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Bruidjes. Het is al een halve eeuw geleden, maar lijkt nog zo kort. Toen waren deze Leunse schonen nog 
bruidjes op hun eigen bruiloft. Nu zijn het hele bruiden geworden. Vijftig jaar geleden trouwde dit tiental met 
evenzoveel bruidegoms. Ze stichtten een gezin, kregen kinderen en kleinkinderen, met wie ze het afgelopen 
anderhalf jaar een mooie gouden bruiloft wilden vieren. Maar door corona ging dit niet door. Dat vonden de 
mannen wel sneu. Een van hen nam het initiatief voor een gezamenlijk feest. Met slechts één bruidstaart 
was het wat smalletjes bij het snijden, de schik was er niet minder om. 

Foto Gouden Bruidegom: Leo Willems  
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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 3 december. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 18 november. 

Advertenties moeten uiterlijk 16 november ingeleverd  
zijn via e-mail: advertentie.schakel@cvo-venray.nl 

Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 
Coördinator: Leo Heldens, tel. 569802. 

Redactie:  
Henk Raedts, voorzitter,  
Jaques Penris hoofdredacteur, tel. 585364,  
Henk Classens, Johan Koster en Leo Broers. 

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

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Corry Houwen. 

Druk: Van Issum Media.  

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

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

(over: de afdelingsbijdrage aan de Centrale,  
Oogcafé, gemeenteraadsverkiezingen, woonvisie)  

Bijdrage 
KBO Venray heeft de Centrale van 
Ouderenverenigingen gevraagd om ook in 2021 af 
te zien van de heffing van de bijdrage die afdelingen 
aan de centrale betalen voor het gemeenschappelijke 
werk. Het bestuur van de Centrale (dat op 7 oktober 
vergaderde) heeft navraag gedaan, maar geen der 
afdelingen heeft aangegeven door corona in 
financiële problemen te zijn gekomen.  
De algemene ledenvergadering van november 
zal hierover een besluit nemen. 

Oogcafé 
Ook is een vraag binnengekomen om als Centrale 
een bijdrage te geven aan het project Oogcafé. 
Het bestuur adviseert negatief. Eerder heeft de 
Centrale, toen het ging om De Kemphaan, van de 
gemeente te horen gekregen dat er geen subsidie 
aan de Centrale toegekend wordt om als Centrale 
daarmee andere instellingen subsidie te geven.  

Verkiezingen 
Slechts twee politieke partijen hebben tot nu toe 
gereageerd op de vragen, die de Centrale van 
Ouderenverenigingen heeft gesteld in het kader van 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2023. 
De commissie advies en ondersteuning (A en O) 
heeft het bestuur geadviseerd de vragen nu 
rechtstreeks naar de partijen te sturen.  
Het bestuur had dit via de gemeentelijke griffie 
gedaan. Die geeft aan dat de brief naar alle partijen 
is doorgestuurd. Nog eens sturen heeft geen zin, 
zegt het CvO-bestuur. 

Woonvisie 
Het Centrale-bestuur wil het overleg over de 
woonvisie van de gemeente Venray overlaten aan 
het GehandicaptenPlatform Venray (GPV).  
Hierin zit wel een vertegenwoordiger van de Centrale, 
maar met name voor het doelgroepenvervoer. Om 
deze ook nog woonbehoefte en zelfs nog zorg en 
welzijn te laten behartigen, zoals de commissie A en 
O voorstelde, vindt het bestuur voor deze persoon te 
belastend. Voor zorg en welzijn wordt overigens een 
nieuw bestuurslid gezocht, omdat Joop Bus uit 
Oostrum zich na dit jaar wil terugtrekken. 

In De Schakel van 1 oktober,  
bij zin in koffie? staat vermeld dat 
de inloop in Wanssum de 2e en de 4e 
dinsdag van de maand is. De inloop in Wanssum is 
echter elke maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Iedereen is welkom. In het begin was dit inderdaad 
op die dinsdagen, maar dat is al jaren niet meer. 

Lillian Lucassen-van Els 
secretaris KBO Wanssum 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Een lezer van De Schakel verbaasde zich over onze 
oproep om De Schakel door te geven aan een niet-
abonnee. Als mensen De Schakel op die manier 
voor niets krijgen, zullen ze zeker geen abonnement 
nemen of lid worden van een ouderenvereniging. 
Sterker, dan zegt hij, deze lezer dus, ook zijn 
abonnement op en wacht tot deze voor niets in zijn 
bus wordt gestopt. De redactie schiet zo in eigen 
voet. 

Zo is de oproep dus niet bedoeld. Zie het als een 
proefabonnement. Dan krijgen de mensen de krant 
of een tijdschrift enkele keren in de bus. En dan stopt 
het, tenzij de proeflezer een abonnement neemt. 
Dus geef De Schakel niet steeds door aan dezelfde 
persoon. Twee keer is voldoende. De redactie zal 
de oproep voorlopig niet meer plaatsen. 

  IN EIGEN VOET SCHIETEN 

  INGEZONDEN BRIEF 
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BLIKOPENER 

Wie kent hem niet: de 
blikopener. Onze generatie is ermee 
opgegroeid. Op dit plaatje zie je wél iets 
geks. De blikopener zélf is duidelijk 
ouderwets, maar het blikje is van deze 
tijd. Dat valt af te leiden uit het aanwezige 
bliklipje waarmee alle blikjes 

tegenwoordig zijn uitgerust. In het ergste geval kost 
het je een nagel, maar je kúnt ermee - zónder opener 
- wél het dekseltje van het blikje aftrekken (als je 
sterk genoeg bent tenminste). Maar zo’n ouderwetse 
opener kan ook nu nog uitkomst bieden, zoals u ziet. 

Het blik of De blik 
Hét blik valt goed te openen met zo’n ding, maar bij 
dé blik lukt dat nog niet. We spreken dan van onze 
kijk op dingen. Bestónd er maar zo’n virtueel 
(denkbeeldig) blikopenertje, dan zou het 
tegenwoordige onzin-nieuws gemakkelijker de kop in 
te drukken zijn. Helaas, zelfs Tomado kan ons in dit 
geval niet verder helpen. 

Blik op het oud 
Zoals u weet staat het postkantoor op de nominatie 
om afgebroken te worden. September 2010 werd 
het definitief gesloten en staat het daar nutteloos te 
staan. Onze generatie was ermee opgegroeid. 
We hebben er zelfs van leren houden. We willen 
het niet kwijt. Niets is echter moeilijker dan afscheid 
te moeten nemen van dingen die gebouwd zijn op 
fundamenten van nostalgie. Laten we tóch eens 
proberen om onze blik geopend te krijgen. 

Gelukkig hebben we de 
foto’s nog. Deze foto is 
uit 1951, net na de 
nieuwbouw. Hierop is ook 
nog het vorige postkantoor 
te zien. Zwaar beschadigd 
door de oorlog, moest het 

helaas afgebroken worden. Ik zeg ‘helaas’ want u 
zult het met mij eens zijn dat het heel veel fraaier 
was dan wat we ervoor terug hebben gekregen. 
Dat het crisisbouw moet zijn geweest, behoeft echt 
geen betoog.  
Het heeft ons desondanks ondersteund in onze rouw 
en trouw en alles wat ertussenin zit. Met pijn in het 
hart zien velen van ons het torentje verdwijnen. 
Niet alleen de psychiatrische patiënt, zelfs deze 
‘steenpuist’ is ooit door Venray liefdevol in de armen 
gesloten. 
Ik ken echter niemand die zich aan een steenpuist 
gehecht voelt. Deze oude foto bewaren lijkt mij meer 
dan voldoende. 
Het ontwerp voor nieuwbouw (zie Peel en Maas van 
9 september) oogt gelukkig zeer fraai. 
Dank aan RooyNet voor het bewaren van deze oude 
‘blikopener’. Thei Spek had dat niet beter gedaan. 

Haantje van de Toren 

COLUMN 

Al jaren wordt 
internationaal de Dag van 
de Ouderen gevierd op 
1 oktober. De dag, dat 
iedereen boven de 65 jaar 
in het zonnetje wordt gezet, 
inclusief grootouders, 
oma en opa dus. 
Dat blijkt niet overal 
doorgedrongen te zijn.  

