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Hallo wien? We moeten er maar aan wennen: Halloween, het uit Groot-Brittannië en Amerika overgewaaide 
feest. Eigenlijk is het een oudejaarstraditie. Volgens de Keltische kalender begon vroeger het nieuwe jaar op 
1 november. Dus op 31 oktober is het de dag om mensen de stuipen op het lijf te jagen. Heksen, skeletten, 
gemaskerden en geschminkten vliegen u in de winkelstraten aan. Of ze komen aan uw deur in de hoop wat 
snoep te vangen. Zoals kinderen vroeger aanbelden met Sint Maarten of op Vastelaovend. Trick-or-treat, 
geplaagd worden of snoep geven, dat is uw keuze. Winkeliers en pompoenverkopers (een uitgeholde 
pompoen als lantaarn is de gewoonte op Halloween) haken er handig op in.  

Foto Leo Willems 
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 Kerngroep Gezondheid 2.0 heft zichzelf op  

 Ouderen houden huis ‘bezet’   

 Over vrijheid en naastenliefde    

 Kerksluiting dekenaat Venray  

 Zoektocht naar eenzame mensen   

 Tijd voor echt ouderenbeleid  

  Introductie Gekluisterd aan de Buis 

  De laatste twee kinderboeken 
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(over: commissie diversiteit, huur 
De Kemphaan en werkgroep vervoer) 

Diversiteit 
Het bestuur van de Centrale van 
Ouderenverenigingen wil een nieuwe commissie 
instellen, “Diversiteit’. Deze commissie moet zich 
gaan bezighouden met de belangen van de ouderen 
met een andere culturele achtergrond. Nu de groep 
senioren onder deze gemeenschappen groter wordt 
is dit een belangrijk thema geworden. In deze 
commissie neemt onder anderen Amina Sebbar 
namens Kleur en Kracht zitting. Daarnaast moet een 
bestuurslid hierin zitting nemen.  

Kemphaan 
Ouderencentrum De Kemphaan heeft een 
huurverhoging aangekondigd. Deze is nodig om de 
eindjes aan elkaar te kunnen knopen. Het bestuur 
van de Centrale is hiermee akkoord gegaan.  
Wel worden er vraagtekens gezet bij een brief van de 
gemeente Venray, waarin De Kemphaan voor het 
eerst wordt aangemerkt als horecagelegenheid, 
terwijl De Kemphaan een wijkgebouw is. Denkende 
dat hier sprake is van een ‘fout” zal er met de 
gemeente over worden gesproken. 

In De Schakel nummer 9 van 
29 oktober staat het artikel ‘Ouderen 
met zorg in Oostrum’ met een foto. Deze is niet een 
foto van de locatie van de familie Camps aan de 
Mgr. Hanssenstraat waarop de bouwvoornemens 
betrekking hebben. U heeft een foto geplaatst van 
het vroegere hotel café Camps en tevens 
varkenshandel aan de Stationsweg, vlak bij het NS 
station, naast Villa Josephine. Het hotel heeft al 
tientallen jaren als zodanig geen functie meer en is 
verbouwd tot twee woningen.  

Joos Linskens 
Secretaris Stichting Historische Kring Oostrum en 

Spraland 
  

Uw foto heeft betrekking op het vroegere hotel-café 
restaurant Camps-Verhoeven, Stationsweg 140 in 
Oostrum. Dit pand ligt schuin tegenover het 
NS-Station Venray. Ik herinner mij een ansichtkaart 
uit 1936 uit het archief van de Historische Kring 
Oostrum/Rooynet met de opdruk aan de achterzijde: 
kamers voorzien van stromend water. 

Jan Janssen, Oostrum. 

  INGEZONDEN BRIEVEN 

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 28 januari 2022. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 13 januari. 

Advertenties moeten uiterlijk 11 januari 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.  

UIT DE BESTUURSVERGADERING 

https://www.google.com/maps/search/Stationsweg+140?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/Stationsweg+138+A,+Oostrum?entry=gmail&source=g
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Het is alwéér bijna Nieuwjaar! We worden 
oud. 
Tijd is als een ketting waarvan de jaren 
zich als schakels aaneenrijgen, begonnen met de 
Oerknal 13,8 miljard jaar geleden. Om zoiets 
voorstelbaar te maken even wat beeldend rekenwerk. 

De begrippen duizend, miljoen, miljard 
Bij duizend denken we aan een duimstok 
van 1m. Daarop staan 1000 millimeters 
aangegeven. Da’s simpel. 
Bij miljoen wordt het al lastiger. Denk hierbij aan een 
groot vierkant blad papier met zijden van 1 meter. 
helemaal bedrukt met het patroon van ruitjespapier 
met millimeter vierkantjes. Komt dat nog vaag bekend 
voor? Dat zijn dan 1000 rijtjes van 1000 vierkantjes en 
duizend keer duizend is 1 miljoen, weet u nog?  

Als één millimeter-vierkantje 1 jaar voorstelt, 
dan is één heel rijtje van 1000 dus precies wat 
wij één millennium noemen. Ziet u zo’n blad 
van 1 miljoen jaar al voor u? 

Bij miljard moeten we ons ‘n groot dik boek voorstellen 
van 1 meter hoog en breed, met 1000 van die 
bladzijden. Immers, duizend keer miljoen is miljard.  

Leeftijd heelal 13,8 miljard 
jaar 
Dat zijn dan 13 van deze 
dikke boeken op een rij.  
Boek 14 heeft nog maar 800 
pagina’s. De Oerknal staat op 
blz. 1 van Boek 1 en het jaar 2021 staat als laatste 
vierkantje, onderaan op de laatste blz. van Boek 14. 
Hopelijk is zo het ‘onvoorstelbare’ zo een klein beetje 
voorstelbaar gemaakt. Mij duizelt het nog steeds, hoe 
langer ik erover nadenk. (Met dank aan Govert 
Schilling voor dit briljante idee). 

Aarde en Zon, Dinosaurussen en Mensheid 
Aarde en Zon ontstonden pas 4,5 miljard jaar geleden. 
Ergens in Boek 11 dus.  
De dinosaurussen verdwenen 65 miljoen jaar geleden 
van de aardbodem, in Boek 14 een schamele 65 
pagina’s van achteren.  
De mensheid is ongeveer 300.000 jaar geleden 
ontstaan. Die tijd bestrijkt precies de onderste strook 
van 30 cm op het laatste blad van Boek 14!?!  
Durven wij ons eigenlijk nog wel oud te noemen? 

Opwarming van de aarde 
Het jaar 1848 wordt gezien als het begin van de 
Industriële Revolutie. De stoommachine was al 
uitgevonden en mensen gingen in fabrieken werken. 
Het is nu 2021. In nog geen 200 jaar heeft de mens het 
‘gepresteerd’ om de aarde op te gaan warmen en het 
milieu grondig te gaan verzieken. Hoe lang nog? 
Desondanks, voor straks ‘Gelukkig Nieuwjaar’, maar of 
de mensheid nog een ‘Gelukkig Millennium’ tegemoet 
mag zien waag ik helaas zeer te betwijfelen. 

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

COLUMN 
Doelgroepenvervoer 
Het GehandicaptenPlatform heeft laten weten dat 
Max van de Langenberg  in de werkgroep 
doelgroepenvervoer zal worden opgevolgd door 
Ton Klinckenberg.  
De werkgroep bestaat dan uit: Ton Klinckenberg, 
Wim van Delft, Anneke Beekers en John Achten. 

Speld van verdienste 
Oud-secretaris Herman Janssen van 

KBO Heide heeft de 
KBO-speld van 
verdienste ontvangen 
uit handen van 
kringvoorzitter Martien 
Wijnhoven.  
Mien Janssen mocht 
het ereteken 
opspelden. 
Janssen heeft het 
secretariaat van de 
Heidse afdeling 
zestien jaar verzorgd. 
Herman heeft veel 

voor KBO Heide betekend. Naast het 
secretariaatswerk was hij leider van de 
groenploeg, oprichter van de jeu-de-boules-
vereniging en de gym club. Hermans vrouw Mien 
ontving een mooie bos bloemen. 
Janssen trad in 2020 af, maar door de 
coronaperikelen is nooit afscheid van hem 
genomen. Dit gebeurde dus op de uitgestelde 
jaarvergadering 2020, eind oktober. In zijn 
openingswoord memoreerde de voorzitter de 
moeilijke periode door de corona en er werd 
stilgestaan bij de overleden leden in 2020 en 
2021. Door de huidige coronagolf is het moeilijk 
om plannen en activiteiten te maken voor het 
komende jaar. Het gevoerde beleid werd met 
applaus goedgekeurd. Na het officiële gedeelte 
was er ontspanning met troubadour Hans van 
Gorp. De ontspanningsmiddag werd afgesloten 
met een heerlijk diner. 

CENTRALEVERGADERING AFGELAST 

Corona slaat weer om ons heen. De regering 
vraagt om elkaar zo weinig mogelijk te 
ontmoeten. Om die reden heeft het bestuur van 
de Centrale van Ouderenverenigingen op het 
laatste moment de algemene ledenvergadering 
van november afgelast. Het bestuur zal 
mogelijk voor half december een nieuwe 
bijeenkomst uitschrijven als dit vanwege de 
maatregelen kan. 

