschiedenisles.  
Vanouds liep in Blitterswijck de ‘korte route’ van de 
sacramentsprocessie vanaf de kerk door de 
Kerkstraat, via het eerste 
rustaltaar op de hoek 
Kortestraat, naar het huis 
op de hoek Kerkstraat-
Ooijenseweg, waarbij als 
een soort ‘erfstuk’ het 
beheer en de plaats van 
het tweede rustaltaar 
hoorde. Tenslotte over 
de Oude Heerweg naar 
de Jan Franssenstraat 
en via het derde altaar 
op de andere hoek van 
de Kortestraat terug naar 
de kerk. 

In 1963 werd de 
kermisprocessie als 
tweede 
sacramentsprocessie 
toegevoegd. Deze trok 
langs de ‘lange 
route’ (Antoniusstraat, 
Langstraat, Pastoor 
Verheggenstraat). 
Als rustaltaren (twee in 
plaats van drie) werden 
de St.-Antoniuskapel en de H.-Mariakapel gebruikt.  
Toen de kermisprocessie in 2008 werd afgeschaft, 
wilden de gelovigen de ‘lange route’ langs de 
kapellen blijven gebruiken. Anderzijds wilde men de 
oude traditie van de ‘korte route’ óók behouden. 
Gevolg: een mooi compromis, om en om het ene jaar 
de korte en het andere jaar de lange route. 

Erfstuk 
Speciaal is het verhaal van het tweede rustaltaar, 
zoals gezegd vanouds behorende bij de locatie 
Kerkstraat-Ooijenseweg. De ‘erfgenamen’ van het 
altaar, de jonggehuwden Frits en Truus Weijs, 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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De werkgroep 
Venray Dementievriendelijk heeft een 

‘Adviesnota voor een dementievriendelijker Venray’ 
opgesteld. Deze is aangeboden aan wethouder 
Anne Thielen van de gemeente Venray.  

De adviesnota is tot stand gekomen dankzij de 
belangeloze inspanningen van twintig betrokken 
inwoners van Venray. Doel van de nota is het creëren 
van een dementievriendelijke gemeente, nu én in 
de toekomst. Samenwerking is hierbij één van 
de sleutelwoorden.  

De werkgroep beschrijft in de nota hoe de gemeente, 
de Venrayse gemeenschap, bedrijven, organisaties 
en instellingen de zorg voor mensen met dementie, 
hun mantelzorgers en hun naasten kunnen 
verbeteren.  

De adviesnota omvat allerlei verbeterpunten op 
de terreinen van zorg en welzijn, wonen en 
woonomgeving. De gemeente Venray wil de 
komende tijd deze aanbevelingen voorzien van 
concrete acties. “Zo creëren wij samen een Venray 
voor iedereen, waar begrip en behulpzaamheid 
voorop staan. Dat is een belangrijke stap in de 
goede richting”, aldus wethouder Anne Thielen.  

Komend najaar zal de nota in bredere kring worden 
besproken tijdens een door de werkgroep 
georganiseerd symposium. Verder wordt in de wijken 
en dorpen met bewoners en organisaties over deze 
problematiek van gedachten gewisseld, om 
uiteindelijk te komen tot lokaal passende initiatieven 
voor onderlinge hulpverlening. 

De gemeente Venray schiet gemeenschapshuis 
D’n Oesterham in Oostrum te hulp.  
Het stichtingsbestuur krijgt ruim € 33.600,- euro om 
de rekeningen te kunnen betalen. D’n Oesterham 
kwam door corona in de problemen. Er zijn geen 
inkomsten, maar de huur en energiekosten blijven 
doorlopen. Bovendien moet Oostrum twee 
accommodaties onderhouden. Ook de Watermolen 
valt hieronder. Overigens, er zijn nog twaalf 
dorpshuizen die steun nodig hebben. 

De Stichting Gemeenschapshuis De Linde gaat 
renteloze obligaties uitgeven om voldoende geld te 
krijgen voor de verbouwing en uitbreiding van 
dorpshuis De Linde. Die obligaties kosten honderd 
euro per stuk. De uitgifte is van 1 juli tot en met 
31 december dit jaar. Het betekent in feite dat u 
honderd euro leent aan de stichting. Vanaf 2027 
betaalt de stichting dan het geleende geld, zonder 
rente, terug, maar elk jaar slechts aan tien procent 
van de houders. De  laatste obligaties worden zo in 
2037 uitbetaald. Wie zijn geld in enig jaar terug krijgt, 
wordt bepaald via loting.  

  OBLIGATIES VOOR DORPSHUIS 

 ADVIESNOTA DEMENTIEVRIENDELIJK  

 VENRAY    D’N OESTERHAM KRIJGT HULP 

Wethouder Thielen (links) ontvangt de nota uit handen  

van oud-stichtingsvoorzitter Mark Schapendonk. 

Rechts de nieuwe voorzitter Angelique Jansen. 