Paus Franciscus stelde eerder dit jaar 25 juli in als 
‘de dag van de grootouders en ouderen’. Hij koos 
voor 25 juli omdat dit op zondag valt en op 26 juli de 
feestdag is van de grootouders van Jezus: Anna en 
Joachim. Dubbel feest dus voor de oma’s en opa’s 
op deze wereld. 

Familierol  
Maar het kan nog gekker. Blijkbaar wordt al sinds 
2004 op 4 juni in Nederland de 'Nationale Opa- en 
Omadag' gevierd. Vaak spelen opa's en oma’s 
namelijk een grote rol in de familie, door op te 
passen, leuke dingen met de kinderen te doen en 
met hen te spelen. Het gaat om het samen zijn en stil 
te staan bij de belangrijke rol van de opa’s en oma’s. 
Opa en oma te verrassen met een prachtige 
tekening, een dagje uit te gaan, een kaartje te sturen 
of samen koekjes te bakken. 
En nu heeft een meneer Charles Lansdorp, die al 
twintig jaar in Italië woont (daar is niets mis mee, 
overigens), op 3 oktober in de Week van de 
Eenzaamheid, een Grootouderdag bewerkstelligd via 
het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn.  
In het land waar Lansdorp blijkbaar belangrijk loopt 
te wezen, is het vast op 2 oktober: de dag van de 
Beschermengelen. Kortom: te veel eer voor oma en 
opa. 

Nog meer dagen 
In veel landen hebben oma en opa nog een eigen 
nationale dag. Om er eens een paar te noemen: 
Dit jaar is het op zondag 12 september ‘The National 
Grandparents Day' in de Verenigde Staten van 
Amerika, de zondag na Labor Day. Deze werd in 
1978 uitgeroepen.  
In Canada is deze in 1995 ingesteld, afgekeken van 
de Amerikanen. 
Estland kent sinds 2010 ‘Vanavanemate päev’. 
In 2010 riep de Estse overheid de tweede zondag 
van september uit tot opa- en omadag, om de relatie 
tussen de verschillende generaties in de familie te 
versterken. 
In de Filipijnen spelen grootouders een belangrijke 
rol in het familieleven. Ze voeden kinderen op en zijn 
vaak babysitters. De moderne samenleving kan niet 
functioneren zonder opa's en oma's.  
Vaak wordt 'Grootouderdag' in de Filipijnen gevierd 
als familiedag, maar er zijn ook speciale activiteiten 
voor ouderen. 

  TE VEEL EER VOOR OMA EN OPA 



 4  

  

zijn oversteekvoorzieningen via middengeleiders 
gewenst. Via uitwisselpunten zijn de “binnenringse” 
fietsstructuur naar het centrum en het 
kernwinkelgebied en de fietsvoorzieningen in het 
buitengebied goed met elkaar verbonden. 
Met vooral ook een recreatieve functie. 

Route 
Waar de ring gepland is? Start bijvoorbeeld op de 
Maasheseweg, waar de afslag naar het fietspad 
Hertekruid is. Peddel met de klok mee over dit 
fietspad door Landweert naar het 
gezondheidscentrum Antoniusveld, steek daar de 
Stationsweg over en neem het fietspad langs 
Servaas (Dunantstraat over) en langs het nieuwe 
winkelcentrum Brukske naar de rondweg Brukske bij 
de Rumbastraat. Daar gaat u rechtsaf en schiet iets 
verder de Aubadestraat in. Dan wordt het lastig. Er 
moet een doorsteek komen onderlangs de Gamma 
naar de Leunseweg en vandaar via het sportpark en 
de (grind)Sportlaan naar de Veltumse kapel. U fietst 
dan linksaf naar de rotonde bij het tuincentrum, gaat 
rechtsaf de Weg in de Berg op, steekt de Kempweg 
over en rijdt dwars door Vlakwater naar de Hoopweg. 
Rechtdoor over Aan den Dril, Korte Drilweg en dan 
rechtslinks over de Hiept, naar de rotonde in de 
Beekweg. U steekt over en trapt via de Buitenweg en 
Tureluur, langs de Nieuwe Overloonsweg, gaat via 
het Makkenpad achter het Annapark langs en via 
de Paul Burgmanstraat en Industrieweg naar de 
Maasheseweg. De cirkel is rond. 
Er is nog werk aan de winkel. Met name aan de 
zuidkant (Brukske-Veltum), westkant (Vlakwater-
Beekweg en het noorden (Brabander-Maasheseweg) 
moet het nodige gebeuren. Op andere punten moet 
de weg of het fietspad worden opgeknapt. 
De omgeving Leunseweg wordt volgend jaar 
aangepakt in het kader van de werkzaamheden aan 
de Deurneseweg.  

Ruim tachtig procent van de 
Nederlandse inwoners vindt het 
belangrijk in een leefomgeving te wonen die bijdraagt 
aan gezondheid. Zeventig procent denkt dat we met 
de slimme inrichting van steden ook positief kunnen 
bijdragen aan de gezondheid van mensen, aldus 
onderzoekers.  
De belangrijkste elementen voor een gezonde stad 
zijn een minimumkwaliteit van schone lucht, 
geluidsbeperking en openbaar groen. Mensen 
voelen zich buiten gelukkiger dan binnen, dat zit in 
onze natuur. Ook ruimte om te wandelen en fietsen 
wordt gezien als onderdeel van de gezonde 
leefomgeving.  
Dit laatste roept de vraag op: hoe staat het met de 
‘Derde Ring’ om Venray, zoals de gemeente die in 
2019 in de Netwerkennota heeft geïntroduceerd. 
Het centrum van Venray wordt omgeven door twee 
ringen aan straten. De binnenring omvat de straten 
Noordsingel, Raadhuisstraat Julianastraat, 
Paterslaan en Langeweg. De buitenring, dat zijn 
de Noord-, Oost-, Zuid- en Westsingel.  

Onveilig 
De fietsverbindingen tussen de Venrayse 
woonwijken en vanuit de woonwijken naar 
belangrijke bestemmingen en het buitengebied zijn 
niet optimaal. Wielrijders moeten op fietspaden en  
-stroken langs de straten voor gemotoriseerd 
verkeer. Verder gaan ze door woonstraten of over 
landbouwwegen en moeten ze oversteken op 
onveilige plekken. Voor de recreatieve fietsers 
hebben die routes weinig belevingswaarde, er 
ontbreken schakels waardoor fietsroutes niet overal 
even logisch, rechtstreeks en soms desoriënterend 
zijn. Om dit te verbeteren werd in de Netwerkennota 
de ‘Derde Ring’ gepresenteerd, als speerpunt 
opgenomen binnen het utilitaire netwerk. Deze ring 
ligt nog buiten de buitenring voor het autoverkeer. 
Zo ontstaat er voor wielrijders een basis voor 
consistentie in doorgaande routes. Daar waar deze 
derde ring de invalswegen voor autoverkeer kruist,  

  HOE STAAT HET MET DE  

  ‘DERDE RING’ 
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Mensen die zelf de misère van 
schulden en armoede hebben 
meegemaakt, kunnen anderen het beste helpen en 
adviseren. Dit blijkt uit een proef in de gemeente 
Venray bij de armoede-hulpverlening, de forensische 
zorg, verslavingszorg en bij statushouders. 
Burgemeester en wethouders van Venray hebben 
daarom besloten om hen vanaf 1 januari blijvend in 
te zetten. 

Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring 
heeft op dit gebied, als patiënt in de GGZ of bij 
schulden en armoede. Hij is daar uit gekomen en 
heeft vervolgens een opleiding gedaan om met zijn 
persoonlijke ervaring anderen te helpen. Hij biedt 
praktische begeleiding, gericht op het herstel van 
het normale leven, zodat de mensen weer gewoon 
kunnen deelnemen aan de samenleving. Het kost 
Venray wel geld, maar de gemeente bereikt van de 
andere kant dat er een minder groot beroep wordt 
gedaan op de maatwerkvoorzieningen, waarmee 
hoge kosten worden voorkomen. 
De ervaringsdeskundigen helpen de mensen uit de 
brand en werken met hen aan hun zelfredzaamheid. 
Mensen met problemen verliezen vaak het 
zelfvertrouwen en schamen zich.  
Het proefproject was opgezet in samenwerking met 
Wonen Limburg en professionele zorgaanbieders. 
Bij de stichting 'Ik Begin' aan de Julianasingel 67 in 
Venray kunnen inwoners elke donderdagochtend 
binnenlopen om een dergelijke deskundige om hulp 
te vragen.  