KBO HEIDE NIEUWS 
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Voor de zomer werden de seniorenorganisaties 
(KBO-PCOB, ANBO, NOOM en Koepel 
Gepensioneerden) uitgenodigd door informateur 
Mariëtte Hamer. Die overhandigden haar een 
gezamenlijk manifest ‘Het is tijd voor een integraal 
ouderenbeleid’. 
In dit manifest ontvouwden seniorenorganisaties hun 
plannen voor ouderen in Nederland en boden ze hun 
diensten bij de uitvoering daarvan aan. Het ging 
daarbij om vijf thema’s: pensioen, koopkracht, wonen, 
zorg en welzijn. Ook de Tweede Kamer kreeg het 
manifest, met het oog op een nieuw kabinet en het 
door de partijen die daar deel van gaan uitmaken te 
voeren ouderenbeleid. 
In diverse individuele contacten met politieke partijen 
uit zowel coalitie als oppositie hebben de 
ouderenorganisaties een lans gebroken voor deze 
plannen.  
Bij veel gelegenheden is hierover ook met anderen 
gesproken. Duidelijk werd dat een en ander goed 
bekend is bij de ministeries, alsook dat zij de 
betrokkenheid van seniorenorganisaties op prijs 
stellen. Afgesproken is dat de ouderenorganisaties 
en ambtenaren van diverse ministeries geregeld van 
gedachten gaan wisselen over de in het manifest 
genoemde thema’s. De politieke partij ChristenUnie 
pleit zelfs voor een minister voor ouderenbeleid. 
 
Wat staat in het manifest? 
Wonen 
Er is een groot tekort aan geschikte woningen. 
Overheden moeten snel harde afspraken maken over 
aantallen en soorten huizen, over nieuwe 
woonconcepten gericht op gemeenschap en 
saamhorigheid, om ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig te laten wonen. Domotica en digitale 
toepassingen zijn daarbij belangrijk. 
Preventie 
Ouderen zelfstandig te laten wonen vraagt om 
investeringen in preventie rond leefstijl en welzijn. 
Niet iedereen is even zelfredzaam, sommigen 
moeten kunnen rekenen op een goede 
ondersteuning. Waardeer mantelzorgers, versterk 

TIJD VOOR ECHT OUDERENBELEID 

wijkteams, laat zorgaanbieders intensiever 
samenwerken, onderling maar ook met gemeenten 
en zorgverzekeraars. De informele en formele zorg 
moeten beter op elkaar worden aangesloten. 
Koopkracht  
In koopkracht bungelen ouderen steeds onderaan. 
Lagere maar ook de midden-inkomensgroepen zijn 
kwetsbaar. Belastingmaatregelen en toeslagen 
moeten helpen bij het verbeteren van de koopkracht 
van senioren. Betaal bij lage inkomens de niet-
benutte heffingskorting uit, dat biedt veel verlichting. 
Pensioenen  
De meeste pensioenen zijn al meer dan tien jaar niet 
verhoogd, soms zelfs verlaagd. Dit, terwijl de 
vermogens van pensioenfondsen zijn gestegen naar 
meer dan 1700 miljard euro. Het nieuwe 
pensioenstelsel belooft een koopkrachtig pensioen. 
Het nieuwe kabinet moet indexatie nu mogelijk 
maken en zorgen voor een evenwichtige overgang 
naar het nieuwe stelsel. 
Aanpak  
Alleen met een integrale aanpak kunnen de kansen 
en mogelijkheden van de ouder wordende 
samenleving optimaal worden benut. Ouderenbeleid 
betekent gezamenlijk en afgestemd beleid, 
interdepartementaal op het gebied van inkomen, 
wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en 
zingeving.  

VEILIG OMGAAN MET E-MAIL 

Ontvangt u een e-mail van uw 
bank? Let dan op het volgende: 

* Een bank vraagt u nooit om vanuit 
een e-mail direct in te loggen bij de 
bank. 

 * De bank vraagt u nooit naar beveiligingscodes, 
zoals uw pincode, toegangscodes of de inlog- en 
signeercodes 

Wordt dit wel gevraagd, dan is het een valse 
e-mail. Maak niet open en gooi hem weg. 
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De bevalling 
De bank, die uitkijkt over de Maas, is heel 
aantrekkelijk voor wandelaars en fietsers om 
daar even van de zon en het uitzicht te 
genieten. Naast mij zat een vrouw, duidelijk op 
leeftijd, hoewel haar haarkleur dat niet kon 
camoufleren. Ze was aan komen lopen vanuit 
het dorp. We raakten aan de praat. “Ja, ik was 
werkzaam in de zorg, tot enkele jaren terug. Als 
jong meisje heb ik het verpleegdiploma A 
behaald, en ik heb enige jaren in Venlo 
gewerkt. Maar ik wilde meer. Ik kon naar de 
vroedvrouwenschool in Heerlen. Dat was intern 
en best zwaar, maar ik heb het gehaald en ik 
ben als zelfstandig vroedvrouw gaan werken. 
Vroeger waren dat veelal thuisbevallingen, nu 
kiezen steeds meer vrouwen voor het 
ziekenhuis“. 
 
De kerstnacht 
“Mijn mooiste bevalling... tja daar vraagt u wat. 
Ik denk toch die van een tweeling in de 
kerstnacht. De moeder belde mij vlak voor 
middernacht, min of meer in paniek, dat het 
vruchtwater was gebroken. Het was bekend dat 
er een tweeling zat aan te komen, maar de 
vrouw was pas over vier weken uitgeteld. 
Natuurlijk komen veel tweelingen eerder, maar 
dit had ik ook niet verwacht. Ik ging snel naar 
haar toe en het bleek, dat haast was geboden. 
Het ging niet goed. Ik regelde een ambulance 
en zo is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het 
mooiste was, dat de klokken van de Grote Kerk 
duidelijk te horen waren, zo in de kerstnacht. 
Voor mij is de nachtmis en de oproep door de 
klokken het ultieme kerstgevoel.  
Maar goed, het ziekenhuispersoneel stond al 
helemaal klaar en in diezelfde nacht is een 
gezonde tweeling, een jongen en een meisje, 
geboren.. een laag geboortegewicht, dat wel, 
maar alles zat er op en er aan. 
De meeste baby’s die ik bij de geboorte heb 
geholpen zie ik nooit meer terug, en ik herken 
ze later ook niet. Maar deze tweeling kwam ik 
vaker tegen, al van jongs af aan. Altijd even 
een praatje maken over het bijzondere moment 
van hun geboorte. Het is niet altijd fijn om met 
de kerst jarig te zijn. Afijn, ze zijn in goed 
gezelschap, zullen we maar denken”. De vrouw 
zweeg. Ze had een gelukzalige glimlach op 
haar gezicht. Het was echter voor mij tijd om 
door te wandelen, richting huis. “Geniet er nog 
lang van”, adviseerde ik terwijl ik opstond. 

 Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  

 
De artsen van de spoedeisende hulpverlening (SEH, 
vroeger eerste hulp genoemd) in de ziekenhuizen 
van Venlo/Venray en Roermond gaan samenwerken. 
Ze draaien gezamenlijke diensten om de 
spoedposten in de drie ziekenhuizen continu bezet te 
hebben. Met deze overeenkomst willen de besturen 
de acute zorg in Noord- en Midden-Limburg goed 
regelen, ook voor de toekomst. Voor u als patiënt 
verandert er niets. 
De samenwerking is nodig omdat er soms problemen 
ontstaan bij het bezet houden van de SEH.  
In Roermond zijn zes gespecialiseerde artsen 
beschikbaar, in Venlo/Venray negen. Die komen nu 
allemaal in dienst van VieCuri, dat de bezetting in 
zowel Roermond als Venlo gaat regelen 

 
Als de gemeenteraad van Venray ermee 
instemt, komt er toch extra geld voor de verbouwing 
van de voormalige Albert Heijn aan het 
Schouwburgplein tot bibliotheek van Venray. Het 
hogere bedrag is nodig om het pand energiezuiniger 
te maken. Het gaat om een bedrag van tussen de 
100.000 en 250.000 euro. 
Misschien is hiermee de verhuizing van BiblioNu 
vanuit het voormalige Torropand (daarvoor 
textielfabriek) aan de Merseloseweg zeker geworden. 
De gemeente wilde zelf dat de bieb zou verkassen 
en kocht de oude supermarkt van Albert Heijn. 
Daarin wordt niet alleen de bieb, maar ook de speel-
o-theek gevestigd. Tevens is er een beveiligde 
fietsenstalling voorzien. Tegelijkertijd zal het Gouden 
Leeuwpad worden opgeknapt. Tot nu toe weigerde 
Venray echter de extra kosten voor zijn rekening te 
nemen. Ouderen vinden de verhuizing jammer, want 
parkeren vlak voor de deur van de bieb is er dan niet 
meer bij. 

SAMENWERKING  
SEH-ARTSEN  

EXTRA GELD  

BIBLIOTHEEK 
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Deze gesprekken hebben geleid tot het organiseren 
van een conferentie. In maart 2020 kon de 
conferentie niet doorgaan vanwege het uitbreken van 
de coronapandemie. In 2021 heeft de kerngroep de 
draad weer opgepakt. Ze schreef een nieuwe 
conferentie uit. De bestuurders van instellingen voor 
gezondheidszorg waren bereid een inhoudelijke 
bijdrage te leveren. 

Geen basis 
Tot teleurstelling van de kerngroep kwamen hiervoor 
slechts dertig aanmeldingen binnen. Te weinig naar 
het oordeel van de groep. De kerngroep had vijftig 
belangstellenden als minimum gesteld. De Wit: “Wat 
ons vooral tegenviel was het minimale aantal 
aanmeldingen vanuit de burgergroeperingen. Als 
werkgroep zijn wij in 2018 gevraagd de kar te 
trekken. Als we dan een aantal bestuurders 
uitnodigen om van gedachten te wisselen, kunnen we 
hen niet voor slechts een handjevol mensen 
plaatsen.  
We vinden dit echt het signaal dat het voor hen niet 
hoeft. We hebben zo geen basis meer om door te 
gaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen 
dat de kerngroep, bestaande uit vrijwilligers, geen 
middelen noch formele zeggenschap heeft en steeds 
op basis van goede argumenten de dialoog met 
betrokkenen moet zoeken. Het is nu weer aan 
belangenorganisaties en vertegenwoordigers van 
zorgverleners en zorgnemers om de noodzakelijke 
acties te ondernemen.” 