 9 

  

In Venray moet onderzocht worden of een 
Odensehuis kan worden gesticht. Dit is een van 
de aanbevelingen van de werkgroep Venray 
Dementievriendelijk in de adviesnota die een maand 
geleden is gepresenteerd. 
Een Odensehuis (de naam is afgeleid van de Deense 
stad Odense, waar het initiatief in 2001 ontstond) is 
een inloop-, informatie- en ontmoetingscentrum voor 
mensen met (beginnende) dementie of 
geheugenklachten, mantelzorgers, familie en 
vrienden. Een Odensehuis is op alle werkdagen 
open, mogelijk ook in het weekend. Mensen kunnen 
daar binnenlopen voor 
informatie, een praatje, een kop 
koffie of thee, om mee te 
lunchen of om deel te nemen 
aan een activiteit. 
De werkgroep wil hiermee 
vooral mantelzorgers te hulp 
schieten. Volgens de 
werkgroep telt Venray in 2040 
zestienhonderd mensen met 
dementie, van wie drie kwart 
nog thuis zal wonen. Daarbij zal 
het aantal mantelzorgers per 
dementerende afnemen. 

Die hebben wel het steunpunt 
Mantelzorg in de gemeente 
Venray, maar ze hebben meer 
nodig. Om mantelzorgers te 
ondersteunen is het ook belangrijk om op dorp-,  
wijk- of buurtniveau de naastenhulp (naoberschap) 
te stimuleren.  
Mantelzorgproblemen hebben niet alleen met 
gezondheid en welzijn te maken, maar ook met 
woningaanpassingen en financiën. De mantelzorgers 
worden nu teveel doorverwezen, terwijl ze eigenlijk 
permanente begeleiding en maatwerk nodig hebben. 
Iedere situatie is immers anders. Het informatiepunt 
mantelzorg moet al die facetten beheersen en elke 
mantelzorger dient een vaste begeleider te krijgen.  

  ROEP OM ‘ODENSEHUIS’ VENRAY 

Dit kan in een Odensehuis worden geconcentreerd, 
denkt Venray Dementievriendelijk. 

Dagbesteding 
De gemeente kan helpen met startsubsidies. 
Ook dementie bij mensen met een 
allochtonenachtergrond verdient aandacht, aldus de 
werkgroep in haar adviesnota. 
Aandacht is ook nodig voor de dagbesteding. 
Die moet er voldoende zijn, ze moet gericht zijn op 
interesses, die langzaam maar zeker wijzigen. 
Dus dagbestedingsactiviteiten moeten ook gaan over 
muziek, cultuur en techniek. Werkgevers moeten 
kijken of ze werk hebben dat mensen met lichte 
vormen van dementie kunnen doen.  
Van (sport)verenigingen verwacht de werkgroep 
eenzelfde bereidheid om mensen met dementie kans 

te bieden mee te 
doen. Als voorbeeld 
wordt het 
‘memoryvoetbal’ van 
profclub VVV uit Venlo 
genoemd. 
Hulporganisaties en 
huisartsen moeten 
geschoold zijn in het 
tijdig herkennen van 
dementieklachten. 
De werkgroep pleit 
ook voor verbetering 
en uitbreiding van 
de nieuwe Hulpwijzer 
Venray (zie 
De Schakel van mei). 

Wonen 
De gemeente Venray wordt gevraagd om initiatieven 
op het gebied van gezondheid en wonen te 
stimuleren, bijvoorbeeld door domotica 
(automatisering in huis) en digitale gezondheidszorg 
mee te financieren, zoals dit ook bij de 
verduurzaming van woningen gebeurde.  
En Venray moet actief meehelpen aan de vorming 
van bijzondere woonhofjes en dergelijke, zodat ook 
mensen met dementie langer thuis kunnen wonen. 
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De landelijke KBO-PCOB 
heeft elk tweede-kamerlid 
een tegeltje met een wijsheid 
geschonken, ingezonden door 
lezers van het Magazine. 
Maar er waren, naast veel 
platgetreden spreuken, meer 
opmerkelijke vondsten van 
lezers en lezeressen.  

Hier een bloemlezing. 

*Liever eigenWijs dan eigenDom. 

*Van dor hout krijg je de fijnste warmte. 

*Blijf lang jong, dan ben je maar kort oud. 
*Als je het niet meer trekt, moet je duwen. 

*Wacht niet op een mooie dag, maak er een. 

*Wanneer heb je geduld nodig? Als het op is. 

*Wie durft te verdwalen vindt nieuwe wegen. 

*Zelfs de wijste uil was vroeger een uilskuiken. 

*Beter een vrouw in de Kamer dan in de keuken. 
*In iedere regendruppel zit een straaltje zonneschijn. 

*Als tijd geld is, hoe arm ben je dan als je geen tijd hebt? 

*Nieuwe bezems vegen schoon. Maar oude vegen beter. 
*Er zijn vaak veel woorden nodig om er één terug te nemen. 