Interim-directeur 

De gemeente Venray gaat alles in het 
werk stellen om inwoners te helpen hun woningen te 
isoleren. Dat zeggen burgemeester en wethouders 
in de Transitievisie Warmte. Hierin gaat de gemeente 
in op de manier waarop Venrayse woningen in de 
toekomst met minder fossiele energie verwarmd 
blijven. 
Gedwongen van het aardgas afsluiten van huizen is 
geen optie, zegt wethouder Cor Vervoort. Energie is 
ook een sociaal vraagstuk. In Venray mag niemand 
met energiearmoede te kampen krijgen. Daarom zet 
de gemeente vol in op isoleren. Minder energie 
verbruiken betekent lagere rekeningen en meer geld 
in de portemonnee van mensen. Investeren in 
isoleren verdient zichzelf zo snel terug. Waar 
mogelijk wil Venray ook overstappen op hybride 
warmtepompen. Ook staat de gemeente open voor 
initiatieven van onderop. Venray wil ruim baan geven 
aan buurtinitiatieven die op vrijwillige basis duurzame 
alternatieven voor aardgas zoeken.  

  ERVARINGSDESKUNDIGEN  

  SUCCESVOL 

De gemeente Venray heeft de proef ‘live 
chat’ op de website www.venray.nl voor 
een half jaar hervat. Via deze chat kunnen inwoners, 
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur, vragen 
stellen aan medewerkers van de gemeente.  
Het doel is inwoners wegwijs te maken op de website 
en hun digitale vaardigheden te vergroten.  
Na de eerste proef waren de inwoners tevreden over 
de ontvangen hulp. Het aantal medewerkers is nu 
uitgebreid. De website is een van de belangrijkste 
kanalen om met de gemeente Venray in contact te 
komen. Het verbeteren van de digitale 
dienstverlening blijft dan ook een belangrijk thema. 
Na deze tweede proef wordt bekeken of live chat 
blijvend aangeboden wordt.  

  HERVATTING LIVE  CHAT 

BRONZEN WAARDERINGSPENNING  

Hanneke Rutten-Claessens (69) uit Venray  
heeft de Bronzen Waarderingspenning  
van de gemeente Venray ontvangen voor 
vijftien jaar inzet bij stichting Mullai. Deze mede 
door haar opgerichte stichting bood hulp aan 
wezen en kansarme kinderen in Sri Lanka na de 
zware tsunami in 2004. Daarna kreeg het land te 
maken met een oorlog, die ook zorgde voor 
slachtoffers en verwoestingen. Al die jaren was 
Hanneke penningmeester en onderhield zij de 
communicatie met diverse instanties in Venray, 
inventariseerde ze de hulpbehoeften en zorgde ze 
voor coördinatie van de projecten. 

  GEMEENTE ZET IN  

  OP ISOLEREN 

http://www.venray.nl/
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De familie Camps in Oostrum wil samen met 
thuiszorgorganisatie Proteion zorgappartementen 
bouwen op een terrein bij 
het spoor, waar vroeger 
café Camps (foto) heeft 
gestaan. Ook zijn enkele 
woningen gepland op het 
terrein.  
De gemeente Venray 
heeft voorlopig positief 
gereageerd op de in januari ingediende vraag of dit 
plan kans van slagen heeft. Maar er moeten heel 
wat hobbels worden genomen voor de bouw kan 
beginnen. 
De grond hebben de Campsen geërfd van hun 
ouders, die vroeger op die plaats een café runden. 
De kinderen Camps willen het terrein een 
maatschappelijke functie geven. Gezien het feit dat 
veel ouderen uit Oostrum weg (moeten) gaan omdat 
er geen woonruimte vrijkomt, is gekozen voor de 
bouw van een woonzorgcomplex (wozoco). 
Naast ouderen kunnen daar ook jongeren met een 
beperking worden gehuisvest. Genoemd is een 
aantal van 24 appartementen, maar dat staat nog niet 
vast. Een van de hobbels die genomen moet worden 
is de geluidsisolatie, in verband met de spoorlijn 
waarop nu nog dieseltreinen rijden. 

 OUDEREN MET ZORG IN OOSTRUM 

KBO afdeling Ysselsteyn-Vredepeel heeft 
15 oktober het 60-jarig jubileum groots gevierd. 
Ruim 200 gasten hebben volop genoten van het 
feestprogramma. Zoiets op deze schaal opzetten 
vergt veel voorbereiding, dat kan natuurlijk niet in 
een achternamiddag.  

Dan waren er nog de coronaregels, die tussendoor 
telkens bijgesteld werden. Daardoor was het erg 
lang onzeker of de datum wel haalbaar bleef.  
Op enig moment besloot het bestuur om het 
jubileumprogramma over twee dagen te verdelen, 
om aan de regels te voldoen.  

De wensbussen vervoerden de minder mobiele 
mensen. Dit alleen al was logistieke operatie, 
waarvan bestuur vooraf niet kon inschatten hoe het 
zou lopen. Maar alles liep op rolletjes en iedereen 
was op tijd in Vredepeel, waar beide dagen 
begonnen met een H. Mis, opgedragen door de 
nieuwe pastoor Jac Geudens. Het eigen ouderenkoor 
luisterde de dienst op met mooie zang. Aansluitend 
was er een koffietafel in de nieuwe Vredepeelse kerk/
gemeenschapshuis. Gezien de plannen, die er op dit 
moment liggen in Ysselsteyn rond kerk en Smelehof, 
maakten velen gebruik van de kans om deze mooie 
accommodatie te bezichtigen. Vredepeel is hier 
terecht trots op.  

In genoemd gemeenschapshuis De Smelehof werd 
het feest voortgezet. De ouderen zongen uit volle 
borst mee bij het optreden van Henk en Ria.  
Voor het eerst werd het jubileumlied ten gehore 
gebracht, het werd door de mensen enthousiast 
ontvangen. Beide middagen zijn voor ons verzorgd. 
Héél bijzonder en héél mooi.  

Daarna was er een diner in zaal Roelanzia.  
En ook hier hebben de senioren prachtige uren 
mogen beleven. Ouderwets gezellig, met op 
donderdagavond een optreden van Stef en Tamara 
(Pruuf Mar) en op vrijdag de zanggroep Enjoy 
Together met heel rustieke sfeer en bijzondere 
liedjes. Op het einde van de dag kregen alle gasten 
een attentie mee naar huis, die blijvend herinneringen 
oproept aan dit onvergetelijke jubileumfeest van de 
Ysselsteynse en Vredepeelse seniorenvereniging.  

  DIAMANTEN KBO  

  YSSELSTEYN-VREDEPEEL  
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Nabestaanden of nieuwsgierige begraafplaats-
bezoekers, die de poort van Boschhuizen doorgaan, 
zien vaak op het gedeelte links mannen doende met 
het aanharken van paden en schoffelen van de 
ruimten tussen de graven. Zeker nu, zo vlak voor 
Allerzielen, de dag dat we de doden herdenken. 
Het is een apart deel van de begraafplaats en ziet 
er ook heel anders uit. Vak O, een begrip in Venray. 
In het centrum van Venray, waar nu een mooi 
stadspark is gelegen, aan de voet van de imposante 
toren van de Petrus Bandenkerk, lag voorheen het 
kerkhof van deze Grote Kerk. Het kerkhof had een 
katholieke signatuur, protestanten konden terecht 
op het kerkhof in Blitterswijck of in Boxmeer. Na de 
oorlog kwam er een wet die bepaalde, dat iedere 
gemeente verplicht een openbare begraafplaats 
moest hebben, alsmede dat begraafplaatsen niet te 
dicht bij bebouwing gelegen mochten zijn. Het kwam 
Venray goed uit, want er lag een plan voor een 
binnenring rond het directe centrum. Die ring moest 
aan de noordkant worden gesloten door een weg 
van de Hoenderstraat, dwars over het kerkhof naar 
de stationsweg: de Noordtangent. Vanwege de 
protesten vanuit de bevolking is die weg er nooit 
gekomen, maar dit terzijde. 

Boschhuizen 
Het kerkhof moest dus wijken. De openbare 
begraafplaats werd in 1972 gerealiseerd in 
Boschhuizen, de westelijke punt van de het 
Landgoed Geijsteren. Later is hier ook het 
crematorium gebouwd. Alle grafvelden kregen een 
letter. De graven van het kerkhof gingen in 1973 en 
1974 grotendeels over naar een speciale plek 
op de begraafplaats, die vak O is gaan heten.  
O staat voor Oud.  