Wijkontmoetingscentrum ’t Schöpke 
in Veltum heeft diverse activiteiten waaraan senioren 
kunnen deelnemen. Zo zoekt de koersbalgroep, op 
dinsdagmiddag, nieuwe mensen.  
Door omstandigheden zijn er plekken vrijgekomen.  
De groep is nu zo klein dat de activiteit niet of 
nauwelijks door kan gaan. Alle materialen zijn 

hiervoor aanwezig 
en de kosten zijn 
€ 5,50 per persoon 
per maand. 
Ook is het centrum 
op zoek naar 
mensen die graag 
willen kaarten.  
Dit vindt eveneens 
plaats op de 
dinsdagmiddag in 

het Grand Café. Deelname is gratis. In dit Grand 
Café staat een mooie biljarttafel waarvan dagelijks,  
in overleg met de beheerder, gebruikgemaakt kan 
worden. (uitgezonderd bij feesten). Deelname is 
gratis.  
Het centrum is op werkdagen open van 10.00 tot 
16.30 uur. 
Voor meer (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten, 
zie de website www.tschopke.nl 

De Kerngroep Gezondheidszorg 
Venray 2.0 heeft het bijltje erbij 
neergegooid. Als de goegemeente 
van Venray geen interesse toont in 
een discussie over ‘hoe verder’, dan 
hoeft het van haar ook niet meer.  
In het najaar van 2018 kwam de 
kerngroep van de grond naar 
aanleiding van de sluitingsplannen 

van de huisartsenpost en grote vraagtekens over 
het voortbestaan van het ziekenhuis. Mensen 
waren bezorgd over de ontwikkelingen op het 
gebied van de gezondheidszorg. Met de kerngroep 
was er in elk geval een platform om met de 
gezondheidssector en beleidmakers te praten.  

Teleurstelling 
De Kerngroep Gezondheidszorg Venray 2.0 heeft 
sindsdien veel gesprekken gevoerd met de 
gemeente en verschillende zorgaanbieders.  
In maart 2019 heeft de Kerngroep tussentijds 
verslag gedaan. Daarna is ingezet op het verdere 
onderzoek naar de mogelijkheden van een 
‘tussenvoorziening’ die het gebrek aan 
voorzieningen tussen eerstelijnszorg en 
specialistische zorg zou kunnen opvullen, schrijft 
voorzitter Jan-Hein de Wit (foto). 

  KERNGROEP  
  GEZONDHEIDSZORG STOPT 

  WOC ‘T SCHÖPKE 

http://www.tschopke.nl
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en dankbaar werk om iets te kunnen betekenen voor 
een ander. Aan de ene kant moet je ervoor waken 
dat het niet te emotioneel wordt voor jezelf. Maar 
daartegenover staat, dat je vaak hoort dat de 
aandacht van een betrokken bekende vaak meer op 
prijs wordt gesteld dan de hulp van een 
wildvreemde.” 

Gymles senioren 
Omdat Nelly in haar tienerjaren op hoog niveau 
sportte, werd ze al snel gevraagd een cursus voor 
sportleidster te volgen bij de KPJ. Daar hield ze zich 
tien jaar lang in het bijzonder bezig met ritmische 
gymnastiek en daarnaast met atletiek. Ook kreeg ze 
de majorettes van DSV in Venray en de 
dansmariekes van Ysselsteyn onder haar hoede en 
gaf ze gymles aan senioren. 
Haar gedrevenheid om op maatschappelijk gebied 
haar steentje bij te dragen, werd al snel duidelijk. Met 
als gevolg dat ze van het ene bestuur in het andere 
rolde. Als notulist, bevlogen regelaar en vaak zelfs 
als kartrekker. Zo zat ze in het bestuur van de LVB, in 
de dorpsraad en in het kerkbestuur.  

Schone Schijn 
En is ze al bijna vanaf de oprichting in 2004 de trotse 

voorzitter van de zanggroep 
‘Schone Schijn’. Het zingen in deze 
gezellige dameszanggroep is een 
grote hobby van haar. De groep 
treedt zo’n 25 keer per jaar op met 
Nederlandstalige nummers, voor 
bijvoorbeeld ouderen en in 
zorgcentra. 

Maar er speelde nog meer muziek 
in het leven van Nelly: de 
heroprichting van het kinderkoortje 
in de jaren negentig. De kapelaan 
wilde weer een koortje. Nelly was 
de aangewezen persoon om dat te 
regelen. Als overblijfkracht op 
school en kerkvrijwilliger zorgde ze 
voor het contact tussen school en 
kerk. Op school was het niet 
moeilijk om kinderen te charteren, 
in de beginjaren waren er zelfs zo’n 
dertig koorleden. Samen met een 
aantal moeders heeft ze zich met 
hart en ziel ingezet voor ‘haar 
meiden’. Helaas is het koortje 

inmiddels weer ter ziele. 

Als de inzet voor de medemens zoveel energie 
vraagt, is ontspanning broodnodig. Daar zorgt, naast 
het koor, haar beste vriendin Tony voor. Ze kennen 
elkaar al vanaf de basisschool. Met hun mannen 
vormen ze een hechte vriendenclub. Bijna ieder 
weekend fietsen ze samen. Bovendien maken Jan en 
Nelly eens per jaar een uitstapje met hun kaartclubje 
en gaan ze jaarlijks met hun camper naar steeds een 
andere zomerse bestemming. 

Tekst: Johan Koster 
Foto’s: Leo Willems 

Wie is: Nelly Ewals 

Geboren in: Ysselsteyn 

Leeftijd: 69 jaar 

Gehuwd met: Jan 

Oma van: 2 kleinkinderen 

Bezigheden: Vrijwilligerswerk 

 voor de Ysselsteynse 

 gemeenschap.  Zingen, kaarten en 

 vakantie 

 

Opgroeien in een pioniersfamilie en als tiener, zoals 
zovelen, dagelijks door weer en wind naar school in 
Venray. Het zal ongetwijfeld hebben bijgedragen aan 
de energie waarmee Nelly steeds weer aan een 
nieuwe uitdaging begon, vaak in dienst van de 
dorpsgemeenschap.  
Vooral opvallend is de rust die ze uitstraalt, een van 
de belangrijkste voorwaarden om te slagen. En 
ondanks haar bekendheid in het dorp blijft ze 
bescheiden. Toen ze vorig jaar 
benaderd werd voor de hoogste 
Ysselsteynse 
carnavalsonderscheiding, De 
Reuzekluut, reageerde ze: “Er zijn 
toch zoveel mensen die wat 
doen.” 

De dorpsbewoners kennen Nelly 
vooral van haar huisbezoeken 
voor De Zonnebloem en de 
avondwake in de kerk. “Niet altijd 
gemakkelijk, maar je krijgt er veel 
waardering voor terug. Zo heb ik 
onder meer mooie herinneringen 
aan de twaalf jaar dat ik als 
vrijwilliger van De Zonnebloem 
wekelijks bij een ouder echtpaar 
op de koffie ging. Een praatje, een 
eindje wandelen, of een bezoek 
aan een van de activiteiten van de 
Zonnebloem werd erg op prijs 
gesteld.” 

Avondwake groep 
De bijdrage die Nelly leverde tijdens de uitvaartdienst 
van haar vader in 2000, had als gevolg dat ze 
gevraagd werd lid te worden van de 
avondwakegroep. Vanaf dat moment bestaat die 
groep uit vier dames, die bij toerbeurt twee aan twee 
een avondwake verzorgen. Tijdens de voorbereiding 
van een mooi en warm afscheid, voeren ze 
gesprekken met de nabestaanden om rekening te 
houden met hun wensen. In de kerk zetten ze alles 
klaar en verzorgen ze de avondwake.  
Na een paar weken gaan ze nog eens bij de familie 
op bezoek om na te praten. Nelly is steeds op zoek 
naar een evenwichtige benadering: “Het is heel mooi 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Eerdmans altijd als de laatste ronde begon. Na een 
glaasje limonade wandelden we weer naar huis om 

vol vuur te vertellen wat we 
allemaal hadden gezien. 
In 1956 stierf mijn vader (na de 
Arbeitseinsatz ziek uit 
Duitsland teruggekomen) en in 
1959 verhuisde mijn moeder 
naar een woningwetwoning. 
Geen televisie nog, die kwam 
pas in 1964. Tot dan moesten 
we naar de overburen om 
bijvoorbeeld de Olympische 
Spelen van Rome (1960) te 

zien. Of te kijken naar de Duitse zender met Willy 
Millowitsch (foto) in een van zijn vele kluchten. 
Sindsdien spookt de uitroep ‘Tante Jutta aus 
Calcutta’ door mijn hoofd. Nog steeds! 

Jaques Penris 

In deze Schakel leest u op de achterpagina de laatste 
twee stukjes in de rubriek Mijn Favoriete Kinderboek. 
Zeven jaar lang heeft de redactie, met uw hulp bij het 
aandragen van titels en beoordelingen, kinderboeken 
besproken, die u vroeger gelezen hebt. 
De redactie vindt het tijd voor iets nieuws. De keuze 
is gevallen op radio- en televisieprogramma’s van 
vroeger, vlak voor of direct na de oorlog. 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. Het is niet erg als u 
de inhoud niet meer kent, maar 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 
Het eerste onderwerp betreft Swiebertje.  
Als u hierover wilt reageren, mail dan even. Bellen 
mag ook op nummer 0478 585364. 

In januari start de redactie van De Schakel een 
nieuwe rubriek ‘Gekluisterd aan de Buis’. Waar 
luisterden of keken wij, senioren, vroeger naar?  
Wat weten wij nog van die programma’s en vooral 
ook, wat maakten die bij ons los. Bij de een 
vrolijkheid, bij een ander verveling. Hier een 
introductie. 

