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Herhaling? Voor één keer, vanwege corona, was de kermis van Venray verplaatst naar het terrein rond 
sporthal De Wetteling en op de Zuidsingel. Het publiek was er best tevreden mee: Alle attracties waren goed 
bereikbaar, de drukte viel mee omdat de brede Zuidsingel dringen en wurmen door de mensenmassa niet 
nodig maakte. En het was tussen de bomen van de Zuidsingel best gezellig, met de voetgangersbrug van het 
Raayland College als machtig symbool boven alles uit. Sommigen riepen al: voor herhaling vatbaar, maar de 
horeca in het centrum wil graag terug naar normaal. 

Foto Leo Willems 
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In juni 2016 werd het VN-verdrag 
voor de rechten van mensen met een 
handicap door Nederland getekend. Iedere 
gemeente, zo ook Venray, kreeg de plicht om te 
inventariseren wat er nodig is om de gemeente 
toegankelijk te maken voor mensen met een 
beperking. Het gaat niet alleen om de fysieke 
toegankelijkheid van de openbare ruimte, maar ook 
om zaken op het gebied van onderwijs, werk, digitale 
informatie en vrijetijdsbesteding. Mensen met een 
beperking moeten zoveel mogelijk zeggenschap 
hebben over hun eigen leven en zo zelfstandig en 
onafhankelijk mogelijk kunnen leven. 

De gemeente Venray heeft nu, vijf jaar later, een 
begin gemaakt door het opstarten van een 
communicatiecampagne ‘Venray voor Iedereen’. 
Venray wil een samenleving waarin inwoners met en 
zonder beperkingen kunnen meedoen, ongeacht 
geaardheid, jong of oud, met of zonder 
migratieachtergrond. Dat is een breed terrein. 

Nulmeting 
Uiteraard is aandacht voor iedereen van belang.  
De opdracht van de gemeenteraad aan bureau 
Berenschot luidt, om eind dit jaar de nulmeting voor 
de inclusie-agenda af te ronden. Met het breed 
trekken van het te onderzoeken veld dreigt het risico, 
dat de belangen voor mensen met een beperking een 
te beperkt onderdeel worden in de inclusie-agenda.  
Het ‘VN-verdrag handicap’ is juist specifiek bedoeld 
voor mensen met een beperking, waarbij het van 
belang is dat er niet óver hen wordt gesproken, maar 
juist mét hen. 

Onlangs heeft bureau Berenschot aan 
belangenorganisaties een enquête gestuurd waarin 
wordt gevraagd naar ervaringen op het gebied van 
vervoer, ondersteuning door de gemeente en 
toegankelijkheid van openbare gebouwen.  
Wilt u de enquête ook invullen dan kunt u contact 
opnemen met Jasper Varwijk van bureau Berenschot 
e-mail: j.varwijk@berenschot.nl  

Het VN-verdrag is voor meerdere 
belangengroeperingen in Venray van belang. Door 
samen te werken op dit punt kan er mogelijk meer 
worden bereikt. Het GehandicaptenPlatform Venray 
(GPV) heeft werkgroepen op het gebied van vervoer, 
toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen, 
bruikbaarheid van wandel- en fietsroutes. Als er 
belangengroeperingen zijn die gebruik willen maken 
van ervaringsdeskundigen of die misschien leden 
hebben die willen aansluiten bij een van de 
werkgroepen, dan horen we dit graag 
(info@gehandicaptenplatformvenray.nl).  
Samen kunnen we ook richting gemeente onze stem 
nog beter laten horen. 

Jac Haegens 

Ongetwijfeld leest u deze week De Schakel.  
Van begin tot het einde of alleen wat u interesseert. 
Sommigen van u bewaren het nummer tot er een 
nieuwe Schakel verschijnt. En dan? Dan is hij alleen 
nog oud papier, zeggen de meeste senioren.  
De Schakel kan echter nóg een functie hebben.  
Geef hem daarom, als u hem weg wilt doen, door aan 
een kennis, buur of dorps/wijkgenoot die ook de 
gezegende leeftijd van 55+ heeft bereikt en waarvan 
u weet dat hij nog niet is aangesloten bij een 
ouderenvereniging.  
Dan kan hij (of zij) ook nog meekrijgen wat ouderen 
aangaat en wie weet wordt hij/zij dan lid van uw KBO, 
AVOS of wijk-ouderenvereniging. Weer een zieltje 
erbij, zeiden ze vroeger in de kerk. 

  GEEF DE SCHAKEL DOOR 

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 1 oktober. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 16 september. 

Advertenties moeten uiterlijk 14 september 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.  

  GPV: PRAAT MÉT MENSEN 

  MET EEN BEPERKING 

Wilt u meer lezen over wat  

er voor ouderen te doen is? 

BEZOEK DE WEBSITE 

www.cvo-venray.nl  

mailto:j.varwijk@berenschot.nl
mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
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WATEROVERLAST 
Een heerlijk weekje vakantie moest 
helaas afgesloten worden met keelpijn, hoesten en 
snotteren. We zaten op een camping, een kleine 400 
kilometer van Parijs. Knap ver weg voor één weekje, 
zult u denken. Met de kleinkinderen te logeren 
hadden we ons namelijk genesteld op minicamping 
Heide, nog geen 2 km van ons huis vandaan, maar 
het klinkt indrukwekkender vanaf Parijs. Overigens 
waren we niet de enige Venrayse ‘opa en oma’. Er 
zaten er meer, mét hun kleinkinderen. Prima weer en 
uitstekend vermaakt.  
Bij thuiskomst op zaterdag was mijn keel wat pijnlijk, 
gevolgd door hoesten en snotteren. Balen! Zou ‘C’ 
me dan toch te pakken hebben gekregen? Natuurlijk 
meteen in vrijwillige quarantaine. Dat kwam 
overigens niet helemaal ongelegen, want zo’n weekje 
met het kleine grut vreet aan je conditie en tijd om 
weer op adem te komen hadden we sowieso al 
ingepland. Om op zeker te spelen meteen op 
maandag maar de confrontatie met de PCR-
wattenstaven aangegaan. De dag erna de uitslag: 
‘negatief’. Nooit geweten dat je nog eens blij zou 
kunnen zijn met zo’n rottig ordinair 
verkoudheidsvirus. Laat ie ’t maar niet horen.  

Loopneus 
Hoesten en snotteren als een gek. 
Met die loop-neus had ik Sifan 
Hassan (Tokio, goud 5000 en 
10.000, brons 1500 meter) met 
gemak op afstand kunnen zetten. 

Ook zónder was dat gelukt, maar dan was het lopen 
háár prestatie geweest en niet die van mijn snotneus. 
Wateroverlast op kleine schaal. 

Watersnood 
Zand en water. Voor kinderen kan het dan niet meer 
kapot, zou je zeggen. 
Dat is doorgaans ook zo, maar met dat ‘water’ valt er 
toch enig voorbehoud te maken. 
In Rijn en Maas en zijn toevoerende 
beken was er onlangs sprake van een 
ontzettend ietsepietsie teveel. Het tijdig 
gereedkomen van het ‘Mooder Maas’ 
project heeft menigeen in Noord-
Limburg voor meer ellende behoed. 
Ik wil u meenemen in een klein 
gedachten-experiment, naar de oevers 
van de overvolle Maas. We vullen daar 
de forse meegenomen emmer met water. Met alle 
kracht tillen we die volle emmer boven ons hoofd. 
Aan de Maas is niet te zien dat er iets uit is. En dan 
realiseren we ons dat al dat water dat daar voortjaagt 
ooit boven ons hoofd heeft gehangen. Zo krijgt u 
meer respect voor atmosferische krachten, zou ik 
zeggen. 

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

    COLUMN 

Eind vorig jaar schreef KBO-PCOB Magazine een 
‘wedstrijd’ uit: wie maakt het mooiste ouderenblad in 
Nederland. De Schakel zat niet bij de beste vijf.  
De redactie heeft besloten eens te kijken naar de 
andere tijdschriften voor ouderen: wat doen zij beter, 
waar kan De Schakel zich verbeteren.  
Op dit moment verzamelt de redactie gegevens. In 
deze oriënterende fase heeft de redactie bladen 
opgevraagd bij de winnende redacties in Tiel, 
Nieuwegein, Almelo. Ze zoekt naar andere 
ouderenbladen om die te bestuderen. 
De vraag is echter: wat willen de ouderen in Venray 
zelf?  
Mist u nieuws of verhalen die u interesseren? Stoort 
u zich aan berichten, foto’s, illustraties, taalgebruik of 
andere zaken?  
Mail of schrijf ons (voor adressen, zie de colofon ) 
met wat u wilt of wat u dwars zit. U mag ons 
(ongezouten) vertellen wat u ervan denkt. Begin 
volgend jaar gaat de redactie kijken wat ze met uw 
raad en ideeën kan doen. 

Op zondagmorgen kunnen ouderen, die 
hier behoefte aan hebben, al heel lang in 
ouderencentrum De Kemphaan 
koffiedrinken om gezellig met anderen te 
praten, een tijdschrift te lezen of andere afleiding te 
zoeken.  
Diezelfde mogelijkheid is er vanaf nu ook op 
donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.  
De inloop op zondag is van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

  KOFFIE OOK OP DONDERDAG 

   VERNIEUWINGSDRANG 

VOOR U GELEZEN 

“Mijn ouders stuurden mij naar een kostschool in 
België. Geen tv, geen krant. Daar kwam ik het 
dichtste bij de Middeleeuwen.” 

Rijksbouwmeester Floris Alkemade. In Brabeau 
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Het kerkbestuur van Wanssum, het bisdom 
Roermond en de gebruikers van gemeenschapshuis 
'De Zandhoek', hebben een akkoord bereikt, dat 
beoogt om het grootste deel van het kerkgebouw om 
te turnen tot een multifunctioneel centrum (MFC). 
Wonen Limburg wil, om dit mogelijk te maken, op de 
plaats van de huidige Zandhoek sociale woningen 
realiseren. 
De afgelopen jaren is er lang en breed gesproken 
over een oplossing van het probleem: een 
leeglopende kerk, een slecht gemeenschapshuis en 
te weinig ruimte. De werkgroep heeft daarbij de 
uitgangspunten van het project 'Schoon door de 
Poort' als leidraad genomen. 

St.-Michaëlkerk 
De kerk in Wanssum is een 
degelijk gebouw midden in het 
dorp. Een architect heeft een 
passend schetsontwerp 
gemaakt. Een deel van de kerk 
wordt voor de godsdienstige 
activiteiten. De historische 
doopvont is daarvan het 
middelpunt. In de rest van het 
gebouw wordt ruimte gemaakt 
voor de schoolgymnastiek, het jeugd- en 
jongerenwerk, de KBO, de fanfare, het koor, de 
toneelvereniging, carnavalsvereniging en overige 
sportactiviteiten. Alle activiteiten kunnen in het 
bestaande kerkgebouw plaatsvinden. Nieuwbouw is 
niet nodig. De kosten moeten nog worden berekend. 