Het was een moeilijke puzzel, die in de  
vorige Schakel heeft gestaan.  
De zeven stappen om van een mug een 
olifant te maken  
waren niet een-twee-drie gezet, zo bleek 
uit de reacties.  
Mede omdat de omschrijvingen nogal 
cryptisch waren. 
Onderstaand geven we de oplossing. 
 MUG 
1.Saharazand, los MUL 
2. Humor, zin. LUIM 
3. Laagje op nattigheid FILM 
4. Hoger-lager of met een ander mee LIFT 
5. Geweer in Amersfoort FLINT 
6. Voor-deel van een wereldweldoener FILANT 
 OLIFANT 
UITLEG BIJ 5: Flint is een geweer en het theater in 
Amersfoort heet Flint. 
BIJ 6: een weldoener wordt wereldwijd een filantroop 
genoemd. De eerste zes letters zijn het voor-deel.  
 

De Kerngroep Blitterswijck onderzoekt of er in het 
dorp behoefte is aan een duofiets. Een stalling voor 
de fiets is inmiddels gevonden, mocht er eentje 
worden gekocht. De kerngroep heeft 1380 euro 
gekregen van een inzamelingsactie van Glasweb, 
dat in Venray glasvezel aanlegt. Met dat geld wil de 
kerngroep een duofiets kopen. De kerngroep kijkt nu 
of er vrijwilligers zijn die met anderen willen fietsen 
en afspraken voor de duofiets willen regelen. 
Verder worden mogelijke gebruikers gevraagd zich 
te melden. WeJeBe-garage in Blitterswijck heeft 
inmiddels aangegeven dat de fiets daar gestald kan 
worden. Voor meer informatie en aanmelding: 
info@kerngroepblitterswijck.nl 

OPLOSSING PUZZEL SCHAKEL 5 

  DUOFIETS BLITTERSWIJCK 

  TEGELTJESWIJSHEDEN 

De beste spreuk, volgens KBO-PCOB 
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De plannen voor een nieuw ziekenhuis in Venray op 
sportpark De Wieën langs de Deurneseweg worden 
steeds concreter. Op dit moment worden twee 

mogelijkheden 
uitgewerkt. De eerste is 
een nieuw gebouw neer 
te zetten naast het 
bestaande 
gezondheidscentrum 
Wieënhof (plaatje 1).  

De tweede optie 
(plaatje 2) is om het 
ziekenhuis en 
gezondheidscentrum in 
elkaar te laten opgaan. 
In dit laatste geval moet 
er óók nieuwbouw 
worden gerealiseerd, maar dat zal minder zijn omdat 
dan een deel van de deels leegstaande gebouwen 
van Wieënhof kan worden gebruikt.  
Bij gezondheidscentrum De Wieënhof ontstaat zo 
één locatie met een combinatie van zorginstituten en 
-professionals. Dit heeft veel praktische voordelen 
voor de patiënt en het komt de kwaliteit van de zorg 
ten goede. Immers, de lijnen en kennisuitwisseling 
tussen de diverse zorgaanbieders is korter. Minder 
duidelijk is nog wat er met de apotheek Wieënhof en 
andere huurders in het gezondheidscentrum gaat 
gebeuren. De ziekenhuisapotheek verhuist mee, 
met Wieënhof moet nog worden overlegd. 

Groter 
Misschien wordt het nieuwe ziekenhuis groter dan 
tot nu toe gepland is. Dit ten gevolge van het niet 
doorgaan van de fusie tussen de ziekenhuizen 
VieCuri en Laurentius in Roermond. Door het 
afketsen van deze fusie kan VieCuri geen gebruik 
maken van de faciliteiten in Roermond. Daardoor 
moet VieCuri nu zelf zorgen dat ze voldoende ruimte 
heeft voor de zorg. Dit kan mogelijk voor een deel in 
Venray.  
Het nieuwe ziekenhuis wordt een moderne 
voorziening met het accent op planbare zorg, 
poliklinische behandelingen en een uitgebreid scala 
aan diagnostiek, zoals bloedonderzoek, het maken 
van röntgenfoto’s en hartfilmpjes, alsmede diverse 
andere onderzoeken. Ook blijft een dialyseafdeling 
aanwezig in Venray. Er komt geen verpleegafdeling, 
wel beddenruimte voor dagbehandelingen. 
De planners houden rekening met 85.000 
patiëntbezoeken per jaar. 

Locatiekeuze 
Een paar jaar geleden werd duidelijk dat het huidige 
ziekenhuis aan de Merseloseweg veel te groot was 
voor Venray. Verbouwing ervan om het gebouw aan 
te passen aan de moderne eisen zou veel te duur 
worden. Dus werd besloten een nieuw, kleiner 
ziekenhuis te bouwen.  

 NIEUW ZIEKENHUIS VENRAY GROTER 
Bij de zoektocht naar een geschikte locatie kwam ook 
De Wieën in beeld. Vanwege de ruimte en directe 
aansluiting op de Deurneseweg, (en de snelweg) 
kwam deze plek zelfs als beste uit de bus. Het 
huidige gebouw aan de Merseloseweg is bijvoorbeeld 
veel minder goed bereikbaar. In het overleg met de 
beheerstichting van het sportpark is gebleken dat alle 
sportverenigingen op het sportpark kunnen blijven.  