Niet alle 1450 graven van het voormalige kerkhof zijn 
overgegaan naar vak O. De medewerking van 
nabestaanden speelde een rol en niet van iedereen 
waren nabestaanden te vinden. Sommige graven 
gingen naar de kerkdorpen, waaruit de overledenen 
oorspronkelijk kwamen. Een stuk of tien doden van 
recente datum ging naar het eerste grafveld, vak A. 

Toen de belangrijke familie Poels wilde meewerken 
en al hun nabestaanden bij elkaar wilde herbegraven, 
volgden meer families dat voorbeeld. Er is flink 
gesteggeld over de duur van de grafrechten 
van de herbegravingen. Tussen het 
kerkbestuur en de gemeente is destijds 
daarom afgesproken dat de graven tot 1953 
een grafrecht kregen van 100 jaar en de 
graven vanaf 1953 kregen een grafrecht 
van 50 jaar. Bijzonder is, dat ook na 1974 in 
sommige graven bijzettingen van overleden 
familieleden hebben plaatsgevonden en in 
enkele gevallen zijn zelfs nieuwe graven 
gedolven, op beperkte schaal. Ook nu nog 
vinden er incidenteel bijbegravingen plaats. 

 

 DE SCHOFFELAARS VAN VAK O 

Historische waarde 
Naar de historische waarde van vak O is door Buro4 
uit Roermond een onderzoek gedaan en in 2015 
verscheen hierover een rapport. Een werkgroep 
met vertegenwoordigers van het Historisch Platform 
Venray (HPV) en de Stichting Kruisen en Kapellen 
was daarbij betrokken. Het college van burgemeester 
en wethouders van Venray heeft in 2018 besloten 
om geen graven meer te ruimen omdat het de 
monumentale waarde heeft onderkend.  
De graven hebben echter (nog) niet de status van 
een gemeentelijk monument gekregen. 

Wel stelde het college dat, 
om de kosten te drukken, 
het regulier onderhoud 
van vak O dan door 
vrijwilligers diende te 
gebeuren. Om die reden 
is onder leiding van Sjeng 
Ewalds (foto) in 2018 een 
onderhoudsploeg van zes 
vrijwilligers gestart. 
Inmiddels zijn dat er tien. 
De ploeg is 
organisatorisch 
ondergebracht bij de Stichting 
Kruisen en Kapellen en krijgt 
van de Gemeente een vergoeding voor onkosten die 
gemaakt worden voor het onderhoud en reparaties. 
Het onderhoud beperkt zich overigens niet alleen 
tot schoffelen en harken. Er is veel meer te doen. 
Ook het kleine snoeiwerk rond Vak O, verzakkingen 
van de grond en kleine reparaties worden in overleg 
met de gemeente uitgevoerd. 

Als u dus straks met 
Allerzielen vak O er 
keurig bij ziet liggen, 
dan is dat de 
verdienste van de 
vrijwilligers van de 
‘schoffelploeg’. 

Sjeng Ewalds 

Foto: Leo Willems 
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De kosten stijgen flink: het basispakket in de zorg 
wordt duurder.  
De overheid rekent op een stijging van € 30,- per 
maand. Dit komt door een sterke stijging van de 
gemaakte zorgkosten en uitgestelde zorg.  
Het eigen risico voor zorgkosten blijft € 385,-. 
In november, als de premies voor de zorgverzekering 
bekend zijn, wordt ook de zorgtoeslag definitief 
vastgelegd. De overheid gaat er nu vanuit dat 
de zorgtoeslag voor alleenstaanden met een laag 
inkomen drie euro per maand stijgt.  

Veel geld gaat komend jaar naar milieumaatregelen 
(6,8 miljard euro) en naar veiligheid en 
criminaliteitsbestrijding (500 miljoen, waarvan 
110 miljoen euro voor veiligheid in de wijk),  
coronabestrijding (2,1 miljard). Dan nog 57 miljoen 
euro voor de wijkverpleging, zodat die mensen beter 
kunnen samenwerken en minder tijd kwijt zijn aan 
administratie. Vier miljoen euro gaat naar e-health. 
Dit is zorg op afstand bij de mensen thuis via de 
computer of tablet. Tijdens de coronacrisis hebben 
veel mensen hier al kennis mee gemaakt. 

Hypotheekrente 
De komende jaren wordt het maximale 
belastingpercentage voor de hypotheekrenteaftrek 
verlaagd. In 2022 kunt u hypotheekrente nog maar 
tegen een percentage van maximaal 40% aftrekken. 

De AOW-leeftijd stijgt minder snel dan vóór het 
pensioenakkoord de bedoeling was. In 2022 wordt dit 
66 jaar en zeven maanden. Vanaf 2025 zou de AOW-
leeftijd gekoppeld worden aan de gemiddelde 
levensverwachting. Ieder jaar dat we gemiddeld 
langer leven, zou de AOW ook één jaar opschuiven. 
Vooral 60-plussers worden getroffen door deze 
aanpassingen. De hoogte van de AOW-
bedragen wordt twee keer per jaar aangepast. 

Rob Schmitz van de sociale werkplaats van NLW-
groep Venray, Horst aan de Maas en 
Peel en Maas stapt op per 
1 november. Hij heeft dan zijn werk, 
het maken van een nieuw 
toekomstplan voor de sociale 
werkplaats, klaar. Hij acht zich niet de 
juiste man om na deze reorganisatie, 
de NLW te blijven leiden. De Raad van 
Bestuur heeft wel al gesprekken 
gevoerd, maar nog geen opvolger benoemd. 

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet 
de begroting voor 2022. Vorig jaar waren de 
verwachtingen nog somber, maar de economie 
herstelt sneller dan verwacht. Wat gaan de ouderen 
hiervan merken? 
De economie zal dit jaar met 3,9% groeien, voor 
2022 rekent de overheid op een groei van 3,5%. 
De lonen stijgen naar verwachting met 2%, bijna 
gelijk aan de inflatie (1,9%).  
Alleen, senioren merken er niets van: de gemiddelde 
koopkrachtstijging voor gepensioneerden blijft 0,0%. 
Alleenverdieners leveren in 2022 zelfs 0,2% in.  
Er is wel 220 miljoen euro opzij gelegd voor 
koopkrachtreparatie, voor bijvoorbeeld ouderen, 
maar hoe dit uitpakt is niet te voorspellen. 
Uit de cijfers blijkt dat de koopkrachtstijging vorig jaar 
2,2% was, de grootste stijging is sinds 2016. 
Bij gepensioneerden steeg de koopkracht slechts 
met 1%, aldus ouderenbond ANBO. Tien jaar 
geleden riep de overheid iedereen op om een 
financiële bijdrage te leveren aan de strijd tegen de 
crisis. Ook gepensioneerden droegen hun steentje 
bij. Na het herstel zijn werknemers er sinds 2012 
rond de 20,5% op vooruit gegaan, gepensioneerden 
staan nog altijd op 1,3% in de min.  

 

 RIJKSBEGROTING EN OUDEREN 

 WAARNEMER NLW VERTREKT WEER 

VOOR U GELEZEN 

“ik ben liever de zoon van mijn vader dan de vader 
van een zoon.” 

De bewust kinderloze cabaretier Harrie Jekkers, In DDL. 
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In het najaar van 2018 werd door een 
breed scala van groeperingen uit 
Venray gevraagd aan een Kerngroep om initiatieven 
te nemen ten behoeve van een goede 
gezondheidszorg in de gemeente. Mensen waren 
bezorgd over de ontwikkelingen rond het ziekenhuis 
(VieCuri stond voor een fusie met Laurentius 
Roermond) en de plannen om de Huisartsenpost te 
sluiten.  
De Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 heeft 
sindsdien met veel organisaties, zorgaanbieders en 
de gemeente gesprekken gevoerd.  
Hen is gevraagd in te gaan op vragen als de 
stand van zaken op het gebied van innovatie 
en samenwerking voor passende zorg, de 
gevolgen hiervan voor de burgers en vooral 
ook hoe de mensen hierbij betrokken worden 
en blijven. 