Gemeenschapshuis 'De Zandhoek' wordt gesloopt. 
Er ontstaat daar ruimte voor woningbouw.  
Wonen Limburg heeft beloofd de plek in te vullen met 
een aantal sociale huur- of koopwoningen. Met de 
dorpsraad Wanssum onderzoekt Wonen Limburg hoe 
groot de woonbehoefte is.  
In november wil de werkgroep het projectplan 
presenteren, in de hoop dat in 2022 de 
verbouwing kan beginnen. 

   MFC IN KERK WANSSUM 

De ontwikkeling van de multifunctionele 
accommodatie (MFA) in Merselo is met de 
ondertekening van de overeenkomsten weer een 
stap vooruit gekomen. Begin juli werden de 
overeenkomsten getekend door de bestuurlijke 
vertegenwoordigers van stichting Stichting 
Gemeenschappelijke Accomodatie Merselo (GAM), 
Stichting Primair Onderwijs Venray (SPOV) en de 
gemeente Venray. 
Het plan behelst het toekomstbestendig maken van 
het gemeenschapshuis in Merselo en het verplaatsen 
van basisschool De Lier. Het nieuwe schoolgebouw 
wordt tegen het gemeenschapshuis aan gebouwd. 
Na de noodzakelijke verbouwing heeft Merselo dan 
een accommodatie die bij de tijd is.  
Door de fors gestegen bouwkosten is er financiële 
druk ontstaan op het project, zeker voor het 
schoolgebouw. De gemeente gaat hierover met het 
schoolbestuur in overleg. De verwachting is dat het 
nieuwe pand begin 2023 klaar is. 

Het projectteam gemeenschapshuis De Linde in Oirlo 
wil het gebouw kopen, verduurzamen en 
moderniseren. Ook komt er een uitbreiding met een 
huiskamerfunctie voor het hele dorp, met een terras 
aan de straatzijde. Het plan is door de gemeente 
Venray akkoord bevonden. Eind september en in 
november moet de gemeenteraad beslissen over een 
subsidie van één miljoen euro. Oirlo zelf moet dan 
nog € 750.000,- opbrengen. 
Met het aanbieden van het projectplan aan de 
gemeente heeft Oirlo een aanvraag gedaan in het 
kader van het traject ‘Schoon door de Poort’. Met dit 
traject zorgt de gemeente ervoor dat de besturen hun 
dorps- en wijkcentra zo kunnen opknappen en 
verduurzamen dat ze de centra zelfstandig kunnen 
runnen. Na Leunen, Vredepeel, Oostrum, 
Blitterswijck, Veulen en Merselo is dit de zevende 
Venrayse accommodatie die zo is aangepast.  
 

   MFA MERSELO STAP VERDER 

   OIRLO BOUWT DE LINDE OM 

GELD OUDE SCHOLEN BETAALD 

De gemeente Venray heeft groen licht 
gegeven voor de herbestemming van de 
schoolgebouwen. Stichting Nève de Meister uit 
Geijsteren, stichting Regina Pacis Vredepeel en 
stichting Antoniushof Veulen kregen hun geld voor 
de verbouwing en de gemeente verkoopt de 
panden en ondergrond voor het symbolische 
bedrag van 1 euro aan de initiatiefnemers.  
De gebouwen in Geijsteren en Veulen omvatten 
vijf seniorenwoningen. Ook wordt een centrale 
ontmoetingsruimte gerealiseerd. Vredepeel richt 
zich naast ouderen ook op starters. In dat oude 
schoolgebouw komen vier woningen.  
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Het Rijk, de zorgkantoren ActiZ en Aedes, de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
de Zorgverzekeraars Nederland willen in de komende 
vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 
25.000 extra verpleegzorgplekken creëren. Tot 2031 
komen daar nog eens 100.000 extra woningen en 
25.000 verpleegzorgplekken bij. Dit is nodig vanwege 
de groei van het aantal 80-plussers. 
Het is wel afhankelijk van randvoorwaarden als 
financiering, voldoende zorgmedewerkers en 
beschikbaarheid van bouwplekken. De partijen 
werken samen aan oplossingen zodat een volgend 
kabinet snel besluiten kan nemen. De organisaties 
spreken ook de wens uit om meer sturing van het Rijk 
of provincies bij de realisatie van de woonzorgopgave 
voor ouderen. 
Veel gemeenten werken al aan een woonzorgvisie.  
In het bestuurlijk akkoord is afgesproken dat alle 
gemeenten deze medio 2021 klaar moeten hebben. 
In deze visie moet staan hoe de gemeente met 
zorgorganisaties en corporaties werkt aan voldoende 
woningen en voorzieningen voor ouderen. Het is de 
bedoeling dat zowel verpleeghuizen als woningen 
geschikt voor verpleegzorg worden gebouwd.  

Sociaalweb, bron: Rijksoverheid 

De cowboy 
De man zat er maar mistroostig bij. Het hoofd 
omlaag, de handen roerloos op de knieën. Een 
wat oudere man, met een ruige grijze baard en 
een verweerd gezicht. Hij droeg een leren vest 
met veters aan de zoom, zoals cowboys die 
plegen te dragen. Zijn schoenen, die betere 
tijden hebben gekend, waren puntig en aan de 
hiel verwachtte je sporen te vinden. Alleen een 
Marlboro in de mond ontbrak, verder was het 
beeld van een overjarige cowboy compleet. 
“Het zit je niet mee, zo te zien,” opende ik het 
gesprek. 

“Nee, ik heb de boot gemist”, zei hij. “Ik heb de 
kans gehad, jaren geleden, maar ik durfde niet. 
Ik was verliefd, meneer, tot over mijn oren. Alles 
in mijn lijf trilde als ik aan haar dacht, en dat 
deed ik voortdurend. Vlinders vlogen in mijn buik 
als vogels in een kooi.  
Maar ik was bang, bang voor de afwijzing. Wat 
had ik te bieden? Niet rijk, niet knap, niet 
bijzonder. Maar dat was zij wel, behalve dan rijk, 
denk ik. Toen ik na jaren toch een keer de moed 
vond om haar aan te spreken, u weet wel om 
haar voor een drankje uit te nodigen, niks 
bijzonders verder, was het te laat. Een vlottere 
knul had haar min of meer aan de haak 
geslagen. Hij durfde dus wel. Ze zijn later 
getrouwd, heb ik gehoord. En ook al weer uit 
elkaar”. 

Varen 
“Maar dat heb ik niet zelf meegekregen, ik was 
toen al weg. Ik ben gaan varen, gewoon uit 
verdriet. Liefdesverdriet, zeg maar. En zo kwam 
ik vaker in Amerika en ik zag daar die stoere 
jongens in hun outfit. Ik ben dat ook gaan 
dragen, ik denk omdat ik ook graag zo stoer 
wilde zijn. Maar daar kreeg ik haar niet mee, al 
bleef ik wel altijd van haar dromen. 

Na mijn pensioen ben ik teruggekomen en ik heb 
uitgezocht waar ze nu woont. Voor een tweede 
kans, misschien.  
Ik heb gevonden waar ze woont en ik heb haar 
ook gezien. Maar het hoeft van mij niet meer. Er 
is nooit iemand geweest die mijn hart zo stal. 
Vrouwen genoeg, maar geen is zo mooi als zij 
toen was. Misschien heb ik er fout aan gedaan 
om aan haar droombeeld te blijven hangen, en 
heb ik anderen nooit toegelaten, ik weet het niet. 
Maar het is zoals het is, nietwaar.” 

De man zweeg. Ik vond het tijd om op te 
stappen, hem eenzaam achterlatend. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  

  BOUWEN VOOR OUDEREN  

  HOGE PRIORITEIT 

ODAKERK 

De bijna honderdjarige Odakerk in 
Ysselsteyn, die dertig jaar geleden is 
gerenoveerd, gaat toch voor de bijl. Althans dat is 
het voorstel van de werkgroep Kerk en Dorpshuis. 
Het inpassen en ombouwen van de kerk ten 
faveure van het gemeenschapshuis is nagenoeg 
even duur als sloop van het gebouw en 
nieuwbouw plegen. Kerkdiensten worden dan in 
een ruimte van het gemeenschapshuis gehouden. 
Om de exploitatie rond te krijgen zal in het nieuwe 
gebouw dagopvang komen voor ouderen. Deken 
Ed Smeets van Venray zet nog vraagtekens bij 
deze uitkomst. In september worden uitgewerkte 
plannen gepresenteerd. 

HUIS MET TUIN OF BALKON 

Ouderen in Oostrum willen, als ze kleiner gaan 
wonen, het liefst een klein huis, maar wel met eigen 
tuin of een balkon. Dit blijkt uit een enquête die de 
dorpsraad van Oostrum hield via het Oostrums 
weekblad. De dorpsraad begon ermee na een 
vraag van een eigenaar van een terrein aan de 
Mgr. Hanssenstraat, vlak bij het spoor.  
Hij wilde weten wat Oostrum op die plek wil.  
De eigenaar wil er ook seniorenwoningen bouwen. 
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De gemeente Venray wil ontmoetingen 
stimuleren door koffie-uurtjes in alle 
wijken en dorpen. Voor mantelzorgers worden 
vouchers voor logeerhuis Kapstok beschikbaar 
gesteld. 

Ontmoeten  
De gemeente wil in alle wijken en dorpen een inloop-
uur stimuleren, waarin inwoners zo maar binnen 
kunnen lopen en een gratis kopje koffie krijgen.  
De gemeenschapshuizen krijgen hiervoor tot het 
einde van dit jaar een financiële bijdrage. Hiermee 
kunnen alle accommodaties met een wijkfunctie 
coronaproof een inloop organiseren voor eenzame 
ouderen en andere kwetsbare groepen. Centra die al 
zo'n inloopmogelijkheid hebben kunnen met het geld 
hun bestaande uurtje verbeteren. Ouderencentrum 
De Kemphaan heeft besloten om naast de 
zondagmorgen ook op donderdag de koffiehoek te 
openen (zie elders in deze Schakel). 

Mantelzorgers  
Voor mantelzorgers met een hulpbehoevende partner 
was de afgelopen periode een extra zware tijd.  
Juist deze partners lopen extra risico op complicaties, 
en met hen de mantelzorgers.  
De gemeente Venray stelt daarom 70 vouchers 
beschikbaar voor een verblijf in logeerhuis Kapstok 
voor de duur van maximaal drie nachten per voucher 
(los of aaneengesloten) en maximaal één voucher 
per persoon in de periode tot en met 31 december. 
Wie hier gebruik van maakt, kan zich direct melden 
bij logeerhuis Kapstok. Inwoners die vanuit het 
mantelzorgcompliment al een voucher hebben, 
mogen deze uiteraard koppelen aan de nieuwe 
voucher. 

Venraynaar Henk van Lierop betreurt het dat veel 
slechtzienden thuis blijven.  
“Zij gaan de deur alleen uit als 
het echt nodig is. Ze voelen zich 
niet veilig op straat. Dat sociale 
isolement willen we doorbreken.”  
Met dit ‘we’ doelt Van Lierop op 
Oogcafé Venray. Voordat het 
coronavirus zijn intrede deed 
kwam een groepje mensen met 
zichtbeperking al regelmatig met 
hem samen in De Kemphaan. 
De 70-jarige oud-badmeester 
nam het stokje over van zijn 

overleden vrouw Nellie, die in 2010 al bijeenkomsten 
voor blinden en slechtzienden organiseerde. Zelf leed 
zij aan diabetes waardoor ze steeds slechter kon 
zien.  