Het was 1952. Schoorvoetend deed de televisie zijn 
intrede in de wereld. In ons kleine dorp in Midden-
Limburg waren twee mensen met een tv-toestel: de 
gemeentesecretaris en de ‘elektrische winkel’, waar 
je alles op het gebied van lampen, elektrische 
apparaten en radio’s kon krijgen.  
Wij hadden wel radio thuis. Eerst zo’n abonneekastje 
aan de muur (distributieradio heette dit) met een knop 
voor vier golflengtes. Die van ons stond altijd op de 
KRO. Mijn vader wilde steeds het nieuws en “Meester 
Gee Jee Bee Hilterman” horen. Mijn moeder luisterde 
naar Moeders Wil is Wet. En de Arbeidsvitaminen 
vanwege de muziek. En soms, op zondagmiddag, als 
het Nederlands elftal moest voetballen, zaten mijn 
vader en de buurmannen zowat met de koppen tegen 
elkaar en het oor tegen dat apparaatje om het verslag 
van Leo Pagano te horen. Nooit meer vrolijkheid 
gehoord dan die zondag dat Nederland met 9-0 van 
België won! 
Toen mijn broer in een radiozaak ging werken, 
kregen we een echte radio, zo’n grote kast met wel 
dertig zenders die je heel precies met een knop 
moest afstellen, wilde je niet andere zenders daar 
doorheen horen. Op zaterdagmiddag was er 
kindermiddag: eerst Kleutertje Luister voor de 
kleineren, dan Wigwam voor de grote jongens. Mijn 
oudste broer wilde niets missen. Zelfs toen mijn 
moeder eens vanuit een schram op zijn onderarm 
een dikke blauwrode streep omhoog zag kruipen (wat 
duidde op bloedvergiftiging) wilde hij niet naar de 
dokter. “Eerst wigwam luisteren,” riep hij boos. 
Gelukkig luisterde mijn moeder niet naar hem. 

Tante Lies 
Maar goed, de TV kwam. Mijn oudste broer was een 
vriend van de zoon van de winkelier in elektrisch spul 
en kon bij een interland daar gaan kijken. Op een in 
de huiskamer gebouwde tribune. Wij, kleinere 
kinderen mochten op zaterdag naar Tante Lies. 
Tante Lies was de vrouw van de gemeentesecretaris 
en tante van de buurjongens, onze speelkameraden. 

Op zaterdag, laat in de middag, 
eerst in de ‘kuip’ het vuil van de 
hele week afwassen, dan 
‘gewassen en gestreken’ naar 
tante Lies, die tweehonderd meter 
verder woonde. Daar mocht we 
Dorus (foto) kijken (een keer in de 
maand) of de quiz van Theo 
Eerdmans, waarmee je geld kon 
winnen. “Op naar de duizend”, zei 

GEKLUISTERD  

AAN DE BUIS 

OPROEP AAN DE LEZERS 
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Het door de gemeente 
ingehuurde bureau Berenschot 
hield op 17 en 18 november, verdiepingssessies om 
te praten over wat nodig is voor het op te stellen 
ínclusierapport. Inclusie betekent dat iedereen, met 
of zonder handicap, moet kunnen meedoen in de 
maatschappij. Wat is de stand van zaken?  
Het GehandicaptenPlatform Venray doet verslag. 

Doelstelling 
In 2016 werd het VN-verdrag voor de rechten van 
mensen met een beperking wettelijk geregeld. De 
gemeenten moesten ermee aan de slag. Hoe heeft 
de gemeente Venray dit opgepakt?  

In 2019 is de Kadernota Sociaal Domein 
vastgesteld, een integrale aanpak waarvan het VN-
verdrag een onderdeel is. Het externe bureau 
Berenschot kreeg opdracht om, in samenwerking 
met een raadswerkgroep, invulling te geven aan de 
Kadernota. Als eerste actie is een communicatieplan 
‘Venray voor Iedereen’ en activiteitenoverzicht 
opgesteld.  

De focus van de gemeente ligt dus op álle inwoners 
van Venray en niet specifiek op de mensen met een 
beperking. Hierdoor sneeuwt de doelgroep, 
waarvoor het VN-verdrag is bedoeld, enigszins 
onder.  

Twee maanden geleden, we zijn inmiddels vijf jaar 
verder, gaf bureau Berenschot tijdens een 
Bijeenkomst ‘Lokale Inclusie Agenda’ een toelichting 
op het traject dat de gemeente wil doorlopen om tot 
een lokale inclusie-agenda te komen. Daarbij waren 
aanwezig leden van de raadswerkgroep, 
beleidsambtenaren van de gemeente en adviseurs 
van het bureau Berenschot. Daarnaast 
vertegenwoordigers van de LHBTI+ gemeenschap 
en de voorzitter van de Centrale van 
Ouderenverenigingen. Hieruit blijkt dat de 
doelstelling van de gemeente duidelijk anders is dan 
de doelstelling van het GPV. 

Betrokken 
Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) gaf 
tijdens deze bijeenkomst aan dat het VN-verdrag 
Handicap primair bedoeld is voor mensen met een 
beperking en niet voor alle inwoners van Venray. 
Ook gaf het GPV aan dat bij het voortraject van de 
bijeenkomst de mensen met een beperking niet 
betrokken waren. Er wordt wel gesproken over deze 
doelgroep, maar niet met de mensen waar het VN-
verdrag voor is bedoeld.  

Bij de verdiepingssessies die door bureau 
Berenschot waren georganiseerd, waren ook 
vertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen van 
het GPV aanwezig. Vanwege de verscherpte 
coronamaatregelen werden de verdiepingssessies 
digitaal gehouden. Het aantal deelnemers per 

sessie was helaas duidelijk minder dan het aantal 
mensen dat voor die sessie was uitgenodigd. De 
focus lag vooral op Handicap: Vrije Tijd + Thuis + 
Welzijn Gezondheid & Ondersteuning.  

Afwezig 
Bij het thema bouwen en wonen ontbraken helaas 
de architecten, die toch een belangrijke rol spelen 
als het gaat om toegankelijk bouwen. Voor de 
gemeente zag men een duidelijke rol om sturend op 
te treden en niet alles aan de vrije markt over te 
laten. Opvallend: de wethouders Jenniskens en 
Nijkerken, die ook waren uitgenodigd, waren niet 
aanwezig.  

Bij het thema welzijn, gezondheid en ondersteuning, 
werden een aantal punten besproken die voor 
verbetering vatbaar zijn. Vooral punten die we 
terugzien in het VN-verdrag Handicap kregen de 
aandacht. Enkele aandachtspunten:  

-Er is behoefte aan één aanspreekpunt bij de 
gemeente als mensen vragen hebben over 
ondersteuning. De toegang voor vragen over 
hulpverlening moet laagdrempelig zijn. 

-Inclusie begint met bewustwording. Niet alleen bij 
de ambtenaren van de gemeente, maar ook bij 
bijvoorbeeld de horeca, de sportverenigingen, de 
vervoersinstanties en de burgers van Venray.  

-Niet iedereen is even vaardig in het gebruik van de 
digitale media. Websites mogen meer aandacht 
schenken aan o.a. leesbaarheid, eenvoudig 
taalgebruik, cultuurverschillen. 

-Maak meer gebruik van ervaringsdeskundigen. Zij 
zijn juist degenen die knelpunten ervaren en 
daardoor een belangrijke stem kunnen hebben bij 
het zoeken naar oplossingen. Niet voor niets 
hanteert het GPV al jaren de slogan: Niet over ons, 
maar met ons. 

Samenvattend: de verdiepingssessies hebben 
voldoende gegevens opgeleverd waarmee bureau 
Berenschot aan de slag kan om uiteindelijk een 
goede start te maken met de uitvoering van de 
Inclusie Agenda.  

Jac Haegens 

 

  VOORTGANG UITVOERING  

  INCLUSIE-AGENDA 
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Het kerkbezoek is de laatste dertig jaar minder 
geworden. Zozeer dat de kerken in financiële 
problemen raakten. Bovendien vielen door de 
coronacrisis de inkomsten uit misintenties en 
collectes weg.  
Deken Ed Smeets constateerde al, dat de kerk in 
een te groot geworden jas woont. Het is niet 
realistisch om in al die kerken de erediensten te 
blijven vieren. Veel mensen kunnen ook, anders dan 
vroeger, met de auto naar het naburige dorp naar de 
kerk. Kerkbesturen, deken, bisdom en parochianen 
zoeken naar mogelijkheden de kerk zo lang mogelijk 
open te houden.  
Steeds meer komt het besef dat een combinatie met 
andere voorzieningen de gewenste ruimte schept. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van het Venrayse 
project ‘Schoon door de Poort’, waarmee de 
plaatselijke gemeenschap met steun van een flinke 
gemeentelijke subsidie zorgt voor zelfstandige 
renovatie en exploitatie van gemeenschapshuizen. 
Hieronder een overzicht van de stand van zaken. 

In 2007 werden de dekenaten van Venray en 
Gennep samengevoegd tot het dekenaat Venray-
Gennep. In het Venrayse deel bestaan vijf clusters 
van parochies/rectoraten. 

De kerkdorpen 
Cluster Ysselsteyn/Merselo/Vredepeel, met als 
priesterteam deken Smeets, pastoor Geudens en 
assistent pastoor Rijs. 

In Ysselsteyn is wegens teruglopend kerkbezoek 
besloten de kerk te slopen, om op die plek een 
multifunctionele accommodatie te bouwen.  
Het huidige gemeenschapshuis De Smelehof wordt 
ook afgebroken. In de MFA komt ook een ruimte 
voor wekelijkse gebedsdiensten en voor uitvaarten. 
Naast de ‘dorpshuisactiviteiten’ is een dagopvang 
voor ouderen voorzien. Het jongerencentrum Jera 
blijft op de bestaande locatie en zal grondig worden 
gerenoveerd. 