Voorzieningenniveau 
De inwoners van Venray vrezen achteruitgang 
in het niveau van voorzieningen, door het 
verdwijnen van klinische functies in het 
ziekenhuis. De Huisartsenpost (HAP) in 
Venray is inmiddels gesloten.  
Zij wijzen erop dat vroeger, na de fusie van 
het Venrayse ziekenhuis met het ziekenhuis in 
Venlo, een belangrijk deel van de 
ziekenhuiszorg in Venray wegviel. In die 
situatie waren belangrijke argumenten: 
kwaliteitshandhaving en noodzakelijke 
ontwikkeling van specialistische zorg.  

Bij de ontwikkelingen van de laatste jaren is daarvan 
weinig gebleken. Cliënten voor wie een intensieve 
klinische behandeling niet langer noodzakelijk is 
dienen, volgens de huidige inzichten en regels, niet 
langer in een duur ziekenhuisbed ver van huis 
opgenomen te blijven.  
Dit wordt nog versterkt door het beleid van 
zorgverzekeraars: één specialisme in Amsterdam is 
beter (lees goedkoper) dan twee of drie in de buurt 
van de patiënt.  

  CONFERENTIE OVER  

  ZIEKENZORG 

Eigen buurt 
Ook op lager niveau moeten mensen vaker verder 
weg worden opgenomen als er sprake is van een 
verzorgingsbehoefte die thuis niet geboden kan 
worden.  
In Venray ontbreekt de schakel tussen tweede en 
eerste lijn. Er is behoefte aan vloeiende overgangen 
van specialist naar verpleeghuisarts, specialist 
ouderengeneeskunde of huisarts.  
Er is een toenemende vraag naar zorg, maar de 
vraag is of patiënten en kwetsbare mensen kunnen 
rekenen op een samenhangend netwerk van 
passende zorg: huisarts, ziekenhuis, thuiszorg, 
verpleeghuiszorg, mantelzorg in de eigen plaats of 
regio. 

 

Op 1 november zou in de raadzaal van het 
gemeentehuis een conferentie plaatsvinden over 
‘Zorginnovatie door samenwerking’.  
Ook de Centrale van Ouderenverenigingen zou op 
deze conferentie vertegenwoordigd zijn. 
Wegens onvoldoende aanmeldingen heeft de 
organisatie die conferentie van 1 november afgelast. 
Het is nog niet duidelijk of deze op een ander tijdstip 
wordt gehouden en wanneer dan wel.  
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“Even diep inademen.” We horen het 
regelmatig bij de dokter of in het 
ziekenhuis. In Kevelaer is het een advies als u 
de splinternieuwe Solegarten bezoekt, met daarin 
het Thermalsole (geneeskrachtige zoutbron).  
Als u daarbinnen een tijd lang diep ademhaalt,  
voelt u de luchtwegen vrij worden. Het is vooral 
goed voor mensen met ademhalingsproblemen en 
longaandoeningen. 
In coronatijd is in het bedevaartsoord een gebouw 
neergezet dat vrij te betreden is, eruitziet als een 
hooischelf (foto) met bovenin houten betimmeringen 
onder een schaaldak, maar wel open.  

De buitenwand is vanaf de straat te zien zwart en nat, 
aan de andere kant is een golvende opening met 
bankjes. Die zwarte wand tussen het houten 
geraamte blijkt een vulling te zijn met 
‘Schwarzdorn’ (sleedoorn), waartussen het zoute 
water naar beneden sijpelt (foto onder) en zich 
door de lucht verspreidt. De toren is twaalf meter 
hoog en ongeveer 25 meter in doorsnee.  
De zichtbare houten frameconstructie is gemaakt 
van larikshout. De vorm is die van een oester,  
die u omsluit als u op de banken zit. 

 THERMALSOLE KEVELAER:  

 EEN VERADEMING 

Verneveling 
Het zoutgehalte bedraagt 15%. De toren wordt 
gebruikt als systeem voor pekelverneveling. 
De pekelbron bevindt zich in de directe omgeving van 
de toren. Het jodiumhoudende geneeskrachtige water 
zit op een diepte van ruim 500 meter in de grond. 
Het zoutgehalte in het water wordt nog verhoogd 
door pekel door het kreupelhout te leiden. Daarbij 
verdampt water op natuurlijke wijze.  

Ontdekking 
De in Duitsland zeer bekende geoloog Josef 
Klostermann ontdekte 25 jaar geleden bij boringen 
een grote pekelbron onder de Hülsweide. Jarenlang 
ontwikkelde het stadsbestuur ideeën voor het gebruik 
van deze jodiumhoudende thermische pekel.  
In 2016 vroeg de stad bij de Europese Unie geld voor 
de bouw van een toegankelijke lektoren onder de titel 
‘Sole and Pilgrim Park Kevelaer’. Mede met andere 
fondsen werd de bouw mogelijk gemaakt. 

De Garten bevat overigens meer: een kruidentuin 
met een blotevoetenpad, alsmede een pad met het 
thema de bijbel; u kunt gebruikmaken van een 
trapbad (koud bad voor de voeten) of armbad (voor 
de armen); er is een ‘adempad’ aangelegd tussen 
geurende planten en ook een pad met trimtoestellen 
om oefeningen in diverse moeilijkheidsgraden te 
doen. Alles naar het principe van Dr. Kneipp, een 
Beierse priester die de invloed van water op het 
lichaam ontdekte. Daarnaast zijn er jeu de boules-
banen, een speeltuin en beachvolleyterrein 
aangelegd. Een restaurant met groot buitenterras 
biedt ook de inwendige mens ontspanning. 
Alle paden en terreinen zijn prima te doen door 
rolstoelers en mensen met een rollator. 

Hoe bereikt u Solegarten 

Als u via Well rijdt, gaat u, bij Kevelaer aangekomen, 
links de Wember Strasse op. Direct na het 
plaatsnaambord ‘Kevelaer’ slaat u rechtsaf de straat 
‘Hüls’ in. Na enkele honderden meters vindt u 
Solegarten aan uw linkerhand. Het park is vrij te 
betreden. Met een QR-code kunnen informatie en 
aanwijzingen voor oefeningen worden ingewonnen. 
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De Tweede 
Kamer kreeg 
afgelopen zomer 
van de minister 
van Infrastructuur 
het plan Veilige 
Mobiliteit 
Ouderen.  

De komende 
jaren bekijken 
zorg- en welzijnsorganisaties, ouderenbonden en 
lagere overheden, hoe ze verder kunnen bouwen aan 
een gezamenlijke aanpak om de veiligheid van 
ouderen in het verkeer te vergroten. 

Kunnen gaan en staan waar u wilt, is erg belangrijk. 
We willen allemaal zo lang mogelijk mobiel blijven en 
de mobiliteit van ouderen is de laatste jaren sterk 
toegenomen. Dit heeft ook een keerzijde. In de 
afgelopen tien jaar is het aantal verkeersslachtoffers 
vooral onder ouderen sterk toegenomen, in het 
bijzonder onder oudere fietsers en scootmobielers. 
Aandacht voor de veiligheid blijft dan ook 
onverminderd nodig. 

Het plan kent vier actielijnen.  
Op de eerste plaats moeten wegen, fietspaden en 
voetpaden zo worden verbeterd, dat zoveel mogelijk 
ongevallen worden voorkomen en de letselernst van 
ongevallen wordt beperkt. Oudere automobilisten, 
fietsers, scootmobielers en voetgangers zijn gebaat 
bij meer tijd, ruimte, overzicht en zichtbaarheid. 
Het gaat dan om zaken als goede markering, goede 
verlichting, voldoende brede fiets- en voetpaden en 
veilige oversteekplaatsen en kruispunten. 
Op de tweede plaats: Ouderen zijn zich niet altijd 
bewust van hun beperkingen. Door hen hier meer 
van bewust te maken kunnen zij hun verkeersmiddel 
of verkeersgedrag aanpassen. Naasten of 
professionals kunnen hierbij behulpzaam zijn. Maar 
ook andere verkeersdeelnemers moeten zich meer 
aanpassen aan extra kwetsbare verkeersdeelnemers, 
zoals ouderen. 
Ten derde: Het is van belang dat ouderen goed 
geïnformeerd zijn over mogelijke hulpmiddelen of 
vervoersalternatieven die rekening houden met 
hun behoeften, vaardigheden en beperkingen. 
Tenslotte: Ook professionals in het domein van zorg 
en welzijn hebben een rol in de verkeersveiligheid 
van ouderen. Zij kunnen helpen met duidelijke 
adviezen over beschikbare aanpassingen of andere 
vervoersopties, zoals een driewielfiets of toch maar 
het openbaar vervoer. Ook moeten zij tijdig het 
gesprek aangaan met ouderen en hun naasten als 
de oudere minder goed kan autorijden of fietsen.  
Voor BeterOud is veilige mobiliteit een belangrijk 
thema. Voor eventuele vragen over het plan kunt u 
mailen naar mobiliteitouderen@minienw.nl 