Eerste bijeenkomst 
Maandag 6 september zal in De Kemphaan vanaf 
14.00 uur de eerste officiële bijeenkomst worden 
gehouden van het Oogcafé Venray. Hiervoor hebben 
zich inmiddels 36 belangstellenden aangemeld.  
Voorlopig zal het Oogcafé eenmaal per maand te 
bezoeken zijn. Het wil een ontmoetingsmoment zijn 
voor blinden en slechtzienden maar ook voor hun 
partners en mantelzorgers. Omdat jongere blinden en 
slechtzienden werk hebben, wordt nagegaan of 
activiteiten in het weekend plaats kunnen vinden.  
Tijdens themabijeenkomsten zal aandacht 
geschonken worden aan zaken als het gebruik van 
de witte stok in het verkeer, informatie over 
blindengeleidehonden, tips bij het boodschappen 
doen, veiligheid in en om het huis. Maar er zal ook 
gepraat worden over reizen, sportmogelijkheden en 
speciale hulpmiddelen. Regelmatig zullen uitstapjes 
georganiseerd worden, zoals bezoek aan 
evenementen en tentoonstellingen, een 
natuurwandeling of stedentrip.  
Samen kunnen de mensen nagaan hoe hun 
deelname in de samenleving verbeterd kan 
worden. Het Oogcafé Venray staat ook open voor 
blinden en slechtzienden uit andere gemeenten in 
Noord-Limburg en het aangrenzende Noord-
Brabant. Vandaar de toevoeging ‘en omstreken’. 
GehandicaptenPlatform Venray wil het 
lotgenotencontact samen met de Oogvereniging 
verder uitbouwen, beaamt secretaris Martien van 
Dijk. “Het is actueel, aangezien de gemeente een 

inclusie-agenda laat 
maken. Deze dient 
recht te doen aan de 
belangen van alle 
inwoners met een 
handicap. Het 
Oogcafé wil de 
belangen van blinden 
en slechtzienden 
daar behartigen. 
Gesprekken met 
bureau Berenschot 
zullen in 
waarschijnlijk in 
september 
plaatsvinden. 

 

  GELD VOOR KOFFIE-UURTJES  

  EN MANTELZORG 

  OOGCAFÉ VENRAY  

Aanmelden kan via 
info@gehandicaptenplatformvenray.nl  
of tel. 06 3066 1563.  

Voor werkende belangstellenden is de eerste 
kennismakingsbijeenkomst op zaterdag 
18 september.  
Aanvangstijd en plaats van de bijeenkomst staan 
nog niet vast. 

Martien van Dijk toont een bloembak in de Grotestraat die 
op het gootje is gezet, dat voor veel blinden een 
geleidestrook is. 

mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
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Amerikaans jokeren. En als er naast haar drukke 
werkzaamheden tijd over is, besteedt zij die aan 
wandelen, vaak in de Geijsterse bossen, niet ver van 
haar huis. Vroeger met de hond, maar tegenwoordig 
heeft zij geen hond meer en bestaat dat ‘excuus’ niet 
meer. Nu wandelt zij met enkele dames op 
dinsdagochtend; Nordic Walking, vaak in die 
Geijsterse bossen.  

Stenen 
Ook tijdens het oppassen op haar 
achterkleinkinderen (!) Lynn van vijf en Jesse van 
twee, wandelt zij graag, wat zowel de kinderen als 
Nelly veel plezier geeft. Een andere lichamelijke 
activiteit houdt haar fit en dat is het wekelijkse 
zwemuurtje in De Sprank, daar zwemt ze in 
groepsverband. Daarnaast fietst zij graag naar het 
centrum, om met een vriendin, als het kan, een 
terrasje te pakken. En ook op de fiets naar Horst, op 
familiebezoek, is haar niet te ver.  

Een van de activiteiten 
van Nelly is nog niet 
genoemd. Dat is het 
beschilderen van 
kiezelstenen. Het wordt 
gedaan met heel fijne 
lijntjes, het is bijna 
priegelwerk en zij deelt 
de stenen aan derden 
uit als een soort troost 
bij moeilijke tijden.  
Het is 
bewonderenswaardig 
wat zij doet voor de 
Oostrumse en 
Venrayse 
gemeenschap. Met de 
terugloop van nieuwe 

vrijwilligers op allerlei gebied wordt het invullen van 
handjes in het vrijwilligerswerk een moeilijke zaak. 
Mensen zoals Nelly zijn goud waard. 

Tekst Leo Broers 
Foto’s Leo Willems 

Wie is: Nelly van Soest  

Geboren in: Oostrum 

Leeftijd: 78 jaar 

Gehuwd met: Toon 

Moeder/Oma van: 3 kinderen, 3 kleinkinderen,  
 2 achterkleinkinderen 

Oud beroep: thuiszorg, later huishoudelijke 
 dienst Loohorst 

Bezigheden: haken, stenen beschilderen, 
 kaarten borduren, wandelen 

Stilzitten kan Nelly niet, vroeger niet en, ondanks 
allerlei beperkende maatregelen in verband met 
corona, het laatste jaar ook niet. Vroeger heeft zij 
heel veel genaaid, zowel 
de kleren voor haar 
eigen kinderen als voor 
derden. Daarnaast 
werkte zij dertien jaar 
lang in de thuiszorg en 
toen de kinderen groot 
genoeg waren, in de 
servicedienst bij 
vakantiepark Loohorst. 
Ze reed in een 
bestelwagen het park 
rond en bracht zaken 
zoals lakenpakketten 
naar de huisjes.  
De diagnose artrose 
verhinderde haar zwaar 
werk te doen. Zij werd 
afgekeurd in 1999 en toen was er weer tijd om een 
oude hobby op te pakken. Was het eerst breien, 
zoals truien voor de kleinkinderen, later werd haken 
haar grote passie. Ze haakt allerlei zaken, van klein 
tot groot. Dat kunnen dieren zijn of engeltjes, maar 
ook grote werken als lamp- of muurdecoraties.  

Rollator 
Haar haakactiviteit is heel zichtbaar bij Kapstok, 
waarvoor ze veel objecten heeft gemaakt. Zo staat 
daar een vrouwtje met rollator, helemaal gehaakt. 
Feestdagen en seizoenswisselingen bijvoorbeeld zijn 
voor Nelly inspiratiebronnen en op die thema’s weet 
zij vaak iets moois te maken (zie foto). 
Maar niet alleen textiele werkvormen houden haar 
bezig. Zo heeft zij jaren in het bestuur van de 
Oostrumse afdeling van de KBO gezeten, waarvoor 
zij onder meer hobbymiddagen en kienen 
organiseerde. Zaken die de afgelopen tijd niet meer 
konden in verband met de corona-maatregelen. Nelly 
had ook nog tijd voor zingen in het kerkkoor. 
Tegenwoordig komt haar karakter als mensen-mens 
tot uiting als vrijwilliger bij Kapstok. Ook dat is een 
dienstverlenende taak voor de gemeenschap.  
Met een groepje Oostrumse dames doet zij ook aan 

  DIT HOUDT ME BEZIG 

VOOR U GELEZEN 

“We bepleiten één loket voor vragen, bemenst door 
gemeente én ouderen.” 

PCOB Ede over een door haar gemaakt rapport 
‘Zorgen voor morgen’. In KBO-PCOB-Magazine. 
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 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 IDO, 
het Informatiepunt Digitale Overheid, aan het woord. 

Bibliotheek Venray heeft een IDO. Leg eens uit wat 
dit is. 
Steeds meer overheden sluiten hun loketten en gaan 
over op digitale ondersteuning. Ongeveer vier miljoen 
mensen kunnen niet goed overweg met die digitale 
samenleving en hebben hierbij hulp nodig. De rol van 
de bibliotheek is het digitaal sterker maken van 
burgers. Een medewerker van het IDO doet géén 
aanvragen voor de bezoeker, maar vertelt bij welke 
overheidssite deze terecht kan met de vraag én legt 
uit hoe de desbetreffende site werkt. Zodra de 
hulpvrager moet inloggen in de ‘Mijn’ omgeving stopt 
de taak van het IDO. Bezoekers kunnen worden 
doorverwezen naar een van de landelijke overheden 
of een lokale partner.  

Waarom doet de bibliotheek dit en niet bijvoorbeeld 
een cursussen-bedrijf? 
Dit informatiepunt is een onderdeel van het landelijk 
programma ‘Digitale inclusie’. De landelijke overheid 
wil dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen en 
ziet hierin een rol voor de bibliotheken weggelegd.  
Bibliotheken zijn laagdrempelig en dicht in de buurt 
van de burgers. Het landelijk programma ‘Digitale 
inclusie’ is een samenwerking van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en de Manifestgroep bestaande 
uit instanties als het CAK, Belastingdienst, UWV, CIZ, 
CJIB, CBR, SVB, LBIO, Raad voor Rechtsbijstand, 
RDW en de bibliotheken. Het IDO is dus een soort 
eerste hulp bij overheidsvragen. 

Waar betaalt de bieb dit van? Gaat dit ten koste van 
de uitleen? 
Er is een subsidie vanuit de landelijke overheid. Die 
is bedoeld voor de training van de medewerkers en 
de huisstijl van het IDO. Het gaat niet ten koste van 
de uitleen. Het IDO wordt voornamelijk bemand door 
goed getrainde vrijwilligers. Uiteraard is er ook een 
aantal vaste medewerkers die van wanten weten. 

Als iemand het na drie keer nog niet snapt, mag hij 
dan terugkomen? Of steekt u daar dan als ‘hopeloos 
geval’ geen tijd meer in? 
Niemand beschouwen we als een hopeloos geval. 
Sommige mensen hebben gewoon meer tijd nodig. 
We attenderen de klanten op de gratis cursussen die 
de bibliotheek biedt. Zo is er de cursus Klik&Tik 
waarbij basisvaardigheden zoals websites bekijken, 
e-mailen en downloaden uitgelegd worden. Deze 
cursus is bedoeld voor mensen die niet of nauwelijks 
met een computer hebben gewerkt. 
Of de cursus Digisterker. In drie bijeenkomsten leert 
de cursist hoe je informatie kunt vinden bij de 
overheid. Maar ook, hoe je iets kunt aanvragen, 

  STEL U VOOR: IDO 
bijvoorbeeld een paspoort bij de gemeente, of 
zorgtoeslag bij de Belastingdienst. Ook MijnOverheid 
en de Berichtenbox komen aan bod.  
Ook kunnen bezoekers 
van het IDO 
doorverwezen worden 
naar een lokale partner, 
die verder kan helpen, 
zoals bijvoorbeeld 
Synthese of PLIV 
(Platform Lage 
Inkomens Venray). 
Of naar een van de 
landelijke overheden. 

Gek is dat eigenlijk: 
waarom een campagne 
op internet en sociale media voor mensen die de 
computer weinig of niet gebruiken? 
De campagne is er niet alleen digitaal. Via de pers en 
folders bij lokale partners wordt men ook op de 
hoogte gebracht van het bestaan van het IDO. Ook 
zijn er mensen, die wél internet en sociale media 
gebruiken, maar moeite hebben hun antwoorden te 
vinden bij de digitale overheid. 