In Merselo wordt basisschool De Lier verplaatst naar 
de locatie van gemeenschapshuis D’n Hoek op het 
sportpark. Door de nieuwe basisschool tegen 
D’n  Hoek aan te bouwen, ontstaat een 
multifunctioneel centrum.  
Dit moet begin 2023 klaar zijn. Het kerkgebruik is 
ongewijzigd. Op de plek van de oude school komen 
huizen te staan.  

Vredepeel is inmiddels hét voorbeeld van hoe het 
kan. In 2019 is daar het 
multifunctioneel centrum 
geopend in de omgebouwde 
kerk. Een deel van het 
gebouw is kerk (foto), de 
rest is de accommodatie 
voor ontmoeting en 
activiteiten. 

KERKSLUITINGEN DEKENAAT VENRAY 
Gemeenschapsgebouw De Kleine Loef is gesloopt. 
In de in 2011 gesloten basisschool komen vier 
woningen. 

Ongewijzigd 
Cluster Leunen/ Veulen/Heide, hetzelfde 
priesterteam (Smeets, Geudens, Rijs). Voor alle drie 
de kerken is het gebruik ongewijzigd. 

In Leunen werd in 2014 MFC De Baank geopend. In 
2014 kwam de fusie tot stand van de basisschool in 
Leunen met de scholen in Veulen en Heide. 

In Veulen werd in 2005 het moderne 
gemeenschapshuis gebouwd, met duurzame 
exploitatie. Het leegstaande schoolgebouw wordt 
een wooncomplex voor ouderen. 

In Heide is De Gelderkoel van oudsher het 
gemeenschapshuis. Daarnaast werd in 2018 een 
tweede accommodatie, De Schól, geopend in de 
leegstaande school. De dorpsraad vindt twee 
dorpshuizen te veel voor een dorp van 480 inwoners. 
Een plan is in de maak. 

Cluster Oostrum/Geijsteren met pastoor Clemens uit 
Well als voorganger. Geen wijziging in de 
kerkfuncties. 

Oostrum beschikt, naast het gemeenschapshuis 
D’n Oesterham, ook nog over accommodatie in de 
oude Watermolen, die volledig is gerenoveerd. 

In Geijsteren is het gemeenschapshuis in de oude 
lagere school aan de dorpsstraat gemoderniseerd. 
De voormalige basisschool, in 2014 gesloten, wordt 
omgebouwd tot een woonzorgcomplex met vijf 
seniorenwoningen. 

Afgewezen 
Cluster Castenray/Oirlo/Wanssum/Blitterswijck met 
pastoor Van Horne uit Blitterswijck. De vier parochies 
komen per 1-1-2022 onder één kerkbestuur. 

Het kerkbestuur in Castenray verzocht het bisdom in 
te stemmen met sluiting van de dorpskerk (foto) op 

1 januari 2022, als eerste 
dorpskerk in Limburg. Dat 
verzoek werd afgewezen. 
Gekozen werd voor een 
tussenoplossing: reguliere 
missen worden niet meer 
gehouden, uitvaarten en 
doopsels zijn nog wel 
mogelijk. De oude 
basisschool is verbouwd 
tot Residence De Stek, 
met een buurt-
ontmoetingscentrum en 
vijf appartementen. 

In Oirlo is de verbouwing van gemeenschapshuis  
De Linde in 2023 gereed. Basisschool Eigenwijs is 
ontstaan uit de fusie van de scholen van Oirlo en 
Castenray. De financiële situatie van de kerk is zeer 
nijpend, maar het kerkbestuur wil een sluiting zolang 
mogelijk voorkomen. 
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KBO Wanssum wil niet de 
bloemetjes, maar de boekjes 
buiten zetten. Het is een 
mogelijkheid om de uitleen via de 
zwerfboekenkast te verbeteren, 
zo was het idee van de 
initiatiefnemers Annie Engels, 
Mirka Kraan en Maria van 
Oosterhout. Tevens hopen zij dat 
Wanssumers die een boekenkast 
over hebben deze niet naar de 
kringloopwinkel of de stort 

brengen, maar afstaan voor de Zwerfboekenkast in 
gemeenschapshuis De Zandhoek. 
Die zwerfboekenkast bestaat al acht jaar en is van 
drie kasten uitgegroeid tot een hele wand. Elke 
maandag tussen 14.00 en 16.00 uur kunnen 
inwoners van het dorp er terecht. Ze kunnen boeken 
lenen en boeken brengen. Wat de een heeft gelezen, 
daar is een ander naar op zoek.  
Helaas is de uitleentijd beperkt. Niet iedereen kan, 
vanwege werk of andere verplichtingen, op 
maandagmiddag komen. Vandaar het idee om de 
uitleen te doen vanuit openbare kasten buiten op de 
stoep. Winkeliers kunnen die ook binnen in hun zaak 
zetten. 
Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u zich 
melden bij de KBO-verzorgers van de 
Zwerfboekenkast of bij Annie Engels, tel. 532137, 
Mirka Kraan, tel. 562887 of Maria van Oosterhout, 
tel  511186. 

Zorgverzekeraar De 
Friesland vergoedt vanaf 
januari danslessen aan 
mensen met Parkinson. 
Waarom maakt De Friesland 
deze keuze? 
Dansdocent Marlien 
Seinstra: "We kijken naar 
wat mensen wél kunnen. We hebben mensen in een 
rolstoel, met rollator of mensen met pijn. We passen 
de lessen steeds aan. Naar dansles gaan voelt 
anders dan naar een fysiotherapeut gaan." 
Revalidatiearts Wya Feenstra 
heeft promotieonderzoek gedaan naar de effecten 
van dansen op mensen met Parkinson. Daaruit blijkt 
dat Dans op Recept het zelfvertrouwen en de 
kwaliteit van leven van de dansers verbetert.  
Ze bewegen beter, durven meer. Nu dit onderzoek is 
afgerond, wordt gekeken naar de effecten van 
dansen bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel 
en met chronische pijn. Of andere zorgverzekeraars 
het voorbeeld van De Friesland volgen, moet nog 
blijken. 

In Wanssum wordt de kerk verbouwd tot MFC. De 
kerk krijgt in de bestaande sacristie een vaste ruimte 
voor de missen. De verenigingen die 
gebruikmaakten van gemeenschapshuis De 
Zandhoek krijgen een plek in de zijbeuken. In het 
middenschip komt een grote zaal voor sport en 
evenementen. En de jeugdsoos komt in de kelder 
met een aparte ingang. De Zandhoek wordt gesloopt 
voor woningbouw. Basisschool de Peddepoel is in 
2014 gefuseerd met de school van Geysteren. 

In Blitterswijck is het recent gerenoveerde 
gemeenschapshuis De Zaal al enige tijd in gebruik. 
De KBO en de jongerensoos, die voorheen 
gebruikmaakten van de oude kleuterschool, 
verhuisden ook naar De Zaal. Het gebruik van de 
kerk is ongewijzigd. 

Venray-kom 
Grote Kerk/Paterskerk en rectoraat Smakt vormen 
een cluster, met als priesters deken Smeets, en de 
pastoors Geudens en Rijs. 

Tijdens de sterke groei van Venray na de oorlog 
werden in Venray-Zuid nog twee nieuwe wijkkerken 
gebouwd: in 1964 de Vredeskerk in Veltum en in 
1977 Het Zonnelied in Brukske. Wegens de 
ontkerkelijking werd de Vredeskerk in 2001 gesloten 
en verkocht aan Thuiszorg. Het Zonnelied ging al 
eerder dicht en werd in 1995 verkocht aan de 
protestanten van de Protestantse Kerk in Nederland. 
De parochies van Paterskerk, Vredeskerk en Het 
Zonnelied werden samengevoegd tot Parochie 
Venray-Zuid. 

Zonnelied 
De PKN houdt iedere zondagmorgen een liturgische 
viering in het Zonnelied, maar in de zomermaanden 
om de week in het ‘Nederlands Hervormde’ kerkje bij 
het in de oorlog verwoeste kasteel in Blitterswijck. 
Deze kerk, de ‘wieg’ van de protestantse kerk van 
Venray en omstreken, werd in 1822 gesticht door de 
kasteelvrouwe baronnesse Mackay. 

Heel bijzonder is het drietal reliëfs van St. Franciscus 
met zon/maan/vogels en vissen, dat de kerkruimte 
van Het Zonnelied al vanaf de bouw siert.  
Dit kunstwerk, vroeger de gevelversiering van 
gymnasium Immaculatae Conceptionis, mocht in de 
kerk blijven omdat de naam Het Zonnelied 
gehandhaafd bleef. 

Johan Koster 

DE BOEKJES BUITEN ZETTEN 

DANS OP RECEPT 

https://www.dansoprecept.nl/
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Het aantal besmettingen stijgt weer onrustbarend, de 
ziekenhuizen kunnen het niet aan. Toch blijven 
mensen ontkennen dat er iets aan de hand is en dat 
‘hun vrijheid’ niet mag worden beperkt. 