  OUDEREN VEILIG ONDERWEG  

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 
Soms leest u groot nieuws 
in het buitenland, in de 
Gazet van Antwerpen 
bijvoorbeeld: “Venray: 
Oma Wordt Aangevallen 
Op Weg Naar Een Auto, 
Wat Ze Toen Deed Zorgde Ervoor Dat Haar 
Aanvaller Hard Wegliep Als Een Lafaard.”  
Met die oma wilde de redactie van de Schakel wel 
eens praten. Dus ging een redacteur haar zoeken, 
maar hij ving nul op het rekest. Die mevrouw 
bestaat helemaal niet. Ze is verzonnen door de 
reclamemakers van een bedrijf, dat een bepaald 
alarmsysteem aan de man of vrouw probeert te 
brengen. En dan helpt een ‘echt’ verhaal van een 
bejaarde veel beter dan een algemene aanprijzing. 
Dus verzinnen ze gewoon een naam (met foto en 
politiewagen om het echt te maken) en pakken een 
voor Belgen vrij onverdachte plaats. Venray dus.  

Uit Nederland 
“Wij zijn de nieuwe buren, we komen even 
kennismaken.” Met een dergelijke introductie 
verschenen drie vrouwen en een man enkele weken 
geleden aan de deur bij een 82-jarige vrouw in 
Den Haag. Ze brachten zelfs cake mee voor bij de 
koffie. De oude dame ging uiteraard koffie zetten en 
terwijl ze daarbij praatte met een van de vrouwen, 
doorzochten de anderen het huis op waardevolle 
spullen. De zoon van de 82-jarige zag gelukkig 
alles gebeuren via een beveiligingscamera, die 
hij had opgehangen. Hij waarschuwde de politie 
die het kwartet insluipers in de kraag kon vatten. 
Op heterdaad.  

Op de wereld 
Verdrietig en opstandig was 
de 81-jarig Schot Nick 
Gardner, toen hij zijn door 
de ziekte Parkinson getroffen 
vrouw Janet naar een 
verpleeghuis moest brengen. 
Thuis ging het niet meer. 

Gardner (ervaren wandelaar en klimmer) besloot 
er wat tegen te doen. Hij beloofde: ik beklim alle 
282 Schotse bergpieken in 1200 dagen, als u geld 
doneert voor de strijd tegen Parkinson. Dat is drie 
jaar, hij heeft dus nog even te gaan. Met iedereen die 
hij tegenkomt knoopt hij een praatje aan en vertelt 
zijn uitdaging. Het leverde hem tot nu toe al meer 
dan 30.000 Britse ponden op voor onderzoek naar 
Parkinson. Zijn streefgetal was £ 28.200. 

 AREG NEEJS  
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Maandag 8 november is er in Ouderencentrum 
De Kemphaan in Venray een bijzonder Alzheimer 
Café. Ditmaal worden er geen thema’s behandeld 
rond dementie, maar wordt op feestelijke wijze 
aandacht besteed aan het derde lustrum van 
het café. 

Eigenlijk bestond het café vorig jaar al vijftien jaar, 
maar vanwege de coronacrisis kon dit toen niet 
worden gevierd. Tijdens deze avond treedt het 
bekende duo Um&Um op en wordt een speciaal 
jubileumboekje gepresenteerd. Het café is geopend 
vanaf 19.00 uur en het programma start om 
19.30 uur. De entree is gratis. 

Wetenschappers van onder meer de universiteit van 
Maastricht denken de ziekte Alzheimer veel eerder 
te kunnen ontdekken bij mensen. Daardoor kunnen 
ze ook in een vroeg stadium aan een behandeling 
beginnen. Ze ontdekten dat een bepaald eiwit in 
de hersenen bij sommigen zich heel vroeg gaat 
verspreiden, wat later tot Alzheimer leidt.  
Soms gebeurt dit al tot dertig jaar voor het normaal 
wordt ontdekt. Bij een vroege constatering van de 
kans op Alzheimer kan meteen begonnen worden 
met de aanpassing van het voedingspatroon om 
snellere verspreiding tegen te gaan.  
Een geneesmiddel is er nog niet. 

De KBO's van Leunen, Veulen en Heide organiseren 
al vele jaren diverse activiteiten samen. 
Hierbij kunt u denken aan een gezamenlijke 
carnavalsmiddag, bedevaart, dansmiddag, 
busdagtocht en themamiddag. Tijdens de 
coronapandemie hebben deze activiteiten 
stilgelegen, maar ze zijn in september hervat.  
Op 17 september was de themamiddag met als 
thema: Vogeltrek, een mysterie ontrafeld. 
De bekende Belgische vogelkenner Koen Leysen 
was hiervoor uitgenodigd. Met enorme kennis van 
zaken vertelde hij op begrijpelijke wijze een van 
de boeiendste natuurfenomenen: Het wonder van 
de vogeltrek. Het was een zeer interessante middag 
voor een aandachtig gehoor. Voor wie graag meer 
wil weten over de vogeltrek adviseerde Koen om 
het boek 'De man op de dijk' aan te schaffen.  
Dit is geschreven door Elvira Werkman en is al de 
derde druk. Ik heb het gedaan en heb er geen spijt 
van. 

G. Reintjes, secretaris KBO Veulen 

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

Donderdag 4 november KBO VENRAY: 
Filmmiddag. Voor de liefhebbers draait KBO Venray 
deze middag de documentaire ‘Venray uit het puin 
herrezen’. Deze is samengesteld door het comité 
Wederopbouw 1944-1970. De film laat de 
verwoesting van Venray zien in 1944, ouderen die 
vertellen over de problemen na de oorlog en de 
snelle wederopbouw in de na-oorlogse jaren. 
De voorstelling begint om 14.00 uur in De Kemphaan. 
(voor leden van KBO, AVOS en 
wijkouderenverenigingen) 

Maandag 15 november PRETTIG OUD WORDEN: 
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en 
de Gemeente Venray, biedt de groep Prettig Oud 
Worden Landweert een voorlichtingsmiddag aan 
over het veilig rijden op een E-bike. Deze voorlichting 
is gratis, de consumpties niet. Deze middag begint 
om 14.00 uur in wijkcentrum Landweert. In verband 
met corona is er slechts plek voor twintig personen. 
Deze voorlichting is vooral voor oudere 
verkeersdeelnemers interessant, omdat er met hen 
veel ongelukken gebeuren. Deze middag duurt 
2,5 uur. Aan de hand van foto’s, stellingen, feiten en 
filmpjes gaan deelnemers met elkaar in gesprek, 
samen met een getrainde VVN-fietscoach.  
Er wordt gesproken over alle mogelijke voertuigen 
en drukte op het fietspad; het omgaan met 
medeweggebruikers, de eigen vitaliteit en kennis 
van de elektrische fiets. U kunt zich aanmelden  
per e-mail prettigoudworden@Landweert.nl  
of per telefoon 06 8269 9180. (voor alle ouderen) 

Donderdag 18 november KBO VENRAY:  
KBO Venray organiseert een quizmiddag in de vorm 
van Eén tegen Honderd. De middag begint om 
14.00 uur in De Kemphaan. (voor leden van KBO, 
AVOS en wijkouderenverenigingen) 

Donderdag 2 december KBO VENRAY:  
Vandaag wordt een lezing gegeven over de ziekte 
van Lyme. Aanvang 14.00 uur in het ouderencentrum 
De Kemphaan. (voor leden van KBO, AVOS en 
wijkouderenverenigingen) 

Gilde Opleidingen is half oktober in Venray begonnen 
met een zogenaamd Leerlab. Dit is een 
onderwijsvorm waarin de Gilde-leerlingen zelfstandig 
praktijkervaring in de maatschappij kunnen opdoen. 
Ze zijn dan sociaal-maatschappelijk bezig met onder 
meer kinderen en ouderen. De praktijklessen worden 
opgezet en aangestuurd vanuit Schouwburg Venray. 
Ook de gemeente en Venray Bloeit werken mee. 
Op deze wijze hoopt de school de jongeren klaar te 
stomen voor een baan in het gewone leven. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 29 OKTOBER - 3 DECEMBER 
 DERDE LUSTRUM ALZHEIMER CAFÉ  

  LEERLAB VANUIT  

  SCHOUWBURG VENRAY 

 ALZHEIMER EERDER TE ONTDEKKEN 

 HET MYSTERIE VAN DE ‘VOGELTREK’ 

mailto:prettigoudworden@Landweert.nl
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Eindelijk kunnen we weer. Door de  
coronapandemie hebben we onze activiteiten 
bijna anderhalf jaar niet meer kunnen uitvoeren.  
Maar nu is het zover dat we weer zijn gestart. 