Merseloseweg 
Om de verplaatsing van het ziekenhuis succesvol te 
laten zijn, is het voor alle partijen van belang dat er 
vooraf zekerheid is over een goede invulling van de 
huidige locatie aan de Merseloseweg. Woningbouw is 
volgens de gemeente Venray het meest passend en 
sluit aan bij de recent vastgestelde woonvisie van de 
gemeente. Bij de planning van woningbouw wordt 
rekening gehouden met het bestaande groen en er 
blijft ook voldoende plek voor nieuwe groene 
openbare ruimte. De woningen zullen bovendien 
goed aansluiten bij de bebouwing in de omgeving. 
Hospice Zenit blijft gevestigd op de plaats waar het 
nu al zit. Over de precieze invulling bestaat nog 
onzekerheid. Gesproken is over enkele honderden 
woningen in de sociale sector. Sociale woningbouw is 
echter niet winstgevend. Om die toch te kunnen 
ontwikkelen heeft VieCuri toestemming nodig van de 
College Sanering van het Rijk. De gemeente en 
VieCuri trekken samen op om die toestemming te 
krijgen. 

Planning 
Op 31 mei zijn de eerste schetsplannen 
gepresenteerd aan de gemeenteraad.  
Omwonenden zijn half juni geïnformeerd. De politiek 
is positief, de plannen worden nu verder uitgewerkt. 
Bij het uitkomen van deze Schakel heeft de 
gemeenteraad (al dan niet) zijn zegen gegeven aan 
de opzet.  
Het duurt nog enkele jaren voordat de eerste schop 
de grond in gaat. En het huidige ziekenhuis wordt pas 
afgebroken als het nieuwe klaar is. Toch vroegen 
raadsleden of die bouw niet al ‘in een hoekje’ kan 
beginnen. Eerst echter moet het bestemmingsplan 
worden aangepast.  

MEE De Meent Groep, de organisatie 
die mensen met beperkingen helpt met het oplossen 
van hun problemen, verplaatst het Noord-Limburgse 
kantoor van Blerick naar Venray.  
Het huurt op de Wieënhof de kantoren, waar tot voor 
kort de Huisartsenpost was gevestigd.  
Als de technische installatie (met name het 
computertechnisch deel) op tijd klaar is, gaat het 
nieuwe kantoor op 1 juli van start.  
De elf medewerkers zitten in Venray centraler in 
de regio die ze bedienen. 

 MEENT GROEP NAAR VENRAY 

1 

2 
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Kermissen 
De organisaties doen hun uiterste best in de 
resterende tijd van 2021 de kermissen, zowel in 
Venray-kom als in de kerkdorpen, door te laten gaan. 
Voor sommige dorpen zal dit een verschuiving van de 
gebruikelijke datum betekenen. De Kermis in Venray 
gaat door (zie bericht pag.13). 

Het verkrijgen van de jaarlijkse ‘standaard-
vergunningen’ loopt zoals altijd. Een extra drempel 
die voor vertraging kan zorgen, is de vergunning in 
het kader van de coronamaatregelen. De kermis van 
19 juni 2021 in Heide werd al afgelast. 

In 2020 zijn de kermissen in de kerkdorpen allemaal 
doorgegaan, al dan niet op de gebruikelijke datum. 
In Venray-kom werd alleen kermis gehouden voor 
kinderen tot twaalf jaar. 

Johan Koster  

 

Trainingstochten. Het Meerdaags 
Wandelevenement Venray heeft ook de driedaagse 
van 2021 af moeten gelasten. Pas op 3, 4 en 5 juni 
van het volgend jaar is er weer een wandelweekend. 
Om de tijd te overbruggen heeft de organisatie 
trainingstochten uitgezet. Elke maand verschijnt een 
nieuwe wandeltocht, die u kunt lopen wanneer het u 
schikt. Voor mensen die digitaal niet actief zijn, is het 
een nadeel dat de routes alleen via de 
facebookpagina’s te lezen en te downloaden zijn. 

 

Meezingfestijn. Zangkoor Close Harmony Confetti, 
orkest Bigband Flavour en Schouwburg Venray 
houden op 4 september, onder de titel ‘Ameezing 
Venray’ een meezingfestijn op het plein voor de 
schouwburg. Beide muziekverenigingen brengen tal 
van bekende liederen uit alle tijden en genres. 
Wie zin heeft kan uit volle borst meezingen. 

 

ORATORIUM 'ALZHEIMER' 
Productiehuis Limburg en Alzheimer onderzoek- 
fonds Limburg presenteren in september het 
‘Oratorium Alzheimer’ in zeven theaters in Limburg.  
Op 9 september is dit in de schouwburg van Venray 
te zien (20.00 uur). 
'Alzheimer' is een muziekdrama om het 20-jarig 
bestaan van Alzheimer Centrum Limburg te vieren. 
Met muziek en zang worden aspecten belicht van 
deze ziekte, de meest voorkomende vorm van 
dementie. Ook is er aandacht voor het onderzoek 
naar oorzaak, preventie en behandeling. 
Naast drama gloort licht aan de horizon door 
vernieuwend onderzoek. Vandaar dat de compositie 
‘Hoop’ van pianist Louis van Dijk (hij was de laatste 
jaren van zijn leven alzheimerpatiënt) als rode draad 
door het oratorium loopt.  
Kaarten kosten € 20,-. Deze kunt u bestellen of meer 
informatie vragen door een mail te sturen naar Paula 
Snijders via p.snijders@hfl.nl met vermelding van 
naam, adresgegevens en het aantal tickets voor 
welke voorstelling (datum in welk theater). 