Er komt steeds meer digitale, 
administratieve rompslomp op u af, 
zoals het regelen van bankzaken, 
wijzigingen doorgeven, formulieren 
invullen, computerhulp. Vooral 
ouderen en hun mantelzorgers 
lopen daar tegenaan. Ook het ophalen van uw eigen 
gegevens over de gezondheid is zeker in het begin 
een hele klus. De overheid wil dat u de beschikking 
krijgt over deze gezondheidsgegevens, waardoor u 
meer grip krijgt op die informatie en uw 
behandelingen.  
In het boekje ‘Senior Care Planning, Voor Nu en 
Later’, beschrijft Bert de Regt (foto) wat de 
mogelijkheden zijn om op dit gebied bij te blijven. Het 
biedt administratieve ondersteuning aan u. Dit boek is 
speciaal bedoeld voor ouderen en hun mantelzorgers 
en is gratis te verkrijgen bij Kruisvereniging 
Zorgsaam, tel. 055 588 9858 of per e-mail: 
info@zorgsaam.nl 

INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID 
Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de 
bibliotheek is elke donderdag van 15.30 tot 17.00 
uur open. Tijdens dit spreekuur kunnen 
Venraynaren die moeite hebben om met computers 
te werken, wegwijs worden gemaakt. Inmiddels 
beschikken meer dan 200 Nederlandse bibliotheken 
over een informatiepunt. Over twee jaar wil de 
overheid een landelijk dekkend netwerk hebben 
opgezet.  

 WEGWIJZER IN DIGITALE ROMPSLOMP  

mailto:info@zorgsaam.nl
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Na ruim negen jaar legt Jo van Lieshout 
(rechts op de foto) de voorzittershamer 
van Zonnebloem Rooy neer. Harrie van 
den Bergh (links) neemt het stokje over.  

Van Lieshout begon 
bij de toenmalige 
afdeling Bruukvelt.  
En bleef voorzitter na 
de fusie met afdeling 
De Burggraaf.  
Door de 
coronapandemie 
heeft de overdracht 
later plaatsgevonden. 
Van den Bergh stond 

al een tijd in de startblokken. Van Lieshout: “Nu is het 
mogelijk om op een goede manier afscheid te nemen 
van gasten en vrijwilligers.” 
Harrie van den Bergh is al bijna een jaar bestuurslid. 
“De Zonnebloem is een vereniging die mij 
aanspreekt. Het is een in Venray zeer actieve 
vereniging die ervoor zorgt dat mensen met 
beperkingen kunnen meedoen in de samenleving.”  

Zonnebloem Rooy heeft rond de tachtig ‘gasten’ en 
bijna 50 vrijwilligers. Er is ook een speciaal project 
voor gasten die jonger zijn dan 65 jaar. Van den 
Bergh: “Dit is heel bijzonder. Niet veel afdelingen 
kennen een dergelijk project voor jongere 
deelnemers”.  

Als mensen zin hebben om gast of vrijwilliger te 
worden, dan kunnen ze zich melden bij Elly 
Alkemade of Trudy Broeren.  
Op www.zonnebloem.nl/Rooy is het 
aanmeldformulier te vinden.  

Iedere derde woensdag van de maand 
(behalve in juli en augustus) 
wandelt een groep ouderen in de 
omgeving van Venray. 
KBO Venray organiseert dit. Gemiddeld 

loopt de groep vijf tot zeven kilometer in een rustig 
wandeltempo. Met de koffiepauze meegeteld bent u 
twee tot twee en een half uur onderweg.  
Elke deelnemer betaalt per keer een kleine bijdrage: 
€ 3,-. AVOS-leden kunnen ook deelnemen aan deze 
activiteit.  
De start is altijd bij De Kemphaan om 13.30 uur. 
Vanaf 13.00 uur kunt u inschrijven. Hebt u zin? Sluit 
gewoon aan.  
Hebt u vragen, contactpersoon is Ine van Raay, 
tel. 584924 of cmraajan3017@ziggo.nl 

De N270 tussen Oostrum en Intratuin (Deurneseweg) 
wordt vanaf volgend jaar aangepakt. Met een nieuwe 
inrichting wordt de weg veiliger en kan deze de 
toegenomen verkeersdrukte beter aan. 

Op de N270 
staan vooral 
’s morgens 
vaak files bij de 
verkeerslichten 
bij de snelweg. 
Met het 
programma Via 
Venray 
proberen de 
gemeente 
Venray en de provincie Limburg de doorstroming en 
verkeersveiligheid te verbeteren. De Leunseweg en 
enkele rotondes zijn al aangepakt.  
Enkele punten uit het plan: 
- De op- en afrit van de A73, aan Leunse zijde, wordt 
veel ruimer. Het fietspad vanuit Brukske (bij de 
Tangostraat) wordt achter het fietstunneltje 
opgeschoven in westelijke richting. 
- Het fietspad Wanssum-Oostrum wordt bij de 
rotonde bij de Mgr. Hanssenstraat doorgetrokken tot 
voorbij het station, om daar met een haarspeldbocht 
aan te sluiten op de Oirloseweg. 
- De rotonde Deurneseweg-Nobelstraat wordt 
vervangen door verkeerslichten. Voor de fietsers 
komt daar een fietstunnel onder de N270 door van 
De Hulst naar De Blakt. 
- De rotonde Leunseweg, nabij Wieënhof, verdwijnt, 
evenals de huidige afslag vanaf de Deurneseweg 
naar de Zuivelweg. Die afslag komt over het terrein 
van de oude melkfabriek rechtstreeks op de 
Leunseweg uit (foto, links). Beide kruisingen krijgen 
verkeerslichten. 
- Er komt een fietspad vanaf de Leunseweg naar het 
meubelplein op De Brier, direct langs de afrit.  
Een eerder idee voor een fietstunnel in de 
Leunseweg is verworpen. 
- In het werk is ook een opknapbeurt en verbreding 
tot bijna vijf meter van de route Molenhofweg, 
Laagriebroekseweg, De Locht tot aan de Beemdweg 

opgenomen. 

Foto: Leo Willems 

  NIEUWE VOORZITTER  
  ZONNEBLOEM  

  VERBETERINGEN ROND N270  

  KBO VENRAY GAAT WEER  
  WANDELEN 

http://www.zonnebloem.nl/Rooy
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initiëren waarin ouderen met elkaars hulp langer 
zelfstandig kunnen wonen. De veranderingen in de 
maatschappij zoals het verdwijnen van grootschalige 
verzorgingscomplexen dwingen ouderen ertoe langer 
hun zelfstandigheid te bewaren. Daar is echter wel 
ondersteuning bij nodig en een hofje met sterke 
nadruk op ‘nabuurschap’ kan zorgen voor zelf- en 
samenredzaamheid. Zij liet haar oog vallen op het 
terrein, waar de voormalige basisschool lag te 
verpauperen. Haar idee vond weerklank.  

Lobby 
Het burgerinitiatief legde het woonhof-idee bij de 
gemeente neer. De gemeente bleek aanvankelijk niet 
open te staan voor het plan, met argumenten als een 
ander bestemmingsplan, voldoende plannen om in 
woningbehoefte te voorzien en te late indiening van 
het plan. 

Daar liet Netty het niet bij zitten en ze begon een 
lobby bij de politieke partijen. Het gemeentebestuur 
ging uiteindelijk toch akkoord met het plan voor een 
woonhof op de voorgestelde plek. De realisatie ervan 
werd gegund aan Wonen Limburg en wie nu ter 
plaatse een kijkje neemt, ziet dat het complex in volle 
vaart wordt gebouwd. 

Voor Netty, die alle lof voor het initiatief verdient, 
waren de druiven zuur. Zij bleek te kort te zijn 
ingeschreven bij Wonen Limburg om voor een 
woning in het hofje in aanmerking te komen. Het zijn 
niet alleen senioren die toekomstige bewoners zullen 
zijn, ook jongeren komen in aanmerking. Ze heeft 
daar inmiddels vrede mee. In de buurt waar zij nu 
woont is zij een steun en toeverlaat voor haar 
medebewoners en wellicht volgen er andere 
hofjescomplexen in Venray, hoopt Netty.  

Nu woonhof De Kemp bijna gereed is, 
reageert Wonen Limburg op enkele 
vragen van de redactie. 

Er wordt veel gesproken over andere, 
levensloopbestendige woonvormen. Hoe staat 
Wonen Limburg tegenover het idee van hofjes voor 
senioren, zoals De Kemphof? 
Wonen Limburg bouwt al jaren levensloopbestendige 
woningen voor een brede doelgroep. Daarbij is het 
welbevinden van mensen het uitgangspunt; 
onroerend goed zien wij als een middel om aan dat 
welbevinden bij te dragen. Het hofjesidee komt in 
diverse vormen voor, zoals in Weert, Panningen en 
andere plaatsen. Wonen Limburg vindt het wel van 
belang, dat bewoners elkaar van tevoren leren 
kennen, zodat het sociaal aspect van het hofje wordt 
benadrukt. 

In Venray is het initiatief voor het hofje genomen door 
burgers. Steunt u dit of neemt u zelf het voortouw 
voor nieuwe hofjes? 
Beide. Regelmatig ondersteunt Wonen Limburg 

Op een haar na is woonhof De Kemp klaar.  
Na enkele jaren overleggen, soebatten en plannen 
betrekken binnenkort senioren de zestien 
wooneenheden op de plek, waar vroeger basisschool 
De Kemp heeft gestaan. In 2012 lanceerde Netty de 
Römph het idee voor een hofje op die plek, dicht bij 
het centrum van Venray. Het toen nog vrij nieuwe 
idee kreeg een lange aanloop en uiteindelijk nam 
Wonen Limburg op zich het plan te realiseren. Netty 
blikt terug. 

Intelligent, bevlogen, sociaal bewogen, zo kun je de 
69-jarige Netty de Römph typeren. Altijd op zoek 
naar steun voor sociaal zwakkeren in de 
samenleving. Na de huishoudschool werkte ze als 
leerling-verpleegster bij Sint Anna. Ze leerde, dat 
haar toekomst daar niet lag. Sociaal werk lag haar 
meer.  

Met haar man verhuisde ze naar Schinveld om daar 
in een commune 
te leven. Het 
huwelijk mislukte, 
Netty kwam terug 
naar Venray.  
Na een studie 
aan de sociale 
academie in 
Eindhoven werd 
ze introductie-
medewerker bij 

het asielzoekerscentrum in Blitterswijck. Toen dit 
stopte ging ze als emancipatiemedewerker aan de 
slag. Uiteindelijk begeleidde zij als zelfstandig 
ondernemer mensen vanuit een uitkeringspositie 
naar betaald werk. 

Andere initiatieven van Netty waren het opzetten van 
de voedselbank voor Venray en een groentetuin bij 
Schuttersveld, waarbij de bewoners hun 
zelfverbouwde groenten zouden kunnen bereiden in 
de keuken in het complex. Dit laatste is nooit van de 
grond gekomen. 