Voor degenen die het nog niet weten:  
DOEN! Activiteitencentrum Venray was voorheen 
Seniorservice Venray. DOEN! is een vereniging 
die activiteiten aanbiedt op het gebied van 
-hobby’s en creativiteit, zoals hout- en 
metaalbewerking, houtmodelbouw, glasbewerken, 
Hobby allerlei, kaarten maken, keramiek, 
handwerken (Hardanger of patchwork), tekenen 
(pastel of Mandala) en schilderen; 
-informatiekennis: het leren van talen, discussie en 
debat, spiritualiteit en lichaam; 
-communicatietechnologie (ICT): 
computeropleidingen, fotobewerking, Excel, hulp 
bij computerproblemen, kennis over een IPad. 

Het uitgangspunt is dat personen (teamleiders) met 
kennis en kunde op die activiteiten hun vaardigheden 
in groepsverband overbrengen en deelnemers 
begeleiden. Op dit moment zijn 36 groepen actief met 
ongeveer 250 deelnemers. Dit betekent niet dat we 
vol zitten, nieuwe deelnemers zijn zeker welkom. 
Sinds september vorig jaar zijn we gehuisvest in het 
gebouw Jerusalem, gelegen aan de Heuvelstraat te 
Venray. Hier maken we gebruik van ruime, goed 
ingerichte lokalen, werkplaatsen en ateliers. 
De activiteiten zijn zowel ’s morgens, ’s middags als 
’s avonds. Zie website: www.doenvenray.nl 

De gemeente wil, ter verbetering 
van de Stationsweg in Venray, een 
rotonde aanleggen bij de kruising 
met de Kruidenlaan. Daarvoor 
moeten de twee iepen op de hoek 
worden verwijderd. Het probleem is 
echter dat zich hierin de iepenpage 
heeft genesteld. Dat is een zeer 

zeldzame, beschermde 
vlinder, die de gemeente 
niet zonder meer mag 
weghalen. Misschien is 
het een idee om de bomen 
te verplaatsen: een op de 
rotonde die daar wordt 
aangelegd en een op de 
rotonde bij de Paterskerk. 
Want daar wil de 
gemeente in elk geval een 
grote boom planten. 

Mensen die met vervoerder Omnibuzz reizen, 
lopen het risico dat het vervoerbedrijf niet kan komen. 
Het probleem is dat het bedrijf, dat met name 
ouderen en mensen met beperkingen vervoert, 
niet over voldoende chauffeurs kan beschikken. 
De eerste aanzet voor het probleem was het 
faillissement van Schreurs Personenvervoer in 
Roermond. Vervanger van Schreurs werd 
Personenvervoer Midden-Limburg, die het vaste 
vervoer overnam, maar twintig chauffeurs van het 
failliete bedrijf zegden hun baan op. Daardoor 
ontstond een flink chauffeurstekort. Omnibuzz zegt 
alles op alles te zetten om de problemen zo snel 
mogelijk te verhelpen. Zo zijn inmiddels vijftien 
mensen met een chauffeursopleiding begonnen. 
Maar, aldus Omnibuzz, ook met vijftien nieuwe 
chauffeurs is het tekort nog niet weggewerkt.  
Het zal dus 
nog even 
behelpen 
blijven. 

 DOEN! ACTIVITEITENCENTRUM VENRAY   IEPENPAGE HOUDT ROTONDE OP 

 CHAUFFEURSTEKORT BIJ OMNIBUZZ 

RIBBETJES 

Een slager maakt van dolle pret  
Voor iedereen een snertpakket 

Maar voor het volk in ’t dorpje Sibbe 
Doet hij daarbij varkensribben 

Die haalt de slager dan steevast 
Gewoonweg uit zijn ribbenkast. 

Plutoux  
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Stichting Kleur en Kracht, die opkomt 
voor mensen die tussen wal en schip 
vallen in de samenleving, 
is genomineerd voor de prijs ‘Ambassade van de 
Verdraagzaamheid’. Per provincie wordt één 
organisatie genomineerd voor de landelijke prijs. 
De Schakel schreef hierover in Schakel 6 van 2 juni. 
De Stichting Kleur&Kracht is op zoek naar mensen 
die zich eenzaam voelen (oud en jong) of mensen 
met een kleine beurs die daardoor in een isolement 
raken. “Om die te vinden kunnen we alle hulp 
gebruiken! Help ons mee. Kent u iemand die 
gezelschap kan gebruiken, probeer die persoon dan 
te overtuigen mee te doen. Als het helpt dat u zelf 
meekomt, mag dat ook! Help ons deze mensen uit 
hun isolement te halen!”, schrijft de stichting. 
In oktober hield Kleur en Kracht nog kleurrijke 
‘High Tea‘s’ in de wijken Brukske, Landweert en 
Veltum. Wie mensen kent die eenzaam zijn of zelf 
alleen is, kan een e-mail sturen naar 
info@stichtingkleurenkracht.nl 

Inwoners van Venray die 
ideeën hebben over het 
verduurzamen van het huis, 
krijgen de kans andere 
burgers hierover te vertellen. 
Dit in de hoop, dat goed 
voorbeeld goed volgen 
bewerkstelligt.  
Daarom heeft de gemeente 
Venray de website 
www.groenestrijders.nl opgericht.  
Nina Smeijsters gaat als reporter bij die inwoners 
langs, om hen te interviewen. Op dit moment staan 
al vijftien gesprekken op de website. Kent u iemand 
die voorop loopt op dit gebied of hebt u zelf iets 
bijzonders voor het milieu gedaan, dat kunt dit 
doorgeven voor een gesprek met Nina.  

  NOMINATIE KLEUR EN KRACHT 
De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

RIJBEWIJSKEURINGEN  

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

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

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

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

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 06 2095 8295 

Oirlo     

KBO Oirlo ansbastiaans@ziggo.nl 06 3083 4627 

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 06 2789 2899 

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   
      

Wijziging per 1 okt.: vaste nummer Twan Christians 

vervallen en is vervangen door mobiel nummer. 

  WEBSITE GROENE STRIJDERS  

mailto:kboblitterswijck@gmail.com
mailto:kboleunen@outlook.com
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Aedes, de overkoepelende vereniging van 
woningcorporaties, wil samen met de zorg, de 
gemeenten en het Rijk het tekort aan woningen voor 
ouderen aanpakken. Aedes-voorzitter Martin van Rijn 
(oud-staatssecretaris) ziet dat een eenheidsworst-
oplossing niet werkt. Er zijn heel veel verschillen in 
woonwensen van senioren.  
In de ‘Dialoognota Ouder Worden 2020-2040’ van het 
ministerie van Welzijn staat: “Er is fors meer behoefte 
aan woonruimte voor ouderen. Wie gaat deze 
bouwen?” In juni beloofden Aedes, ActiZ, VNG, 
zorgverzekeraars en ministeries de handen ineen te 
slaan om meer dan honderdduizend extra woningen 
te realiseren voor ouderen. En in bestuurlijke 
afspraken is zelfs de doelstelling opgenomen om 
voor 2027 liefst 60.000 extra woningen voor ouderen 
en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren. 