Al een jaar lang meldt De Schakel onder het 
agendakopje dat er niets te doen is. Alle activiteiten 
liggen stil. Langzaam maar zeker kunnen de 
ouderenverenigingen weer beginnen met het 
organiseren van activiteiten. Hier hebben we een 
aantal algemene agendapunten bij elkaar gebracht. 

EVENEMENTENPLANNING 2021 

De redactie van De Schakel geeft u hieronder een 
overzicht van de Venrayse evenementen die voor de 
rest van 2021 (óók voor ouderen) gepland zijn. Alles 
onder voorbehoud van blijvende medewerking van 
corona. Over het wel-/misschien-/niet-doorgaan 
bestaat niet bij elke activiteit duidelijkheid, eerder 
duisterheid. Hieronder een poging alles op een rijtje 
te zetten.  

 
Avondvierdaagse 
Gaat in 2021 niet door. 
Werd in 2020 ook afgelast. 

Meerdaags Wandelevenement Venray 
Gaat in 2021 niet door. Nu gepland op  
3-4-5 juni 2022 (Pinksterweekend) 

Werd in juni 2020 én in oktober 2020 afgelast. 

Fietsvierdaagse 
Gaat in aangepaste vorm door van 20 tot en met 23 
juli 2021 (zie bericht pag.13). 

De tochten van 2020 en de gezinstocht van mei 2021 
werden afgelast. 

Dag van de ouderen 
Gepland voor 1 oktober 2021. De werkgroep studeert 
nog op het doorgaan en de invulling. 

In 2020 was er als alternatief een uitzending van 
Omroep Venray. 

Jeu de Boules ouderentournooi KBO 
Ging in juni 2021 niet door. Er is een kleine kans dat 
er voor 2021 nog iets wordt georganiseerd. 

Ook in 2020 werd er geen toernooi gehouden. 

Passiespelen Tegelen 
Start 3 juli 2021. KBO Merselo heeft al een bezoek 
gereserveerd. 

Ysselsteyn 60 jaar KBO 
Viering gepland op 15 oktober 2021. 

Jaarvergaderingen afdelingen CvO 
Planning zo spoedig mogelijk gewenst, waarschijnlijk 
allemaal in het najaar. 

Carnavalsactiviteiten 
Vastelaovend 2021 ging niet door, alleen enkele 
online-activiteiten in Venray, Oostrum en Ysselsteyn. 

Schijt aan de Grens 
Activiteiten gepland voor 28 augustus 2021. 

In mei/juni 2020 waren er optredens in Oostrum, Oirlo 
en Ysselsteyn. 

 ACTIVITEITENAGENDA  
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De kermis in Venray gaat door! Van 30 juli tot en met 
4 augustus vindt de kermis van Venray plaats rond 
De Wetteling en op de Zuidsingel tussen de rotondes. 
Volgens de gemeente is een kermis bij De Wetteling 
met de huidige regels het enig haalbare scenario 
gebleken. Voor een feest in het centrum ontving de 
gemeente een negatief advies van de 
Veiligheidsregio.  
Op de kermis wordt gewerkt met looproutes en over 
het hele terrein lopen gastheren en -dames om toe te 
zien op het naleven van de coronamaatregelen. 
De kermis sluit exact om middernacht, dit geldt ook 
voor de horeca in het centrum. Aan beide kanten van 
de Zuidsingel komen in- en uitgangen. Bij de 
Kruisstraat komt alléén een nooduitgang. 

In de buurt van 
de woningen aan 
de Zuidsingel 
komen vooral de 
kinderattracties 
(archieffoto) en 
spellen om overlast 
zoveel mogelijk te 
beperken. 

 

De gemeente Venray heeft 
vergunning gegeven aan de 
Fietsvierdaagse Venray. 
Liefhebbers kunnen van  
20 tot en met 23 juli peddelen langs de uitgezette 
routes, genietend van het gevoel van vrijheid, 
nu corona op zijn retour is. De startlocatie 
is Partycentrum De Witte Hoeve in Venray.  

Wel zijn er nog enkele beperkingen.  
Op de eerste plaats kunnen toeristen niet kamperen 
op het terrein van de atletiekvereniging. 
Atletiek Vereniging Venray heeft aangegeven dat 
het in de toekomst niet langer mogelijk is om op 
haar accommodatie te kamperen. 
Voorts zijn er geen randactiviteiten toegestaan en 
zijn er geen controleposten onderweg.  

Bij de start wordt gewerkt met tijdsblokken. De routes 
van 30, 45 en 60 kilometer die voor 2020 waren 
uitgezet, vormen de basis voor de te rijden afstanden. 

Er is dit jaar geen kaartverkoop op de markt en ook 
op de startlocatie kunnen geen 
tickets worden gekocht.  