Met de ervaring van de commune kwam zij tien jaar 
geleden op het idee om in Venray een hofje te 

 AANLOOP NAAR WOONHOF DE KEMP 

 WONEN LIMBURG: HOFJES POSITIEF 
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initiatieven, door onder meer plannen te faciliteren of 
adviezen te geven. Samen met de gemeente Venray 
houden wij in september een woonbehoefte-
onderzoek, waarbij zoveel mogelijk partijen worden 
betrokken, zoals dorps- en wijkraden, 
huurdersvereniging en seniorenverenigingen. Daaruit 
kunnen nieuwe initiatieven ontstaan.  

Is Wonen Limburg alleen in huurwoningen in hofjes 
geïnteresseerd of mag het ook om koophuizen gaan? 
Een dergelijke mix is mogelijk, maar tot nu toe niet 
gerealiseerd. Een complex kan ook bestaan uit 
‘verticale hofjes’, zoals voormalig zorgcentrum 
Schuttersveld. Een mengvorm van koop- en 
huurappartementen in verschillende prijsklassen is 
ook denkbaar. Niets is uitgesloten. 

In Venray worden oude scholen verbouwd tot 
woonvormen voor senioren met een zorgelement.  
Is Wonen Limburg in zo’n kleinschalig complex 
geïnteresseerd? 
Ja. Ook in dat soort zaken kan Wonen Limburg wat 
betekenen. Zo heeft Wonen Limburg de initiatieven in 
Castenray en Veulen gesteund. Wonen Limburg vindt 
het belangrijk goed te kijken hoe er slim kan worden 
omgegaan met bestaand onroerend goed, zoals 
leegstaande scholen of kantoren. Maar soms heeft 
nieuwbouw de voorkeur. 

Laat u in hofjes alleen ouderen toe, of kunnen 
alleenstaande jongeren ook een wooneenheid 
huren? 
Nieuwe woonvormen zijn meestal niet alleen voor 
ouderen, ook jongeren zijn welkom. Wonen Limburg 
streeft naar een mix van samen wonen. Jongeren 
kunnen ouderen helpen en andersom. 

De huurvergunning aan toekomstige bewoners is 
afhankelijk van de inschrijvingsduur bij Wonen 
Limburg. Adviseert u mensen zich nu al in te 
schrijven, ook al is die wens er nu nog niet? 
Dat bevelen we inderdaad sterk aan. Voor welke 
woonvorm dan ook, de behoefte aan een andere 
woning kan plotseling ontstaan door 
gezondheidsproblemen of andere zaken. Wonen 
Limburg kan niet anders dan benadrukken: schrijf u 
in. U hoeft niet op alles te reageren en u kunt een 
woning weigeren zonder de positie op de ranglijst in 

gevaar te 
brengen. 

 

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 
Net over de gemeentegrens van 
Venray, in Well is de 82-jarige 
Jan Brandsma doende de 
houtskooltekeningen in de Sint 
Vituskapel te restaureren. Die 
zijn bij de bouw, vlak na de 
oorlog, op de muren 
aangebracht door kunstenaar 

Jan Fellinger uit Nijmegen. De tekeningen begonnen 
langzaam te vervagen. De Heemkundevereniging 
vroeg Brandsma, een Groninger die in Well 
integreerde door zijn belangeloze medewerking bij 
allerlei zaken, of hij ze bij kon werken. Jan zei ja en 
hij doet het haast voor nop. Als de Heemkundekring 
hem af en toe een biertje of koek brengt is hij al 
tevreden.  

Uit Nederland 
Wie het heeft uitgerekend is op 
zich al een knappe kop. Op 26 
juli om 12.03 uur waren de broers 
en zussen Ponjee uit Nieuw-
Bergen duizend jaar oud. 
Gemiddeld dus 66,6 jaar. De 
vijftien kinderen van Jan en Dora 
Ponjee-Kuijpers, beiden al 
overleden, vierden dit die dag met gezellig samenzijn 
en lekker eten en drinken. En met een dik boek. In 
dat boek (300 pagina’s, drie kilo zwaar en 400 uren 
werk van Mia) vertelt elke broer en zus over zijn of 
haar leven. Of daar veel familiegeheimen uit de 
doeken worden gedaan? Dat kunnen ze alleen zelf 
beoordelen.  

Op de wereld 
Na de overstromingen is in de Duitse 
stad Hagen (bij Dortmund) een 
geheim ontdekt. Bij het opruimen 
verwijderde Sebastian Yurtseven, 
neef van een bejaarde vrouw, een 
doorweekte wand in haar huis. Er 
kwam een krant uit 1940 tevoorschijn 
en toen hij deze wegtrok, vielen er 
een heleboel documenten en 

objecten uit het nazitijdperk uit: gasmaskers, 
wapens, beelden met hakenkruis en portretten van 
Hitler. In totaal werden twaalf dozen gevuld met 
documenten en memorabilia, die verstopt waren in 
een luchtschacht achter de muur. Wat bleek: tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was het huis kantoor van 
een bureau van de Volkswohlfahrt, van waaruit de 
voedseldistributie en kindertransporten over land 
georganiseerd werden. 

 AREG NEEJS  
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Oogcafé Venray. Lees het artikel elders in deze 
Schakel. Aanmelden kan via mail 
info@gehandicaptenplatformvenray.nl  
of tel. 06 3066 1563. (voor betrokkenen) 

Woensdag 8 september TAALHUIS: 
In de Week van Lezen en Schrijven organiseert het 
Taalhuis Horst-Venray een Taalhuis Ommetje. 
Tijdens de wandeling wordt gepraat over 
laaggeletterdheid van een op de zes volwassenen. 
Het doel is het taboe hierop te doorbreken.  
Vertrek om 16.00 uur bij de bibliotheek Venray.  
U kunt zich, liefst voor 3 september, opgeven via tel. 
06 2138 9608 of per mail taalhuis@biblionu.nl (voor 
iedereen) 

Donderdag 9 september ZWEMCLUB SENIOREN: 
Start zwemclubje De Sprank, om 18.00 uur. Lees 
elders in deze Schakel. (voor alle 60-plussers) 

Zaterdag 18 september OOGCAFÉ: 
Bijeenkomst voor werkende blinden en 
slechtzienden. Zie elders in deze Schakel. (voor 
betrokkenen) 

Zaterdag 18 september MATCH: 
Vrijwilligersmarkt op het Gouden 
Leeuwplein.  
Op het Gouden Leeuwplein kan 
iedereen die vrijwilligerswerk wil 
gaan doen, informatie krijgen van 
organisaties, die zich in marktkramen presenteren. 
(voor iedereen) 

Donderdag 23 september KBO VENRAY: 
Jaarvergadering KBO. Vandaag wordt de 
jaarvergadering van KBO Venray gehouden. 
Deze begint om 14.00 uur. De agenda van de 
vergadering wordt tijdig bij alle leden bezorgd. (alleen 
voor leden) 

Initiatiefnemers die met een vernieuwend plan 
bijdragen aan arbeidsbesparingen in de ouderenzorg 
of die zelfredzaamheid thuis kunnen bevorderen. 
kunnen binnenkort terecht bij het Innovatiefonds 
Ouderenzorg (IFOZ). Diverse zorgorganisaties 
hebben de handen ineengeslagen.  
De uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot. Als 
ouderen ook in de toekomst passende zorg en 
ondersteuning moeten krijgen, zijn echte 
vernieuwingen nodig, die op grotere schaal 
toepasbaar zijn. IFOZ is geïnteresseerd in zowel 
technologische, als in sociale en organisatorische 
vernieuwingen. Mits ze helpen bij het ontlasten van 
zorgmedewerkers en senioren ondersteuning geven 
zodat dezen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. 
IFOZ ondersteunt goede innovaties niet alleen met 
geld, maar helpt ook bij de invoering van het idee in 
de praktijk. Het fonds hoopt voor de zomer zijn eerste 
investeringen te doen.  

bron: Zorgverzekeraars Nederland 

(Voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.cvo-venray.nl ) 

Alle dagen YSSELSTEYN: 
Expositie honderd jaar Ysselsteyn. Museum De 
Peelstreek Ysselsteyn, elke zaterdagmiddag  
van 13.30 tot 16.30 uur. Daarbuiten op afspraak,  
tel. 541544 of 06 2914 5828. 

Maandag 30 augustus KBO LEUNEN: 
Extra kienavond van KBO Leunen in De Baank,vanaf 
19.30 uur, met in achtneming van de 
coronamaatregelen. (voor iedereen) 

Donderdag 2 en vrijdag 3 september KBO 
VENRAY: Barbecuemiddagen. Vanwege 
de laatste anti-coronaregels moet een 
afstand van anderhalve meter worden 
gehouden. Daarom is deze barbecue 
over twee middagen gepland, met telkens 
maximaal 50 personen. Op het moment 
dat deze Schakel verschijnt is de 
kaartverkoop al geweest. (alleen voor leden) 

Maandag 6 september OOGCAFÉ: 
Op maandag 6 september zal in ouderencentrum 
De Kemphaan van 14.00 tot 16.00 uur de eerste 
officiële bijeenkomst worden gehouden van het 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 26 AUGUSTUS – 1 OKTOBER 

  INNOVATIEFONDS OUDERENZORG  

mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
mailto:taalhuis@biblionu.nl
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De maand september 
staat jaarlijks in het teken 
van Wereld Alzheimer Dag.  
Alzheimer Noord-Limburg en 
Venray Dementievriendelijk hebben 
tal van activiteiten voor u 

georganiseerd. Hieronder vind u alle informatie. 

*Infopunt Dementie 
voor informatie, een luisterend oor en gesprekken 
over dementie. Dit Infopunt zit in het pand 
Schoolstraat 26 (tegenover de Hema). Van zaterdag 
11 tot en met dinsdag 21 september (behalve op 
zondag) van 14.00 tot 17.00 uur. (voor iedereen) 

*Kunstexpositie ‘De vele gezichten van dementie’.  
Kunst van deelnemers, vrijwilligers en coaches van 
KunstWerkPlaats Venray, in het pand Schoolstraat 
26. Eveneens van 11 tot en met 21 september. Open 
van 14.00 tot 17.00 uur, behalve op zondag. (voor 
iedereen) 

*Oratorium Alzheimer. 
Een aangrijpende muziektheaterproductie, 
georganiseerd door Alzheimer Centrum Limburg, 
rondom het thema dementie, voorafgegaan door een 
lezing over dit onderwerp. Dit vindt plaats in 
Schouwburg Venray op donderdag 9 september. 
Aanvang lezing 18.45 uur, aanvang 
theatervoorstelling 20.00 uur. Entree € 20,- . Kaarten 
verkrijgbaar via de schouwburg. (voor iedereen) 

*Lezing over ‘Het nieuwsgierige brein’,  
door neuropsycholoog Lukas 
Duffner van Alzheimer Centrum 
Limburg. Met zijn team onderzoekt 
hij of mensen die een mentaal en 
sociaal actieve leefstijl hebben een 
kleinere kans hebben om cognitief 
achteruit te gaan en dementie te 
krijgen. Alzheimer Café Venray in 
De Kemphaan.  
Op maandag 13 september, 

aanvang 19.30 uur. (vrije inloop) 

*Danssalon 
voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en 
begeleiders. Op donderdag 16 september, van 14.00 
tot 16.00 uur in Dansschool Janssen, Raadhuisstraat. 
Gratis koffie met vlaai. (voor mensen met dementie 
en begeleiders) 