Inventarisatie 
Daarvoor moet nog veel geregeld 
worden. Van Rijn (foto): 
“We moeten beseffen dat dé 
oudere niet bestaat. Er zit zoveel 
verschil in de situaties en 
woonbehoeften van mensen. 
Voor de één is een woonhofje met 
zorg om de hoek de oplossing, een ander vraagt 
een mantelzorgwoning in de buurt van de kinderen. 
Punt is dat die woonzorgbehoeftes eerst in kaart 
gebracht moeten worden.” 
Die inventarisatie van woonbehoeften heeft in een 
op de drie gemeenten nog niet plaatsgevonden. 
Daar moet snel verandering in komen, zegt de oud-
staatssecretaris. De bovengenoemde groep is met 
een grote enquête bezig om alle knelpunten en 
oplossingen en vooral ook de specifieke 
woonbehoefte van ouderen in beeld te brengen. 
Het gaat om meer dan alleen nieuwbouw. 
Corporaties gaan met ouderen bekijken of een 
andere woning beter past bij hun levensfase en 
hoe zij geholpen kunnen worden met verhuizing of 
huurgewenning. Het gaat ook om leefbare wijken 
met, om maar iets te noemen, seniorvriendelijke 
looproutes met voldoende bankjes. Een omgeving 
waar mensen zich veilig voelen en waar sociale 
activiteiten en voorzieningen om de hoek zitten. 
Zorgtechnologie en Domotica spelen bij het geschikt 
maken van het bestaande vastgoed een steeds 
grotere rol.  

Bron: Vilans 

  NATIONAAL PLAN VOOR  

  WONEN NODIG 

Op de luchthaven 

Naast ons zat een doodgewoon echtpaar, zoals 
er zovelen zijn. De praatgrage man wilde graag 
zijn verhaal kwijt, wij luisterden geïnteresseerd. 

“Nee, niet echt gemist, we waren tenslotte op tijd, 
maar we werden geweigerd omdat het vliegtuig 
overboekt was. Wij waren de pineut omdat we 
de laatste waren die incheckten.  
We konden niet online inchecken vanuit ons 
hotel. Er was nog maar één plaats beschikbaar, 
met een kleine kans dat we toch allebei 
meekonden omdat een passagier zich nog niet 
had gemeld. Zou hij of zij zich na het sluiten van 
de boarding melden, dan kon hij/zij niet mee en 
dan kregen wij de stoel. En zoals dat meestal 
gaat, twintig, ja echt twintig seconden voor het 
sluiten van de boarding kwam ze met een 
sneltreinvaart aanrennen. Het bleek dus een zij te 
zijn, een vrouw met een grote rugtas op haar rug. 
Een soort backpacker, zeg maar. Dikke pech voor 
ons. Ja, een van ons kon mee, maar dat wilden 
we niet. Straks ben je elkaar kwijt in een vreemde 
stad en vind elkaar dan maar weer.” 

Taxi 
“Mijn vrouw heeft een smartphone, ik niet. 
Dat communiceert dus echt niet geweldig. 
Dus we kozen om het volgende vliegtuig te 
nemen, dat zou al over 4 uur gaan. Moesten we 
wel vier uur overbruggen, maar er zijn wel ergere 
dingen in het leven. Ja, we kregen compensatie 
voor de vertraging. Ieder vijf euro voor een kop 
koffie. Die bleek overigens best goed te zijn, 
geen Star Bucks gelukkig. We konden er ook nog 
een koekje bij kopen, verwennerij zeg maar, 
dus ons hoor je daarover niet klagen.”  

De man vervolgde zijn monoloog na op zijn 
horloge gekeken te hebben. “We maakten ons 
wel zorgen over de bagage. Stel dat onze koffers 
met de vorige vlucht waren meegegaan, hoe 
kregen we die dan weer terug? Maar nee, 
verzekerde men ons, de koffers waren uit het 
vliegtuig gehaald en ze stonden nu klaar om in 
het volgende vliegtuig geladen te worden. 
Dan blijft nog het probleem met de taxi, die voor 
ons klaar zou staan. Maar ook dat was geregeld. 
Nee, zeiden ze bij de balie, met de taxi was 
contact opgenomen dat we een vliegtuig later 
aankomen. Behalve natuurlijk ongemak voor ons, 
vind ik toch dat ze hun zaakjes goed regelen. 
Enfin, hebben we wat te vertellen als we straks 
weer thuis zijn.”  
Het echtpaar zag dat de gate open was en het 
ging naar de boarding in de hoop, dat het nu wel 
goed zou verlopen. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
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PINOKKIO 
Pinokkio is een legendarisch figuur geworden door zijn neus. Die groeit als hij een 
leugen vertelt. Nu nog zeggen ouders tegen de kinderen: “Je jokt, ik zie het aan je 
neus.” Het verhaal: Krekel Japie ziet hoe speelgoedmaker Gepetto de houten pop 
Pinokkio maakt. De man wenst dat hij een echte jongen wordt. De Blauwe Fee vervult 
die wens, als Pinokkio dat verdient. Japie belooft hem op het rechte pad te houden. 
De volgende dag wordt Pinokkio door vos Jantje Fatsoen en kat Gideon overgehaald te 
gaan spelen in het poppentheater van Stromboli. Daar wordt Pinokkio opgesloten in 
een kooi. De Blauwe Fee bevrijdt hem, maar als hij jokt begint zijn neus te groeien. 

Na Pinokkio’s ontsnapping haalt een koetsier hem over mee te gaan naar Plezier 
Eiland, waar iedereen mag doen wat hij wil. Pinokkio kan het eiland ontvluchten 
voordat hij, zoals andere kinderen, verandert in een ezel. Slechts ezelsoren en een 
staart zijn zijn deel. Bij thuiskomst leest Pinokkio, dat Gepetto hem op zee is gaan 
zoeken. Hij gaat ook naar zee en vindt Gepetto in de maag van een walvis. Als die 
moet niezen, worden ze uitgespuugd. De Blauwe Fee verandert Pinokkio als beloning 
in een echte jongen. Maar die neus blijft bij elk leugentje groeien. 

DE ZWITSERSE FAMILIE ROBINSON 
Het boek ‘De Zwitserse familie Robinson’ is een avonturenroman uit 1812, 
geschreven door de Zwitserse auteur Johann David Wyss. Het was bedoeld 
om zijn kinderen, in navolging van de ideeën van Jean-Jacques Rousseau, 
iets te leren over familiewaarden, veeteelt, de natuur en zelfredzaamheid. 
Het gaat over vader William en moeder Elizabeth met vier zoons, Fritz, Ernest, 
Jack en Francis, die met zijn allen op weg zijn naar Australië. In het ruim van 
een zeilschip, waarvan de bemanning het hazenpad heeft gekozen, overleven 
ze een hevige storm. Het zwaar gehavende schip spoelt aan bij een 
onbewoond eiland. De familie roeit op een vlot van kuipen naar de wal. 
Ze nemen zaken als voedsel, gereedschappen, munitie en vee mee. Ook 
een sloep is behouden gebleven. Op het eiland zetten ze een geïmproviseerd 
kamp op. Aanvankelijk wonen ze in een boomhut, maar later bouwen ze een 
echt huis in een grot. Fritz redt een jonge Engelse vrouw, Jenny Montrose, 
die elders op het eiland schipbreuk heeft geleden. Tien jaar later ontdekken 
ze een Brits schip dat voor anker ligt, op zoek naar de vermiste Jenny. 
Een deel van de familie kiest ervoor terug te keren naar Europa, de rest blijft 
liever achter op het eiland. 

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

In Schakel nummer 10, die op 3 december verschijnt, zal voor het laatst de rubriek 
Mijn Favoriete Kinderboek op de achterpagina staan. Zeven jaar lang heeft de redactie, met uw 
hulp bij het aandragen van titels en beoordelingen, kinderboeken besproken, die u vroeger gelezen 
hebt. 
Hoewel er nog genoeg kinderboeken zijn die niet aan bod zijn gekomen, wil de reactie iets nieuws 
brengen, ook over vroeger.  
De keuze is gevallen op radio- en televisieprogramma’s. In de nieuwe rubriek ‘Gekluisterd aan de 
Buis (radio’s en televisies draaiden vroeger inwendig met buislampen, vandaar de uitdrukking 
“wat is er op de buis vanavond”) bespreken de redacteuren oude programma’s die op radio en 
televisie waren.  
De radio-uitzendingen begonnen rond 1910, de televisie in 1951, dus exact 70 jaar geleden. 

We vragen u als lezer mee te werken. Laat weten welk programma u zich herinnert.  
Welke indruk heeft het op u gemaakt, zijn er ook ervaringen in uw leven naar aanleiding van een 
programma? Stuur uw reacties naar kopij.schakel@cvo-venray.nl 

     GEKLUISTERD AAN DE BUIS 