Inschrijven kan enkel digitaal 
via www.venraytickets.nl  
of via tel. 06 2095 0636 

Vanaf 20 juni is alles in ouderencentrum de 
Kemphaan na de coronaperikelen weer als vanouds. 
Het zal velen deugd doen. Elke zondag van 9.00 tot 
12.00 uur staan de deuren weer open en staan de 
vrijwilligers klaar voor iedereen die een kopje koffie 
wil drinken met anderen of die op zoek is naar 
gezelligheid. U bent welkom. De koffie is bruin. 

 

Venray is binnenkort vier TOPpunten 
(Toeristische Overstappunten) rijk.  
De eerste is bij het Odapark in Venray. De tweede is 
klaar en ligt bij de ingang van het nieuwe Maaspark in 
Wanssum. Dan zijn er nog plekken voorzien bij het 
Duitse oorlogskerkhof in Ysselsteyn en bij de nieuwe 
volmolen in Merselo. Een Top is een kruispunt van 
fietsroutes en wandelpaden. U kunt daar overstappen 
van de fiets naar een wandeling of andersom.  
Na de wandeling kan uw elektrische fiets opgeladen 
zijn want er zijn laadpalen bij gezet, samen met 
andere fietsvoorzieningen. Komt u met de auto dan is 
dat ook geen probleem. Bij het punt of direct in de 
buurt is een horecagelegenheid. 
Elk TOPpunt wordt verfraaid met een lichtkunstwerk 
van Diana Ramaekers. 

  TOERISTISCHE  

  OVERSTAPPUNTEN 

KEMPHAAN ZONDAGMORGEN OPEN   KERMIS VENRAY BIJ WETTELING 

AHD WEER IN BEDRIJF 
Nu de Kemphaan weer is geopend 
is ook het kantoor van de 
Algemene Hulpdienst AHD te bezoeken. 
Dit betekent dat de AHD weer volledig in bedrijf is 
voor mensen die bij klussen of boodschappen 
hulp nodig hebben. Zodoende zijn meerdere 
vrijwilligers weer actief. Wel vraagt AHD om bij 
bezoek aan het kantoor en bij contacten met die 
vrijwilligers de basismaatregelen aan te houden. 
Sinds de versoepelingen konden mensen al via 
telefoon 584444 of mail info@ahdvenray.nl 
een hulpvraag indienen, maar nu het kantoor 
open is kan men in eigen persoon zijn hulpvraag 
komen stellen.  

  FIETSVIERDAAGSE GAAT DOOR 

SCOOTMOBIELTOCHT.  
De werkgroep Prettig Oud Worden in Landweert 
houdt op dinsdag 13 juli een scootmobieltocht van 
vijftien kilometer door het buitengebied. De start is 
om 14.00 uur bij wijkcentrum ’t Stekske. Er kunnen 
tien scootmobielers mee.  
Opgave bij Lon Berden tel. 06 8269 9180 of 
Danielle van Bommel 06 8200 6531 of via de mail 
prettigoudworden@Landweert.nl  
Ook scootmobielers uit andere wijken zijn welkom. 
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Het Oorlogsmuseum in Overloon opende in 1946 
haar deuren en is het oudste Tweede-Wereldoorlog-
museum van West-Europa. De viering van het  
75-jarig bestaan is op 14 oktober, de dag in 1944, 
waarop het toen nog kleine dorpje Overloon werd 
bevrijd.  
Tijdens de coronasluiting is hard gewerkt aan een 
nieuwe ruimte voor tijdelijke exposities en de bouw 
van een groot paviljoen waarin luchtoorlog en vrijheid 
aandacht krijgen. 

Bij de heropening start de 
expositie ‘Jeep Sensation’. 
Jeeps staan symbool voor 
deze oorlog. Sinds de 
oprichting in 1946, heeft 
het museum een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. 
Van een museumpark met 
een tiental voertuigen  

(zie foto), naar een museum van twee hectare met 
meer dan 150 stuks oorlogstuig en met een 
moderne multimediale tentoonstelling waarbij 
persoonlijke verhalen over de Tweede Wereldoorlog 
centraal staan. Tickets zijn online te koop via 
www.oorlogsmuseum.nl   
U kunt binnen zonder u te laten testen.  

 MUSEUM OVERLOON HEROPEND  

Toen in 2019 de herdenking van ‘Venray 75 jaar 
bevrijd’ plaats zou vinden, wilde het Museum Venray 
hieraan ook aandacht schenken. Het idee was om 
eens op een andere manier dan de geijkte te werken, 
door nu eens niet de nare gebeurtenissen uit de 
oorlog te belichten. De blik moest gericht worden op 
de wederopbouw na de verwoesting van grote delen 
van Venray.  
De eerste gedachte die opkomt bij de wederopbouw 
is het herbouwen van de vernielde woningen. 
Dit waren er nogal wat in Venray.  
Daarnaast was een forse uitbreiding nodig, want er 
was een groot tekort aan bewoonbare woningen.  
Maar woningbouw was niet het enige aandachtsveld 
bij de wederopbouw. De ontginningen moesten 
worden aangepakt, omdat er een grote behoefte was 
aan uitbreiding van het landbouwareaal.  
Zorgen voor vervangende werkgelegenheid was 
een ander probleem dat om een oplossing vroeg.  
Venray was voor de oorlog een voornamelijk 
agrarisch dorp, met een aantal kloosters die 
onderwijs en psychiatrische zorg verleenden. 
Maar door toenemende mechanisatie verdween 
veel werkgelegenheid in de agrarische sector.  
In de wederopbouwperiode (1946 – 1970) kreeg 
Venray een regionale functie.  