*Lezing ‘De heer heeft goede zin vandaag!’ 
Een verhaal door Jacques Graus, neerlandicus en 
hypnotherapeut over het dementieproces van zijn 
vader en de impact hiervan op hemzelf en zijn 
omgeving. In de bibliotheek op zaterdag 18 
september om 14.00 uur. Voor informatie: 
venray@biblionu.nl 
www.venraydementievriendelijk.nl 
www.alzheimer-nederland.nl 

Eind juni is het eerste 
WhatsApp 
buurtpreventiebord op de 
hoek Alaertslaan-
Hoopweg in Venray 
onthuld. De komende tijd laat de gemeente meer 
WhatsAppborden plaatsen. 
Het starten van een WhatsAppgroep in wijk of dorp is 
een eenvoudige manier om de buurt te informeren 
over verdachte situaties en als alertheid geboden is. 
Dit komt de veiligheid ten goede. Venray kent al 
meerdere van deze initiatieven. Politie en gemeente 
juichen de komst van meer WhatsAppgroepen toe. 
De borden zijn bedoeld als waarschuwing voor 
inbrekers of straatrovers die in een wijk hun slag 
willen slaan.  
WhatsApp buurtpreventie is een initiatief van en voor 
bewoners. In 2020 is er, op initiatief van Hein 
Salentijn, in de gemeente Venray een 
overkoepelende beheerdersgroep opgestart.  
Wilt u ook een WhatsAppgroep starten in uw buurt of 
aansluiten bij de overkoepelende beheerdersgroep? 
Neem dan contact op met Hein Salentijn of Joerie 
Basten via mail wabpvenray@ziggo.nl  
of de website http://www.wabpvenray.nl 

  ACTIVITEITEN WERELD  
  ALZHEIMER DAG  

  SAMEN VOOR VEILIGE BUURT 

VOOR U GELEZEN 

De gemeente heeft zich vooraf te weinig verdiept 
in de problemen en behoeften van ouderen. 
Hierdoor neemt de gemeente maatregelen, 
waarvan niet duidelijk is in hoeverre ouderen er 
behoefte aan hebben, zoals bijvoorbeeld de 
e-health toepassingen.  
Bovendien laat de gemeente het na om bepaalde 
maatregelen te nemen waaraan bij ouderen juist 
wél behoefte bestaat, zoals een vast 
aanspreekpunt om ouderen te ondersteunen bij 
het aanvragen van zorg en ondersteuning. 

Uit een rapport van de rekenkamer van de stad 
Rotterdam. 

mailto:venray@biblionu.nl
http://www.venraydementievriendelijk.nl
http://www.alzheimer-nederland.nl
mailto:wabpvenray@ziggo.nl
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belastingdienst, afdeling toeslagen, aangeven dat u 
ervoor kiest om in het kader van de toeslagenwet niet 
langer te worden aangemerkt als elkaars 
toeslagpartner. In dat geval betekent dit voor u 
beiden dat bij de aanvraag voor zorgtoeslag het 
inkomen van de andere partner niet meetelt voor het 
recht op en de hoogte van de zorgtoeslag.  
Voorwaar een echt voordeel dat u niet moet laten 
liggen. 

De commissie Dag van de Ouderen had de opzet al 
rond, de artiesten gecontracteerd, de plannen keurig 
afgerond. Maar nu, heeft de organisatie alsnog 
moeten besluiten de Dag van de Ouderen op 1 
oktober af te gelasten.  
“Reden is de enorme organisatie rond het toelaten 
met check of testgegevens, zoals we uit een mail van 
de schouwburg kunnen opmaken. Wij denken dat dit 
organisatorisch en financieel (extra mankracht en 
materieel) te veel van ons vergt. Maar ook voor een 
deel van de ouderen zal het teveel poespas geven, 
om op dezelfde dag eerst een test te laten doen,” 
zegt voorzitter Harrie Francken. 
Dit heeft alles te maken met de nieuwe 
coronamaatregelen, zoals die begin deze week zijn 
afgekondigd. Ook al lijkt de vierde piek voorbij, de 
cultuursector heeft nog niet ‘de vrijheid’ terug. Na 20 
september blijft het verplicht dat bezoekers een 
corona-toegangsbewijs moeten overleggen om 
binnen te komen. Het werken met 
coronatoegangsbewijzen vraagt organisatorisch nog 
wat uitdagingen van ons. De commissie kan wel 
wachten tot het nieuwe theaterprotocol bekend is 
over wat de setting zal zijn. Maar als we niet met 
corona-toegangsbewijzen werken, mogen slechts 75 
personen in de zaal aanwezig zijn. Dat is te weinig 
om dit financieel rond te breien. 

Belasting 
Francken: “We moeten dus concluderen dat de Dag 
van de Ouderen alleen door kan gaan als we werken 
met corona-toegangsbewijzen. Tegelijkertijd moeten 
we ons realiseren wat dit communicatief en 
organisatorisch inhoudt. In dat geval moeten de 
ouderen een telefoon hebben waar zij de QR-code in 
de coronacheck-app laten scannen of op papier een 
geldig herstelbewijs dan wel op papier een negatieve 
testuitslag kunnen tonen die niet ouder mag zijn dan 
24 uur. De commissie op haar beurt moet zorgen 
voor controleurs, controlepoorten enzovoort en 
daarop een groep mensen kunnen zetten die dit 
aankunnen. Met onze kleine organisatie is dit niet te 
doen, voor de oudere senioren al helemaal niet.” Dus 
wordt de Dag van de Ouderen uitgesteld tot een later 
te bepalen datum. Misschien zelfs wel tot volgend 
jaar. 
In goed overleg was overigens al besloten dit jaar 
alleen het programma in de schouwburg te doen. De 
traditionele H. Mis in de Grote Kerk kwam te 

Het wordt vaker verteld: Als uw partner wordt 
opgenomen in een verzorgingshuis, moet u de AOW 
voor alleenstaanden aanvragen, “dan krijgt u meer.” 
Maar ‘goede raad’ kan duur zijn, waarschuwt 
ouderenadviseur en belastingraadsman Jeu Steeghs 
uit Leunen. Zijn uitleg: 

In het geval van opname in een 
tehuis kunnen u en uw partner 
kiezen voor een AOW-uitkering 
voor alleenstaanden, de hoge 
AOW. Bij de keuze voor de hoge 
AOW levert dat voor u beiden 
samen een hoog voordeel op van 
circa tienduizend euro bruto per 
jaar. Ja, dat leest u goed. 
Voorwaar heel veel geld. 
Maar... voordat u beslist, denk 

goed na. De eenmaal gemaakte keuze kan nooit 
meer teruggedraaid worden. Ook niet als later zou 
blijken dat de keuze een hoger nadeel dan voordeel 
oplevert. 
Want naast het hoge voordeel van de hoge AOW zijn 
er ook belangrijke nadelen, die samen echt hoger 
kunnen zijn dan het hiervoor aangegeven voordeel 
van tienduizend euro. Bedenk hierbij dat uw situatie 
uniek is, waarin geen ‘algemeen advies’ te geven is 
dat geldt om uw keuze te vergemakkelijken. Elke 
situatie is anders. 

Nadelen 
Zonder met de volgende opsomming volledig te zijn, 
moet u er rekening mee houden dat: 
- de eigen bijdrage voor de verzorging honderden 
euro’s per maand hoger zal kunnen worden (en dit is 
netto!); 
- de huurtoeslag van de thuiswonende partner lager 
wordt of vervalt; 
- er gevolgen kunnen zijn voor de pensioenen; 
- er, mogelijk door beide partners, meer 
inkomstenbelasting verschuldigd is door de hoge 
AOW; 
- de bijdrage zorgverzekeringswet hoger wordt; 
- inkomensafhankelijke voorzieningen lager worden 
of zelfs kunnen vervallen; 
- voor ieder persoonlijk nog andere relevante zaken 
effect kunnen hebben. 

Een advies, dat wel voor iedereen geldt, is om de 
keuze voor lage of hoge AOW te maken in overleg 
met iemand die verstand van zaken heeft. Hij of zij 
kan al uw persoonlijke en relevante omstandigheden 
in de beoordeling meenemen, om te komen tot een 
voor u verantwoorde beslissing. Een overblijvend 
voordeel moet u natuurlijk meepikken. 
Toeslagvoordeel 
Maar los van het vorenstaande AOW-verhaal, is er 
nog wel een voordeel dat u altijd moet pakken en dat 
ligt op het terrein van de zorgtoeslag. U kunt namelijk 
bij opname van uw partner in een zorginstelling bij de 

  WEER GEEN DAG VAN DE OUDEREN  

  PARTNER IN VERZORGINGSHUIS: 
  KIEZEN VOOR HOGERE AOW? 



 15 

  

vervallen. De laatste jaren was het aantal mensen 
dat deze mis bezocht, steeds kleiner. De 
teruglopende belangstelling valt ook te zien in de 
kerkdorpen, getuige het sluiten, dan wel ombouwen 
van diverse kerkgebouwen. 
De prijs van de entreebewijzen was al verhoogd naar 
€ 10,-. De prijsstijging zat vorig jaar al in de pen, 
maar de discussie hierover was door de 
coronaperikelen even opgehouden. Zoals altijd geeft 
het toegangsbewijs recht op koffie/thee met gebak, 
en twee consumpties. Nu zou ook de loterij hieraan 
gekoppeld worden.  

Eind juli vierden zorgboerderij De Lorr in Heide en de 
afdeling Bosbeheer van de gemeente Venray het 
derde lustrum van hun samenwerking. Sinds 2005 
helpen hulpboeren van De Lorr met klussen in het 
bos.  
In de tuin van 
zorgboerderij 
De Lorr 
werden de 
mensen van 
de gemeente 
door de 
hulpboeren 
ontvangen. 
Wethouder 
Cor Vervoort 
stond kort stil 
bij de 
bijzondere samenwerking, waarbij de hulpboeren op 
een kleinschalige manier zorgen voor bijzondere 
terreintjes die het bezoeken meer dan waard zijn. Ter 
gelegenheid van het jubileum hebben de hulpboeren 
samen met hun begeleiders een insectenhotel (op de 
foto rechts) gemaakt. Een mooi aandenken in een 
prachtig aangelegde Ontmoetingstuin. U bent van 
harte welkom in de Ontmoetingstuin om het 
insectenhotel te komen bekijken en te genieten van 
de tuin. 

Het zorghuis Hospice Zenit is niet blij met de 
bouwplannen op het terrein van VieCuri. Nu het 
ziekenhuis van de plek aan de Merseloseweg 
vertrekt, wil de gemeente Venray de ruimte vrijstellen 
voor de bouw van bijna 200 woningen. Het 
zorgcentrum is bang dat deze invulling ten koste gaat 
van de rust rondom zijn gebouw. Het voorlopige idee 
behelst de bouw van 194 zorgwoningen op het 
VieCuri-terrein. Daarnaast moet er ruimte komen 
voor ruim driehonderd parkeerplaatsen, waarvan 36 
voor Hospice Zenit.  
Hospice Zenit is bang ingesloten te worden door 
woningbouw. Bovendien zullen parkeerplaatsen rond 
het hospice te veel verkeersdrukte veroorzaken. „Bij 
de herontwikkeling dient rekening gehouden te 
worden met de belangen en rechten van Hospice 
Zenit, met name het respect rondom het verblijf waar 
onze gasten met familieleden en vrienden de laatste 
fase van hun leven doorbrengen,” schrijft het bestuur 
aan de gemeente. 