Hebt u eind oktober ook met 
verbazing geluisterd naar de 
betoog van Raisa Blommestijn 
(filosofe Universiteit Leiden)? 
Blommestijn (foto) hoort tot de 
mensen die zich niet laten 
vaccineren, die ontkennen dat 
corona een probleem is en 
beweren dat 
ziekenhuisdirecteuren en 

ministers ons voor de gek houden. Ik heb lang 
iedereen de vrijheid gegund om zich al dan niet te 
laten vaccineren, maar inmiddels denk ik: die 
vaccinatie had allang verplicht gesteld moeten 
worden. 
Ongevaccineerden beroepen zich op ‘vrijheid’. Een 
overheid mag de vrije keuze niet indammen. Onzin. 
Laat ik een voorbeeld noemen: we rijden al een eeuw 
auto met een wereldwijde verplichting: we rijden of 
allemaal rechts, of allemaal links. En allemaal is 
allemaal. Er is geen gezond mens te vinden die de 
vrijheid wil hebben om aan de andere kant van te 
weg te gaan rijden. Later is verplicht gesteld dat 
iedereen die wil, eerst moet leren rijden (het rijbewijs 
is het diploma). Ook dat is een plicht. Als u dat niet 
past, rijdt u niet, prima. Niemand dwingt u achter het 
stuur te zitten, dát is uw keuze.  
Het leven zit vol keuzevrijheden. En verplichtingen. 
Die verplichting is nú nodig om de coronapandemie 
onder controle te krijgen. Wilt u geen prik, jammer 
dan. Als dit vanwege uw gezondheidsproblemen niet 
kan, is dit heel erg, maar helaas rest er maar één 
alternatief: blijf thuis. Moet u toch naar buiten, dan 
alleen volgens de opgelegde regels. Omdat u geen 
vaccinatie wilt of er niet in gelooft, is geen excuus.  
U blijft tegen? Prima, maar dan zet u uzelf buitenspel. 
Vindt iemand het voor zichzelf niet nodig, doe het dan 
uit naastenliefde: voor mensen met toch al een 
zwakke gezondheid. 

Gerard Kessels (foto) schreef in 
zijn column in De Limburger: 
“Het menselijk lichaam is heilig 
en zonder toestemming van de 
eigenaar mag u daar niet in 
prikken.” Maar hij geeft ook toe: 
daarmee geven we corona vrij 
baan. In de bijbel staat ook: “In 
tijd van nood mag en moet 
iedereen dopen.” Dus ook 
prikken, denk ik. 

Dwang 
Blommestijn vindt dwang uit den boze. Maar dat haar 
vrijheid het leven van anderen in gevaar brengt, telt 

blijkbaar niet. In Limburg zijn de dijken verhoogd na 
diverse overstromingen. Natuurlijk waren er mensen 
die dat niet wilden, ze wilden het uitzicht over het 
water niet kwijt. Maar de dijken gingen wél omhoog. 
Het is dan geen optie om één stukje dijk niet te 
verhogen. Alles of het baat niet.  
Zo ook bij corona: de pandemie laat zich alleen 
temmen als iederéén zich laat vaccineren.  
De enkeling die dat niet wil heeft twee keuzes: het 
toch doen of thuis blijven en veel testen als hij ergens 
naar toe wil. Bang voor bijwerkingen of tegen gif in 
uw lichaam? Een arts op televisie zei het treffend: 
“Als u als ongevaccineerde op de IC terecht komt, 
krijgt u veel meer gif met veel meer bijwerkingen 
ingespoten dan met die coronaprik.” 

‘Woedend’ 
Toen het kabinet op 12 november strengere 
maatregelen aankondigde, was ineens elke sector 
woedend. De KNVB, de horeca, de artiesten, de 
evenementenbranche. Iedereen beweerde: “Het ligt 
niet aan onze sector, waarom worden wij weer 
gepakt.” Het ligt aan niemand en toch liggen de 
ziekenhuizen weer vol. Wij, Nederlanders, zijn zo 
mondig, dat we in staat zijn om, als de flat in brand 
staat, met de politie en brandweer gaan steggelen 
aan wie dat ligt: “De buurman was zo stom met de 
frites pan, dat hij maar weggaat. Wij gaan niet.” Dat 
kan wel zijn, maar de brand woedt wel door. Er is 
even geen tijd voor discussie. 
Dreinen en tegensputteren heeft geen zin. Willen we 
de vrijheid helemaal terugkrijgen dan moet iedereen 
doen wat van hem of haar gevraagd wordt. De flat 
ontruimen, mondkapjes voor, afstand houden, geen 
publiek ontvangen. Én prikken. 

Jaques Penris 

  OVER VRIJHEID, NAASTENLIEFDE EN  

  BUITENSPEL 

AVOS: EXCURSIE AFGELAST 

Ouderenvereniging AVOS 
in Venray heeft een 
excursie naar Sint Agatha 
moeten afgelasten.  
Het weer oplaaiende 
coronavirus heeft mensen 
bang gemaakt, mede door 
voorvallen bij het Venrays 
Mannenkoor 

(26 besmettingen na een repetitie voor een 
optreden bij het Vincentiushof half oktober(foto) 
en het ‘drama’ in Merselo, aldus AVOS).  
Daarmee doelt men op besmettingen bij 
zangkoor Happy Sound en de 
ouderenvereniging KBO. Wat dit laatste betreft: 
na een uitstapje naar Arcen zijn vier vriendinnen, 
die samen in een busje zaten, besmet geraakt 
en behoorlijk ziek geworden, aldus een 
woordvoerster van KBO Merselo. Niet duidelijk is 
waar ze deze besmetting hebben opgelopen. 
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Om mensen die eenzaam zijn te kunnen helpen, 
moet de gemeente ze eerst vinden. Over eenzaam 
zijn praten de mensen niet graag. “Ik red me wel, het 
gaat wel,” zeggen ze vaak, maar achter de voordeur 
is het vaak anders. 
Eenzaamheid heeft te maken met het ontbreken van 
betekenisvolle relaties. Niet het aantal relaties is 
bepalend, maar de betekenis die iemand hieraan 
geeft. Sociale eenzaamheid is eenzaamheid door  
gebrek aan een sociaal netwerk (vrienden, familie en 
buren), dat bewust en geregeld met iemand meeleeft 
en actief is. Eenzaamheid is ook emotioneel alleen 
zijn door het missen van een intieme band met 
iemand, zoals een goede vriend of een partner. Van 
de eenzame inwoners in Venray voelt 31% zich 
sociaal eenzaam en 28% emotioneel eenzaam. 

Taboe 
Eenzaamheid is een beetje een taboeonderwerp. 
Mensen praten liever niet over dat alleen-zijn-gevoel. 
Ze geven niet graag toe dat zij zich eenzaam voelen. 
Bovendien zien mensen er vaak tegenop om op 
eigen initiatief hulp te zoeken. Eenzaamheid is ook 
niet op te lossen met activiteiten. Die zijn slechts een 
middel om contact te maken. De sociale druk om 
mensen hierbij te halen, kan overigens ook averechts 
uitpakken: ze laten gevoelens van eenzaamheid 
verscherpen. 
Er zijn veel professionals en vrijwilligers die bij 
inwoners achter de voordeur komen. Zij hebben een 
belangrijke signalerende functie. De samenwerking 
vanuit de gemeente met de partners is dus 
essentieel.  
Een werkgroep bestaande uit Synthese, MEE, IK 
Begin en de gemeente gaat daarom aan de slag met 
het signaleren van eenzamen. Daarnaast gaan de 
leden onderling de samenwerking versterken zodat er 
meer gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en 
aanbod.  
Ook andere (vrijwilligers)organisaties en verenigingen 
kunnen zich nog aanmelden voor deze aanpak via 
maud.engels@venray.nl 

 ZOEKTOCHT NAAR EENZAME MENSEN  
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 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   

 
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.  

mailto:maud.engels@venray.nl
mailto:kboblitterswijck@gmail.com
mailto:kboleunen@outlook.com
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Venray wil over acht jaar (2030) meer dan 
duizend woningen gebouwd hebben. Die 
woningen zijn nodig om de groei van het 
aantal huishoudens op te vangen.  
Dé ultieme oplossing voor de 

woningkrapte in Venray is er niet. „We moeten én, 
én, én doen”, benadrukt Sander Reith van 
adviesbureau Companen, een van de sprekers op de 
digitale Avond van het Wonen, half november in 
Venray. De nadruk moet liggen op ‘betaalbare’ 
woningen, maar projectontwikkelaars bouwen veel 
liever luxewoningen, die leveren meer op. In het 
goedkopere deel van de markt ontstaat een lange 
wachttijd. De markt’ kan dit niet oplossen. Dus moet 
de gemeente dwingend gaan optreden, de bouw 
versnellen in plaats van, zoals nu,  als vertragende 
factor te fungeren. Daarbij zou de bouw voor ouderen 
voorrang moeten krijgen, zodat die plaats maken 
voor jonge gezinnen  
Paul Reijn van databureau Sinfore relativeert: 
senioren worden zorgbehoevender. Maar ouderen 
kunnen niet meer naar een bejaardenhuis en het 
streven is hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen. Zelfs mensen die voortdurend zorg nodig 
hebben 

In Venray en de kerkdorpen zijn door Wonen Limburg 
woningen en gebouwen ‘specifiek’ voor de doelgroep 
ouderen gerealiseerd. In toenemende mate blijkt dat 
deze woningen worden toegewezen aan bewoners 
die niet tot de doelgroep behoren. Hierdoor stokt de 
doorstroming en worden ouderen, bij gebrek aan een 
alternatief, ‘gedwongen’ om in hun huis te blijven 
wonen. Ook de sociale samenhang en de 
mogelijkheden tot ondersteuning (mantelzorg) komen 
hiermee onder druk te staan. De Centrale roept de 
gemeente en Wonen Limburg op, om alle 
mogelijkheden te bezien hoe deze doorstroming kan 
worden bevorderd en hiervoor alle middelen in te 
zetten. 
In het periodieke overleg van het bestuur van de 
Centrale met de gemeente is gevraagd of er een 
overleg kan worden belegd met wethouder 
Jenniskens én het bestuur van Wonen Limburg om 
voor dit probleem gezamenlijk te zoeken naar een 
creatieve oplossing.  

Het wordt al jaren gezien als deel van de oplossing in 
de wooncrisis: senioren moeten hun grote woning 
inruilen voor een kleinere, zodat er plek komt voor 
jonge gezinnen. Alleen, die doorstroming komt maar 
niet op gang. Dus wordt geroepen: “ouderen houden 
huizen bezet.” 

Economisch geograaf Petra de Jong promoveerde 
aan de Rijksuniversiteit Groningen half oktober op dit 
onderwerp. Ze vroeg ouderen naar hun motieven om 
(niet) te verhuizen.  