Uit het puin 
De tentoonstelling ‘Venray uit het puin herrezen’ biedt 
een integraal overzicht van alle sectoren die bij de 
wederopbouw een rol speelden. Een daarvoor in het 
leven geroepen werkgroep is er in geslaagd om een 
overzichtstentoonstelling samen te stellen die de 
volgende onderwerpen van de wederopbouw belicht: 
woningbouw, industrie, scholing, gezondheid, religie, 
agrarische sector, midden- en kleinbedrijf en 
recreatie en cultuur.  
De enorme veranderingen in de maatschappij 
speelden ook in Venray, te zien in deze periode van 
1946 tot 1970. Doordat Venray in 1954 door Den 
Haag werd aangewezen als stimuleringsgebied 
kwam de weg vrij voor bedrijven als Inalfa en Rank 
Xerox. Ook een twintigtal nieuwe bedrijven vestigde 
zich, meestal aan de Maasheseweg, maar ook in 
Oostrum. Mede daardoor groeide de bevolking in 
Venray van 15.000 inwoners in 1944 tot 28.000 in 
1970 en voor al deze mensen waren woningen nodig. 

De tijdelijke tentoonstelling met veel fotomateriaal, 
een digitale presentatie en een film is 25 juni 
geopend en duurt tot 9 januari 2022. Een deel van 
de tentoonstelling is ook te zien in de vernieuwde 
ruimtes in de toren van de Petrus Banden kerk. 
Hier krijgt het onderwerp religie aandacht. 

Voor veel oudere Venraynaren zal de tentoonstelling 
een feest der herkenning zijn. Maar voor iedere 
inwoner is het een leerzame informatie over Venrays 
wederopbouw na 1945. Voor de schooljeugd wordt 
een speciaal programma uitgewerkt, zodat ook zij 
kennis van de historie van Venray kunnen opdoen. 

  TENTOONSTELLING WEDEROPBOUW  

MAASZIEKENHUIS  

Het Maasziekenhuis in Boxmeer 
stuurt patiënten steeds vaker digitaal 
een vragenlijst als deze een specialist 
wil bezoeken.  
Zo kan de arts beter beoordelen wat een patiënt 
nodig heeft bij de behandeling. Tijdens een 
consult kan daar gericht over doorgepraat 
worden en soms blijkt een gang naar het 
ziekenhuis niet nodig. Hiermee wordt onnodige 
(reis)tijd bespaard en krijgt de arts tijd voor 
mensen die wél gezien moeten worden. 
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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 
De uitdrukking is anders, maar in dit geval stonden 
we als ‘aan het kruis genageld’: Koos Swinkels 
zwaait na 40 jaar af als voorzitter van de stichting 
Kruisen en Kapellen, die hij in 1978 mee oprichtte. 
Al die jaren was hij de aanjager, de stimulator voor 
alle vrijwilligers die de kapellen, kruisen, 
kruiswegstaties en dergelijke restaureerden en 
verzorgden. Waar gegevens ontbraken in de 
geschiedschrijving ervan spoorde Swinkels die op. 
Daarnaast was hij ook provinciaal een 
flink aantal jaren in de weer, wat paus 
Franciscus drie jaar geleden 
waardeerde met een pauselijke 
onderscheiding. Met alle eerbied zetten 
we nu een kruis door de naam van 
Koos. René Francken volgt hem op.  

Uit Nederland 
De Utrechtse politie rukte onlangs midden in de 
nacht uit voor een mogelijke poging tot inbraak in 
een woning. Meerdere agenten, een hondengeleider 
en een helikopter gingen ter plaatse, zoals dat in 
politietaal heet. Een bejaarde bewoner van een huis 
in het Utrechtse Vleuten dacht een persoon in een 
witte jas te zien en belde in paniek het alarmnummer. 
Die paniek bleek achteraf niet nodig. Volgens een 
getuige waren twee zwanen bij het stevige paren 

tegen een deur geknald. 
De politie kon even later 
vaststellen dat het inderdaad 
ging om twee zwanen die 
luidruchtig de liefde bedreven. 
De agenten maakten voordat 
ze vertrokken nog wel een 
foto van een van de 'daders'. 

Op de wereld 
Er moet nog heel veel water door de Mississippi 
stromen voordat De Verenigde Staten van Amerika 
toekomen aan een soort ontwapening. President Joe 
Biden wil daar werk van maken, gezien de vele 
schietincidenten met veel slachtoffers in zijn land. 
Veel burgers zitten niet te wachten op het inleveren 
van hun schiettuig. In een land waar nog gebieden 
zijn zonder de ‘politie, uw vriend’ in de buurt, is dat 
ook niet mogelijk. Maar wat moet een president met 
het volgende: om het inenten tegen corona onder de 
bevolking te stimuleren, gaf de staat West-Virginia 
elke gevaccineerde een lot. De prijzen? Een auto, 
tien visvergunningen en.. tien (jacht)geweren. 