 
 

Omdat hij bijna 25 jaar geleden mede-oprichter was 
van het GehandicaptenPlatform Venray, ontving de 
84-jarige Max van de Langenberg begin juli de 
Bronzen waarderingspenning van de gemeente 
Venray, uit handen van burgemeester Winants, in het 
bijzijn van GPV-mensen en leerlingen van het 
speciaal onderwijs. 
Max van de Langenberg zet zich tot op de dag van 

vandaag in voor het 
GPV. Met name het 
openbaar vervoer 
heeft zijn aandacht. 
Welk probleem zich 
ook voordoet, hij 
zoekt altijd naar een 
passende oplossing. 
Ook het 

leerlingenvervoer en de toegankelijkheid van VieCuri 
hebben zijn volle aandacht. 

  HULPBOEREN IN ZONNETJE  

  ZENIT NIET BLIJ MET WONINGEN 

Heemkunde.  
Heemkundig genootschap Castenray heeft 
een nieuw verenigingslokaal. 
Castenraynaar Jan Weijs heeft voor de 
heemkundevereniging een onderkomen 
gerealiseerd bij zijn woning aan de Lollebeekweg. 
Hij heeft daarvoor een oude champignoncel ter 
beschikking gesteld. 
De stichting zat in het voormalig kantoor van de 
Rabobank bij de vroegere Boerenbond.  

  BRONS  
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Veel ouderen zitten met de 
handen in het haar: waar kan 
ik nog geld krijgen? Vroeger 
ging je naar de bank en hielp 
een medewerker u met geld 
van de rekening halen. De tijd 
van contant geld in het 
loonzakje was toen allang 
voorbij. 

Die medewerker werd gaandeweg vervangen door 
pinautomaten. Daar kon u het zelf doen. En als het 
niet lukte, ging u alsnog naar binnen om geholpen te 
worden. 
Maar de pinautomaten worden om 
veiligheidsredenen (plofkraken) gesloten. En omdat 
medewerkers nog altijd te duur zijn worden ze 
ontslagen. De kleine plaatselijke bank is ook allang 
gesloten. Maar nu worden zelfs banken dichtgegooid 
in grotere plaatsen. De klant kan immers digitaal 
betalen. Contant geld op zak is nergens meer nodig. 
Zelfs de marktmensen, de Vietnamees met zijn 
loempia’s en de visboer hebben een mogelijkheid om 
met een pasje te betalen. Dit alles is versneld door 
de coronacrisis, toen geld van hand tot hand 
overgeven besmetting kon opleveren. 
Als klap op de vuurpijl blijkt de bank ook telefonisch 
steeds minder bereikbaar te zijn. Het lokale 
telefoonnummer is verdwenen, u krijgt alleen nog 
een landelijk call-centrum aan de lijn. Met een 
ingeblikte vraag: “Waarover wilt u een medewerker 
spreken?” Als u dan niet het juiste antwoord weet, 
kan die automaat er niets mee en komt u niet waar u 
wezen wilt. 

Toegankelijkheid 
Door deze ontwikkelingen is de toegankelijkheid van 
betaaldiensten afgenomen voor kwetsbare groepen 
zoals ouderen, gehandicapten en mensen met een 
lage digitale vaardigheid, concludeert De 
Nederlandsche Bank (DNB) na een onderzoek voor 
het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 
(MOB).  
De klanttevredenheid is bij kwetsbare groepen de 
laatste vijf jaar gedaald tot een magere 7. In 2016 
waren er bijna twee keer zoveel bankkantoren als nu, 
en anderhalf keer zoveel geldautomaten. Van 
sommige kwetsbare groepen kan slechts de helft de 
bankzaken zelfstandig uitvoeren. Daarentegen lukt 
het doven, slechtzienden en mensen met een licht 
verstandelijke beperking juist beter, geven zij aan. 

   BANK SLUITEN SLECHT IDEE 

“Natuurlijk gaat zorgvuldigheid voor snelheid, maar 
het is een slechte zaak dat hierdoor de onzekerheid 
onder gepensioneerden verder toeneemt.” Dit 
zeggen de Nederlandse ouderenbonden op de 
mededeling van demissionair minister Wouter 
Koolmees, dat de uitwerking van het nieuwe 
pensioenakkoord langer op zich laat wachten. 
Met name de belofte dat eindelijk weer eens een 
verhoging van de pensioenuitkering zou volgen telt 
zwaar bij die steun. Deze indexatie wordt mee 
opgeschoven. Dit is na jaren stilstand onverteerbaar. 
Vroeger werden de pensioenen verhoogd met het 
inflatiepercentage, maar dat is al tal van jaren niet 
meer gebeurd. Sterker, hier en daar is het pensioen 
verlaagd. Daardoor is de koopkracht van ouderen 
sterk achteruitgegaan.  

Valse verwachtingen 
De wet wekt valse verwachtingen. Ze doet 
voorkomen alsof er eerder uitzicht is op een beter 
pensioen en op jaarlijkse indexering. Dat is zeker niet 
het geval, want die kan even hard dalen.  
Deze zware kritiek komt van het Adviescollege 
Toetsing Regeldruk (ATR), een adviesorgaan dat let 
op regeldruk en administratieve lasten van wet- en 
regelgeving. Het wetsvoorstel vertoont ernstige 
tekortkomingen: de onderbouwing deugt niet, de wet 
is onbegrijpelijk, de doelen zijn te weinig concreet, 
alternatieven zijn niet uitgewerkt. ATR betwijfelt ook 
of verenigingen van gepensioneerden, 
ondernemingsraden en dergelijke in staat zullen zijn 
om het instemmingsrecht uit te oefenen dat de wet 
hen toekent. Als het antwoord ‘nee’ is, adviseert het 
ATR om deze organisaties de tijd te geven kosteloos 
onafhankelijk advies in te winnen. Dit kan het 
vertrouwen in het nieuwe stelsel ten goede komen.  

  INDEXEER PENSIOENEN 

'UITBURGEREN’ OVER LEVENSEINDE  

Oud-huisarts en hoogleraar Betty 
Meyboom-de Jong heeft een 
voorlichtingsboekje geschreven waarin u 
met een checklist na kunt gaan of u en uw 
naasten zijn voorbereid op uw overlijden. In het 
boekje wordt aandacht besteed aan: Wie is mijn 
gemachtigde als ik zelf onbekwaam wordt; wil ik 
gereanimeerd worden? vraag ik om euthanasie; 
welke verklaringen moet ik schrijven? Meyboom 
adviseert u als ouderen, om elk jaar, bijvoorbeeld 
daags na uw verjaardag hierover na te denken en 
uw wensen te bespreken met uw naasten en die 
op te schrijven. Het boekje is via de 
website info@beteroud.nl te bestellen door 
invullen van het bestelformulier en overmaken 
van €10. Dan wordt het boekje per post 
toegestuurd. 

VOOR U GELEZEN 

“Als christen moet je de Bijbel én de krant lezen. 
Over het slechte nieuws in de krant heeft de Bijbel 
immers wat te zeggen.” 

Oud-missionaris Frans Thoolen uit Sint Joost. 
In DDL. 

https://sunenz.nl/boek-uitburgeren/
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Wilt u een website maken voor uzelf of voor een 
vereniging? Of een bestaande website verbeteren? 
WordPress is een gratis softwarepakket dat heel 
gebruiksvriendelijk is.  
Een website bouwen is niet moeilijk. Het kan zonder 
kennis van html of programmeren, maar u moet wel 
goed kunnen omgaan met Windows, internet en 
tekstverwerken. Ga voor voorbeelden naar de 
website lwethly.nl/portfolio  

Bij voldoende aanmeldingen start de workshop/
cursus op woensdag 29 september om 14.00 uur in 
De Kemphaan. De cursus bestaat uit tien 
bijeenkomsten van twee uur. Voor verdere informatie 
en aanmelden neemt u contact op Leo Wethly, tel. 
580789 of 06 11 53 51 50. Een e-mail sturen (met 
telefoonnummer graag) naar leowethly@gmail.com 
kan ook. 

In het Annapark komen 
mogelijk 130 in plaats 
van 63 zorgwoningen. 
De eigenaar, 
Renschdael Groep uit 
Horst, heeft de 
gemeente gevraagd 
hieraan mee te 
werken. En de 
gemeente Venray lijkt 
daartoe genegen. 

De projectontwikkelaar wil met dit doel enkele 
historische gebouwen ombouwen tot 
zorgappartementen. “We hebben op dit terrein 
voldoende ruimte voor aanvullende plannen”, zegt 
Vincent Hofs, directeur Vastgoedontwikkeling bij de 
Renschdael Groep. “De extra zorgwoningen waaraan 
steeds meer behoefte is, passen bij de historie van 
het park. Het Annapark is hiervoor uitermate 
geschikt: dicht bij het centrum, met veel groen en in 
een veilige omgeving”, aldus Hofs. 
Wethouder Jan Jenneskens geeft toe dat er grote 
behoefte aan extra woningen is. „Als we het goed in 
beeld hebben welk soort woningen gewenst zijn, 
kunnen we kijken wát en wáár gebouwd moet 
worden. Achter de schermen wordt daar al hard aan 
gewerkt. In het Annapark willen we een goede mix, 
dus niet alleen woningen voor ouderen met veel 
geld.” 

NL-Alerts worden uitgezonden 
door de zendmasten van de 
Nederlandse telecomproviders. 
Tijdens een ramp, ernstig 
incident of crisis bepaalt de 
overheid in welk gebied het  
NL-Alert wordt uitgezonden. 
Alle zendmasten die bereik 
hebben in het gebied, zenden 
dan het NL-Alert uit. 
Negen op de tien Nederlanders 
ontvangt dit noodsignaal. Ook onder 75-plussers 
stijgt het bereik van NL-Alert. Het bereik onder 75-
plussers ligt met ruim zeventig procent ontvangers 
wel beduidend lager.  
Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat 
zij vaker hun mobiele telefoon uit hebben staan. 
Om 75-plussers beter te waarschuwen en te 
informeren bij noodsituaties, is de overheid de 
campagne ‘Laad ‘m op en laat ‘m aan’ gestart. 
De campagne legt 75-plussers uit waarom het 
verstandig is om de mobiele telefoon aan te laten 
staan voor de ontvangst van NL-Alert. 

 MEER ZORGWONINGEN IN ANNAPARK 

  CAMPAGNE: LAAD ‘M OP EN AAN 

  CURSUS WEBSITE BOUWEN 

 

SUPER ALLEEN 

(boodschappen door een man) 

Door corona moet ik heel alleen 

Naar de super voor boodschappen. 

Het mag niet meer met z’n tweeën. 

Maar, waar is haar briefje heen? 

Nu moet ik gissen in mijn hoofd, 

Wat mijn vrouw heeft opgeschreven. 

Waar is toch die lijst gebleven? 

Ik kan beter huiswaarts stappen. 

‘k Dwaal door de super als verdoofd. 

Dat lijstje was ja ellenlang. 

Alles kwijt, zo ben ik bang. 