Steeds vaker wordt geroepen dat ouderen hun 
huizen 'bezet' houden, legde De Jong uit. "Maar 
zolang mensen geen lichamelijk ongemak voelen, is 
de noodzaak om te verhuizen niet groot", zei ze over 
haar bevindingen. "En ja, hun huis en tuin zijn aan de 
grote kant, maar mensen zijn gehecht aan de woning. 
Het is het toneel van dierbare herinneringen."  

“Vaak is het huis afbetaald. Los van de kosten is 
verhuizen ook een hele opgave, dus het wordt zo 
lang mogelijk uitgesteld," aldus De Jong. 

Te gemakkelijk  
Petra de Jong slaat de spijker op zijn kop. In 
discussies over de woningmarkt wordt heel makkelijk 
gepraat over het ‘probleem ouderen, die niet willen 

opdonderen’. De manier 
waarop dit gebeurt, roept 
weerstand op. Hoezo, móeten 
zij weg? Wie bepaalt dit? De 
beleidmakers doen alsof die 
ouderen alleen even een 
andere broek of jurk moeten 
aantrekken. Zo makkelijk is dit 
niet. Waarom vraagt men 
miljonairs met kasten van 
huizen niet te verkassen? 
Daar kunnen misschien wel 
vijf gezinnen wonen. 
En huis is méér dan een plek 

om te wonen. Daarin zit vaak veel emotie: het is het 
ouderlijk huis, er liggen veel jeugdherinneringen. Of 
het is het huis waar de kinderen zijn geboren en groot 
geworden. Het is het leuke huisje waar ze vroeger 
voor gevallen zijn. En nu de hypotheek van dit huis, 
dat ze hebben verbouwd en ingericht voor hun oude 
dag, is afgelost, wordt hen 
gevraagd (bevolen, zo 
klinkt het) te verhuizen. 
Wat moeten deze mensen 
in een bejaardenwoning in 
de stad? Niks ten nadele 
van bijvoorbeeld de Hoge 
Beek (foto) of een 
bejaardenwoning in wijk zus, maar dat is hun leven 
niet. Hun goede buren en vrienden wonen waar ze nu 
zitten, niet in de stad. Het nieuwe huis is klein. De 
een zweert bij een ‘tiny house’ (foto), een ander moet 
er niet aan denken.  

PROBLEMEN ROND WONEN OUDEREN 

HUIZEN VOOR DOELGROEP 

VOOR U GELEZEN: 

“Het grote sociale experiment, waartoe corona ons 
dwong, legde genadeloos bloot hoe individualistisch 
en egocentrisch Nederland eigenlijk is.” 

Roel Wiche. In De Limburger. 

OUDEREN HOUDEN HUIZEN BEZET’ 
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Geduld gevraagd 
Mag een senior nog zelf bepalen hoe en waar hij wil 
wonen? Een professor die altijd met de neus in de 
boeken heeft gezeten, kunt u niet zijn boekencollectie 
afnemen, omdat u vindt dat hij best kleiner kan 
wonen. Iemand, die zijn hele leven heeft getimmerd 
en gezaagd, kan niet ineens achter de geraniums 
worden gepoot, omdat het ouderenflatje geen schuur 
heeft. Zelfs huurders lopen te hoop, als hun huis 
wordt ‘afgepakt’, omdat er nieuwbouw moet komen. 
Terecht. Ook voor hen is dat huis meer dan een oude 
braadpan. Bovendien wordt dan snel de huur een 
stuk hoger. 
Beleidmakers, projectontwikkelaars, speculanten 
roepen: de woningmarkt vraagt om oplossingen. 
Prima: doe wat. Maar niet over de rug van de 
ouderen. " Laat ouderen zelf vertellen hoe ze willen 
wonen en wat hun eisen en voorkeuren zijn. Maar 
pretendeer vooral niet te weten wat ouderen willen," 
zegt De Jong.  

Jaques Penris 

Het College van burgemeester en 
wethouders heeft ingestemd met de 
koers en het uitvoeringsprogramma voor de 
ontwikkeling van het landelijk gebied in Venray.  
Drie doelstellingen staan centraal: een gezonde 
leefomgeving, groen en toekomstbestendig wonen en 
het beschermen van onze natuur en biodiversiteit.  
De gemeenteraad vergadert 14 december over deze 
koers. 
Wethouder Jan Jenneskens: "De lucht, vooral in het 
buitengebied, hoort veilig en gezond te zijn. We 
streven daarom naar verbetering van de luchtkwaliteit 
en het reduceren van emissies. Maar we willen ook 
de landbouw verduurzamen en toekomstbestendig 
maken. Innovatie in de agrarische sector is daarbij 
essentieel". 

Wonen 
Op het gebied van wonen wil de gemeente 
experimenteren met vernieuwende, 
levensloopbestendige woningen in het buitengebied. 
Ook is er aandacht voor een buitengebied waar 
ruimte is om te bewegen en te recreëren. 

Meer dan tot nu toe wil de gemeente het beschermen 
van de natuur voorop stellen. Jenneskens. "We willen 
een veelzijdig landschap met meer verschillende 
gewassen, de bodem- en waterkwaliteit verbeteren. 
Dat is hard nodig want we moeten ons buitengebied 
goed achterlaten voor volgende generaties". 
De uitvoering van de plannen vindt in overleg plaats 
met inwoners en ondernemers in het buitengebied. 
Communicatie en participatie zijn ontzettend 
belangrijk. Als we met elkaar in gesprek zijn, kunnen 
we elkaars belangen en zorgen beter begrijpen. Dat 
is vooral heel leerzaam en levert ook beter beleid op, 
aldus de gemeente. 

Praktijkvoorbeeld: Een volledig 
demente man kan niet langer thuis 
wonen en verhuist naar een 
verpleeghuis. Thuis wandelde de 
man met zijn partner elke dag een 
kwartier, hielp een beetje in de tuin, 
soms ook in het huishouden. In het 
verpleeghuis had niemand daar tijd voor. Binnen 
enkele weken kon de man nauwelijks nog lopen en 
zat alleen maar in een stoel aan tafel.  
Dat ‘verpleeghuizen mensen zieker kunnen maken’, 
zoals hoogleraar Hilde Verbeek (foto) onlangs in 
Dagblad De Limburger stelde, is daarmee min of 
meer aangetoond. Niets ten nadele van het 
verpleegkundige personeel, dat deed zijn best. Maar 
die een-op-een-benadering is daar gewoon niet 
mogelijk.  
Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht streeft 
naar verbetering. Ze is benoemd tot hoogleraar 
Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen. Zij zet haar 
expertise ook bewust in buiten de academische 
wereld, bijvoorbeeld als adviseur voor de Raad van 
Ouderen en vanuit de Academische Werkplaats 
Ouderenzorg. 

Open deur 
Verpleeghuizen zijn over het algemeen gesloten 
bolwerken, waaruit mensen met dementie niet mogen 
en kunnen ontsnappen. Mensen gaan dwalen, raken 
zoek en het personeel van het verpleeghuis kan daar 
niet steeds op letten. Dat het anders kan, laat 
zorghuis De Herbergier in Heythuysen, Midden-
Limburg zien. Elk mens heeft het recht om te kiezen. 
Wie naar het dorpscentrum wil, mag gaan. De 
buitendeur staat altijd open, dan gaat eventueel wel 
iemand mee. De verbinding met de buitenwereld 
zorgt voor het doorbreken van taboes over 
geheugenproblematiek en is een voorbeeld voor de 
samenleving om samen te zorgen voor de kwetsbare 
medemens, zo luidt het motto van De Herbergier.  

Onderprikkeld 
Het is niet zo, zegt Verbeek, dat het ene zorgcentrum 
meer personeel heeft dan het andere. Het gaat er 
vaak om hoe de leiding het organiseert. Er zijn 
zorgboerderijen waar mensen met dementie kunnen 
wonen. Daar worden ze geprikkeld om naar buiten te 
gaan en dingen te doen. In centra, zoals het eerste 
voorbeeld in dit artikel, raken mensen ‘onder’prikkeld 
en doen ze niets meer. 
Hilde Verbeek wil de muren om die verpleeghuizen 
slechten. Ze droomt van een tehuis in een open 
centrum, met winkels, bibliotheek, koffiehuis, 
kindercrèche om de hoek. Als mensen met dementie 
dan de deur uitgaan, zien ze actie, worden ze zelf 
actief. Zorgpersoneel, maar ook bijvoorbeeld 
winkelbedienden en gewone burgers moeten leren 
om met deze mensen om te gaan. Niet betuttelend, 
maar steunend. 

 VENRAY WIL GEZOND EN 

GROEN BUITENGEBIED 

ACTIE NODIG IN EN ROND VERPLEEGHUIS 
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Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg ziet 
het aantal meldingen stijgen dat ouderen 
worden mishandeld en bestolen. De 
organisatie vraagt burgers, hulporganisaties en 
banken beter op te letten. Waakzaamheid is 
geboden. 

Eén op de twintig senioren heeft 
te maken met 
ouderenmishandeling. Volgens 
vertrouwensarts Ineke 
Minkhorst is dit ‘het topje van de 
ijsberg’. Veel blijft uit schaamte, 
angst en onverschilligheid van 

de buurt onder de radar. Het komt overal voor, maar 
wordt vaak niet herkend. In coronatijd zijn meer 
meldingen binnengekomen. 
Met ouderenmishandeling wordt niet alleen bedoeld 
dat zij worden geslagen of afgetuigd. Ook psychisch 
geweld (uitschelden, dreigen) of bestelen (spullen 
weghalen, geld opnemen zonder toestemming) vallen 
hieronder. De financiële uitbuiting komt het meeste 
voor: familieleden, kennissen, soms zelfs 
hulpverleners pinnen voor de ouderen meer dan is 
gevraagd en steken een deel in eigen zak. 