 AREG NEEJS  

Als proef om te kijken of het een succes is,  
is op 1 juni gestart met een wensbus in Leunen, 
Veulen en Heide. De bus is afkomstig van de 
stichting Wensbus Ysselsteyn, die te weinig 
passagiers opleverde om in aanmerking te komen 
voor provinciale subsidie.  

De pilot is ontstaan vanuit het overleg tussen 
Provincie Limburg, gemeente Venray, 
Stichting Kleine Kernen Limburg en de dorpsraden. 
De dorpsraden van Leunen, Veulen en Heide 
ondertekenden daarom op vrijdag 28 mei een 
samenwerkingsovereenkomst.  

De wensbus van Ysselsteyn rijdt in de gemeente 
Venray en Deurne en naar de kern van Horst, 
elke werkdag tussen 8.00 en 18.00 uur. 

Of u koffie wilt drinken op een leuk terras in Venray, 
uw wekelijkse boodschappen wilt doen in de 
supermarkt, uw prikafspraak bij VieCuri in Venray 
wilt nakomen, op bezoek wilt naar uw huisarts, 
naar de wekelijkse KBO-activiteit wilt, noem maar op. 
Het kan nu allemaal met de wensbus. 

U moet wel tevoren even afspreken. Elke werkdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur kunt u ritten reserveren 
via tel. 06 2740 8338. 

De ritprijs bedraagt: binnen het eigen dorp € 1,50 
(enkel); buiten het dorp tot een afstand van dertien 
kilometer € 3,00 (enkel). Bij een langere afstand 
€ 5,00 (enkel). 

Knip uit en bewaar. 

 

Oostrum 
Inmiddels is ook de dorpsraad van Oostrum in 
gesprek met de wensbus Merselo-Vredepeel om na 
te gaan of deze wensbus door Oostrum kan rijden. 

Onder de bevolking wordt 
nagegaan of er behoefte 
aan bestaat. 

 WENSBUS LEUNEN, VEULEN EN HEIDE 
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HANEBOEKJES (OF ABC-BOEKJES) 

“Gelijk de wakk’re haan tot kraaien is genegen, zo laat U jonge jeugd 
tot onderwijs bewegen.” Deze boodschap stond in de Abc-boekjes die 
in Nederland begin 1700 werden uitgegeven. Op de titelpagina stond 
ook een haan, en daarom werden het toen ook haneboekjes 
genoemd. De allereerste abc-boekjes stammen uit begin 1400, zo 
is gebleken uit twee perkamenten blaadjes die in een 15e-eeuws 
manuscript (in het Frans Hals-museum) werden gevonden.  
Er stonden geen plaatjes bij, alleen bijbelteksten, zoals het 
protestantse Onze Vader, Tien Geboden en Twaalf Artikelen van het 
Geloof. Voor andersdenkenden niet om te doen, dus er kwamen 
versies voor onder anderen de katholieken en de joden. Toen Kornelis 
de Wit en Jan Swildens prenten toevoegden om het voor de jeugd 
makkelijker te maken, werd het een flop. De scholen hielden vast aan 

hun principe. Pas in de negentiende eeuw vonden pedagoog Willem 
de Perponcher en schoolopziener Jan Nieuwold gehoor en kwamen 
de ‘prenten’-abc’s echt in zwang. Sindsdien 
kwamen, met de verbetering van druktechnieken, 
steeds mooiere exemplaren op de markt.  
Overigens, al eind achttiende eeuw werd het 
idee van ABC-boekjes al ‘misbruikt’ voor politieke 
propaganda, bruiloften en partijen. In de oorlog 
was er een spot-ABC over Hitler en trawanten. 
Maar dat waren zeker geen kinderboeken meer.  

Midden negentiende eeuw maakte Jan Schenkman het een nieuw ABC-boekje, waarin 
de eindwoorden van een versje op de klank van de letter rijmde, zodat duidelijk was hoe 
de losse letter uitgesproken dient te worden. De bekende beginregel “A is een aapje” 
stamt uit 1836.  

LEESPLANKJES 

De ABC-boekjes waren om de letters te leren, woordjes leerden de kinderen op 
school met leesplankjes. Voor klassikaal gebruik was een boekje minder 
geschikt en daarom bedacht M. Hoogeveen, hoofd der school in Deventer, 
in 1897 een plank met grote plaatjes en letters. Die kon hij voor de klas op een 
standaard zetten. Kinderen leerden het verschil tussen de korte en lange 
klinkers (zus of muur), maar ook de samengestelde klanken als ei, au, eu, ui 
en ij, dat later een letter werd in plaats van de y-grec. Ouderen van nu kunnen 
het riedeltje nu nog opdreunen: aap, noot, mies, wim, zus, jet, enzovoort.  
Maar ook hier gold de godsdienststrijd: katholieken hadden een andere volgorde dan de protestanten. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 