Alleen weet ik nog: appelflappen. 

(Want die vind ik toch zó lekker!!) 

En het bier, een krat of twee. 

Boodschappen? Nee, dat valt niet mee. 

Met enkel bier en appelflappen? 

Daar zal mijn gade niet in trappen. 

Ze zal balen als een stekker? 

Anders ik wel.  

Want ik moet tegen heug en meug 

met de boodschappenlijst vlug 

Nog een keer naar de super terug.. 

Plutoux 
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

Blitterswijck     

KBO Blitterswijck kboblitterswijck@gmail.com 06 2224 3302 

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     

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 586778 

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  

Als je als echtpaar het delen 
van 50 jaar lief en leed wilt 
vieren met een feest voor 
familie, vrienden en buren, kan 
het behoorlijk frustrerend zijn 
als corona roet in het eten 
gooit. Er waren paren die een 
al gepland feest moesten 

afzeggen. Sommigen maakten er in kleine 
familiekring ‘coronaproof’ het beste van, voor 
anderen was, na lang uitstel, de lol eraf en hoefde het 
niet meer. 
Maar zoals u weet, in moeilijke tijden gedijen de 
mooiste ideeën. Zo ook in Leunen, in de hoofden van 
één van de gouden paren, Leo en Jacqueline 
Willems (foto). In mei deden zij, samen met 
medeorganisator Lambert Classens, een oproep aan 
alle Leunse bruidsparen die in 2020 of 2021 voor de 
wet en/of kerk al 50 jaar getrouwd zijn. Kunnen we 
met zijn allen de gouden bruiloft (nog) een keer 
samen vieren. Als goedmakertje voor de ellende van 
afgelopen anderhalf jaar. Het gaat om een gezellige 
bijeenkomst met gelijkgestemden (dus alleen de 
bruidsparen). Hiervoor hebben zich tien gouden 
paren aangemeld. 

Schuiven 
Helaas moest er vanwege de coronaregels steeds 
geschoven worden naar een latere datum. De laatst 
geplande datum is zondagmiddag 26 september, 
voor een mooi feest in gemeenschapshuis MFC De 
Baank. Met een mooi feestprogramma, waarbij een 
gouden bruiloftsfeest wordt nagebootst. 
De organisatoren, Leo en Lam, die het idee samen 
hebben uitgewerkt, hopen op een geslaagde, 
gezellige middag. Hun liefste wens is dat dit initiatief, 
als pleister op de wonde van de vervallen 
familiefeestjes, een bijzondere ervaring zal worden. 

Johan Koster 

De provincie Limburg geeft toch extra geld voor de 
verdubbeling en de elektrificatie van de spoorlijn 
tussen Roermond en Nijmegen. Limburg vond 
eigenlijk dat het Rijk de financiële tegenvaller van 96 
miljoen moest betalen, omdat de berekeningen 
verkeerd bleken. Een meerderheid van de Tweede 
Kamer deelde die mening. Maar staatssecretaris Van 
Veldhoven (Infrastructuur) bleef erbij dat een extra 
bijdrage van de regio nodig was. Het akkoord komt er 
nu op neer dat het Rijk driekwart van de meerkosten 
(72 miljoen) voor zijn rekening neemt en de provincie 
het resterende deel (24 miljoen). Daarnaast stoppen 
beide overheden volgens dezelfde verdeelsleutel 42 
miljoen in een reservefonds om nieuwe tegenvallers 
op te vangen.  

  ECHTPAREN IN LEUNEN VIEREN 
  GOUDEN BRUILOFT NOG EENS 

  EXTRA GELD VOOR SPOORLIJN RIJBEWIJSKEURINGEN  

Senioren van 75 jaar of ouder dienen bij 
het verlengen van het rijbewijs eerst gekeurd  
te zijn door een keuringsarts. In Venray kan dit: 

• Elke vierde donderdag van de maand  
in De Kemphaan, Kennedyplein.  
Afspraak via tel. 586706.  

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

Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde 
gezondheidsverklaring, het rijbewijs, een kleine 
hoeveelheid urine en een medicijnenuitdraai van de 
apotheek (ook als u nu geen medicijnen gebruikt).  
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet 
hoe sterk deze zijn. 
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Het aantal patiënten met pijn 
op de borst dat onnodig met 

een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, 
kan waarschijnlijk aanzienlijk worden verlaagd. 
VieCuri en AmbulanceZorg Limburg-Noord starten 
hier een onderzoek naar. 
Hiervoor hebben VieCuri en het bedrijf Siemens een 
diagnosemethode voor huisartsen en ambulancezorg 
ontwikkeld. De patiënt wordt thuis onderzocht en 
krijgt direct duidelijkheid. Bovendien kan een 
zorgverlener hiermee een hartaanval sneller uitsluiten 
of juist aantonen.  

Dagelijks melden zich in Nederland ruim 2500 
patiënten met pijn op de borst bij de huisarts of 
ambulance. Voor de zorgverlener is dan de klacht 
niet altijd in te schatten en dus wordt de patiënt met 
spoed naar het ziekenhuis gebracht. In slechts vijftien 
procent van de spoedgevallen blijkt dit terecht te zijn. 
Voor de zieke betekent dit een hoop stress voor 
niets. Door de nieuwe diagnosemethode blijft hem die 
traumatische ervaring bespaard. Daar komt bij: bij 
landelijk gebruik van deze methode bespaart de zorg 
twintig miljoen euro per jaar aan kosten. 

PROEF TEGEN ONNODIGE  
AMBULANCE RITTEN 

Het 60+ gemengd zwemclubje, dat elke donderdag 
actief is in zwembad De Sprank, heeft ruimte voor 
nieuwe leden. De deelnemers doen zwemoefeningen 
onder leiding van een zwemjuf die hen allerlei 
oefeningen, vooral zwemmend, laat doen. De club 
heeft rond de dertig leden die tussen de 60 en 85 jaar 
oud zijn en in ieder geval het zwemmen machtig zijn. 
Bovenal willen zij iets aan hun conditie blijven doen. 
Het zwemmen in de Sprank is op de donderdagen 
van 18.00 tot 18.45 uur, maar niet in de 
schoolvakanties. Het komt neer op zo’n 45 keer per 
jaar. De contributie bedraagt dit jaar € 140,- voor de 
periode van september tot eind juli 2022. Per maand 
zijn de kosten zo’n € 15,- voor het geval u tussendoor 
wilt beginnen. Het seizoen loopt samen met het 
schooljaar. Een proefles is natuurlijk gratis. De groep 
start dit jaar op donderdag 9 september. U bent van 
harte welkom. Hebt u belangstelling, neem dan 
contact op met Leo Lensen, tel. 06 2015 1241 of  
Ed van Kruijssen, tel. 586685 of 06 3870 2234 

 

Het nieuwe Lancaster Paviljoen in Oorlogsmuseum 
Overloon is ‘vliegend’ van start gegaan. Op het 
schuine dak van het nieuwe paviljoen liggen de ruim 
2000 wrakstukken van een Britse bommenwerper 
tentoongesteld. Bezoekers kunnen via hun 
smartphone de App “Lancaster NN775 Overloon” 
downloaden waarmee het gigantisch grote toestel 
van 21 bij 31 meter in volle glorie vliegend te zien is. 
Ze kunnen ook vloerstickers scannen waardoor ze 
kunnen zien hoe de Lancaster eruitzag en hoe deze 
opereerde. Ook krijgen ze uitgebreide informatie over 
de cockpit, staart, motoren en het landingsgestel. 
Tenslotte zijn portretten te zien van de 
bemanningsleden die in het neergestorte vliegtuig 
omkwamen. 

De fietsbrug die letterlijk door het museum loopt, trok 
in juli meer dan 5000 bezoekers. De brug is 90 meter 
lang, ligt op een hoogte van drie en een halve meter. 
Ze maakt deel uit van de fietsroute ‘Aan de andere 
kant’ die het Oorlogsmuseum verbindt met Britse en 
Duitse militaire begraafplaatsen in de omgeving. 

  ZWEMMEN VOOR SENIOREN 

  VLIEGENDE START LANCASTER 



 20  

  

HET BOEK VAN OT EN SIEN 
In 1904-1905 verscheen ‘Het boek van Ot en Sien’, geschreven door Jan Ligthart en H. 
Scheepstra, met illustraties van Jetses en Veenhoven. Het bevat vier kinderverhalen, met als 
hoofdpersonen Ot en zijn vriendinnetje Sien. Het doel was de jeugd een beeld te geven van 
het dagelijkse huiselijke gezinsleven. Destijds waren de verhalen heel populair. Na de oorlog 
werden ze nog in Sesamstraat voorgelezen. In 2004 werd het honderdjarig bestaan gevierd 
met een expositie, die overigens vooral over de illustraties van Jetses ging. 

Scheepstra gebruikte de dochter van Jetses en een Duits vriendje als model voor de 
hoofdpersonen. Hij schiep een uiterst romantisch beeld van het leven in Drenthe. Dit in 
tegenstelling tot verhalen van andere schrijvers, die Drenthe omschreven als armste 

provincie, waar de bevolking in plaggenhutten woonde. 
Volgens de schrijvers is er sprake van een gezin “waar vader en moeder op een beschaafde manier met 
elkaar en de kinderen omgaan, waar de ouders een levend voorbeeld zijn van vriendelijkheid, ook jegens de 
dienstboden en de gasten”. Tot ver na de Tweede Wereldoorlog werden de verhalen op school gebruikt; een 
van de merkwaardigste verschijnselen in het Nederlandse onderwijs, omdat de boekjes totaal niet aansloten 
op de leefwereld van de scholieren in de volksbuurten van de grote steden. 

MICHAEL STROGOFF 
Het boek, geschreven door Jules Verne, verscheen in 1874. Het beschrijft een spannende 
tocht door tsaristisch Rusland. De hoofdpersoon, een dertigjarige militair, gaat als koerier van 
de tsaar met een geheime boodschap naar de grootvorst van Irkoetsk, dat omsingeld is door 
Tataarse rebellen. De Tataren worden geholpen door verrader Ivan Ogareff. 

Onderweg krijgt de koerier hulp van het meisje Nadia, dat verliefd op hem wordt. 
Een onbeschofte medereiziger slaat hem met een rijzweep in het gezicht. In 
Siberie nemen Tataren hem gevangen en brengen hem naar Tomsk. Daar heeft 
Ogareff ( de onbeschofte man uit de trein) zich bij het Tatarenleger gevoegd. 
Ogareff dwingt Michael zich bekend te maken, door te dreigen diens moeder dood te laten 
ranselen. Uit wraak slaat Michael nog wel Ogareff met de knoet van de beul in het gezicht. 
Voor straf worden zijn beide ogen uitgebrand. Als ongevaarlijke wordt hij nu vrijgelaten. 
Ogareff vertrekt met Michaels brief naar de grootvorst in het belegerde Irkoetsk.  
Ook Strogoff, die toch kan zien omdat hij bij het uitbranden moest huilen, lukt het, begeleid 
door Nadia, de stad binnen te komen en Ogareff op tijd te stoppen. Strogoff doodt Ogaref, de 

stad wordt ontzet en Michael trouwt met Nadia. Eind goed, al goed van een spannend verhaal. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 