(voor de vaste activiteiten van elke week: zie de 
website www.seniorenvenray.nl) 
Voorbehoud: het kan zijn dat vanwege de 
coronamaatregelen activiteiten worden afgelast. 
U kunt dit het beste nog even op de dag zelf  
checken. 

Donderdag 9 december KBO VENRAY: 
Vanwege de coronapandemie gaat de middag 
kerststukjes maken in De Kemphaan niet door.  

Donderdag 9 december TAALAKKOORD 2.0: 
Het Taalhuis houdt van 16.00 tot 18.00 een 
bijeenkomst om het Taalakkoord 2.0. te 
ondertekenen. Met de ondertekening van het 
Taalakkoord 2.0 wil het Taalhuis zich samen met 
Horst aan de Maas en Venray inzetten in de aanpak 
van laaggeletterdheid onder de mensen. Het 
Taalakkoord 2.0 is een aanvulling op het eerder 
gesloten akkoord tussen gemeenten Horst aan de 
Maas en Venray, BiblioNu, Synthese, Gilde Educatie 
en Stichting Lezen en Schrijven. (genodigden) 

Woensdag 15 december KBO VENRAY: 
Adventviering. Afgelast vanwege coronamaatregelen. 

Donderdag 13 januari KBO VENRAY: 
Kaartverkoop voor de sfeermiddag die op 2 februari 
wordt gehouden. De verkoop heeft plaats in De 
Kemphaan tussen 10.00 en 12.00 uur. (alleen voor 
leden) 

Donderdag 13 januari KBO VENRAY: 
Filmmiddag. KBO Venray heeft voor de leden de 
humoristische, maar ook aangrijpende film ‘De 
beentjes van St Hildegard’, met Herman Finkers in de 
hoofdrol op het programma gezet. Aanvang 14.00 
uur. (voor leden van KBO en AVOS) 

Donderdag 20 januari KBO VENRAY: 
Kaartverkoop voor de sfeermiddag die op 2 februari 
wordt gehouden. De verkoop heeft plaats in De 
Kemphaan tussen 10.00 en 12.00 uur. (alleen voor 
leden) 

Voor de voorstelling van Circus Mök op woensdag 
9 februari kan op vertoon van de seniorenpas of 
lidmaatschapskaart van de invalidenbond een kaartje 
van € 15,- worden gekocht (normale prijs € 20,-). Als 
lid van De Piëlhaas krijgt u tegen inlevering van de 
kortingsbon uit de Praotmoes een extra korting van 
€ 4,-. U betaalt dan slechts € 11,-.  
Word lid van de Pielhaas via de link:  
https://www.pielhaas.nl 
Kaartjes zijn te verkrijgen op de site:  
https://www.schouwburgvenray.nl of aan de kassa 
van Schouwburg Venray. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  3 DECEMBER – 28 JANUARI 

 VEILIG THUIS:   
 OUDERENMISHANDELING GROEIT  

  KAARTJES CIRCUS MŐK 

 

RUST 

Mijn hoofd tolt rond, zit boordevol 

Ik heb stress, ’t is om te gieren 

De dokter zei: “Doe iets met dieren.” 

“Het geeft geen rust?” zo zei ik hem, 

“Als ik eerst naar konijnenhol 

en dan weer naar de kippenren?” 

     Plutoux 

http://www.seniorenvenray.nl
https://www.pielhaas.nl/
https://www.schouwburgvenray.nl/
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De brandweerkazerne van Venray moet 
uitgroeien tot een volwaardige 
centrumpost. Om dit mogelijk te maken moet de 
kazerne flink worden vergroot. Burgemeester en 
wethouders stellen de gemeenteraad voor om 
daarvoor het pand op de hoek Acacialaan-
Leunseweg aan te kopen. De gemeenteraad 
besluit op 14 december over het idee. 
“Om te kunnen voldoen aan de eisen van een 
volwaardige centrumpost, is een verbouwing en 
uitbreiding van de huidige brandweerkazerne 
noodzakelijk”, laat wethouder Jan Jenneskens 
weten. De gemeente Venray gaat samen met de 
huidige huurder, KunstWerkPlaats Venray, op 
zoek naar een voor deze club geschikte andere 
plek in Venray. 

Taken 
Om uitvoering te geven aan alle brandweertaken, 

zoals het 
blussen 
van 
branden, 
helpen bij 
ongevallen 
en het 
adequaat 
bestrijden 
van 
incidenten, 
kent de 

regionale brandweerorganisatie (Noord- en 
Midden-Limburg) basisposten, robuuste posten en 
centrumposten. Venray is een centrumpost, net 
als Weert, Roermond en Venlo.  
In een volwaardige centrumpost moet ruimte zijn 
voor een grote werkplaats, oefen- en 
opleidingshallen en kantoorruimtes. Maar ook de 
aangescherpte eisen rondom arbeidshygiëne 
maken de verbouwing en uitbreiding noodzakelijk.  
De verbouwing en uitbreiding aan de Acaciastraat 
wordt gerealiseerd door de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord. Dus vraagt het college aan de 
raad om ja te zeggen tegen de grondaankoop.  
De ambulances kunnen gehuisvest blijven op het 
perceel van de kazerne.  

Foto Leo Willems 

  BRANDWEERKAZERNE  

  WORDT GROTER  

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 
Rinus Swinkels uit Venray is fan van de 
Venrayse voetbalclub, kortweg SVV. Tot 
voor enkele jaren was hij bijna dagelijks op 
het sportcomplex bij de molen te vinden: 
lijnen trekken, hand- en spandiensten 
verrichten. Of hij was binnen bezig met 
bijvoorbeeld de kleedkamers klaar maken voor de 
volgende wedstrijd, de businessclub op orde brengen 
en zo. Inmiddels is hij 88 jaar oud en beperkt hij zijn 
werk voor de club nog tot de controle van de 
toegangspasjes. Wethouder Cor Vervoort 
overhandigde hem om die reden het zilveren bijtje van 
de gemeente Venray. 

Uit Nederland 
Een exacte kopie van het 
Eindhovense Stationskwartier in 
miniatuur, met Philipsdorp als 
blikvanger. Hiermee zijn 
gepensioneerden van de 
Eindhovense 
modelbouwvereniging (EMV) al enkele jaren bezig. 
Aan de hand van oude foto’s en het eigen geheugen 
zagen en timmeren, schilderen en knutselen ze in een 
loods aan hun mooiste model ooit: Philipsdorp in 
Madurodamstijl. Moderne technieken schuwen ze niet. 
Bepaalde segmenten komen uit de 3D-printers en 
lasersnijmachines. Uiteindelijk wil EMV met deze 
negen meter lange maquette naar tentoonstellingen 
gaan. Voor de kijkers wordt het een levendige 
maquette, want de stoplichten, spoorwegovergangen 
en het verkeer bewegen uiteindelijk allemaal, vertelt 
modelbouwer Mathieu van de Goor. 

Op de wereld 
Klokgelui splijt de rust in Erpel, een 
dorpje zo groot als Ysselsteyn, aan de 
Rijn onder Bonn. Al eeuwen geven die 
de tijd aan. Dorpelingen staan er mee 
op, gaan ermee naar bed en slapen er 
doorheen. Maar een nieuwe inwoner, 
die naast de kerk is komen wonen, 

heeft er last van. Hij moet vroeg naar bed, vanwege 
zijn werk, en wordt telkens wakker gebeierd. De 
gemeenteraad is hem tegemoetgekomen door het 
luiden tussen tien uur ’s avonds en zes uur ’s morgens 
te verbieden. Spijtig, maar vooruit zegt Kerkmeester 
Hans Simon. Maar een tweede nieuwkomer eist nu dat 
de klok pas om acht uur ’s morgens weer mag luiden. 
En nu zijn de rapen gaar. De 89-jarige Annemarie 
Christman (foto) is een handtekeningenactie 
begonnen om de klok ook ’s nachts weer de tijd te 
laten aangeven. Dat hoort bij het dorp, zegt ze.  

  AREG NEEJS  
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‘Samen-Doendag’ in Ysselsteyn-Vredepeel vierde 
begin november het zilveren jubileum. In 1996 werd 
bij de bestuursleden van de KBO Ysselsteyn-
Vredepeel duidelijk dat veel mensen behoefte 
hadden aan gezelschap. Die zich alleen voelden.  
Zo is het idee ontstaan om de Samen-doendag op te 

richten.  
Dan konden 
de 
deelnemers 
komen 
knutselen, 
kaarten of 
gewoon 
gezellig 
buurten. 

Vrijwilligers werden gezocht en gevonden.  
Twee van deze vrijwilligers deden dit nu al 25 jaar: 
Nellie Marcellis (die vanaf het begin de leiding over 
de vrijwilligers gehad heeft) en Gerrie Broers.  
En, hoe kan het ook anders, na 25 jaar zijn er ook 
vrijwilligers die gaan stoppen. Van de vier dames 
werd, vanwege alle restricties door de corona, in 
kleine kring afscheid genomen met warme woorden 
van voorzitter Jan Classens, een mooie bos bloemen 
en een blijvend aandenken aan de Samen-Doendag. 

Op de foto de afscheid nemende vrijwilligers:  
Nellie Marcellis, Gonnie van de Pas en Annie 
Spreeuwenberg.  
Leny van der Hoff ontbreekt. 

Op 15 oktober, in de Week van de 
Veiligheid, gaven de Noord-
Limburgse gemeenten met de 
ondertekening van een 
intentieverklaring het startsein 
voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen in het Buitengebied. 
Hiermee willen zij de veiligheid in 
het Noord-Limburgse 
buitengebied vergroten en de 
criminaliteit in de buitengebieden 
terugdringen. Ook ondernemers en burgers werken 
mee. 
Centraal staat de samenwerking tussen publieke en 
private partijen: acht Noord-Limburgse gemeenten, 
de politie, de provincie Limburg, de Veiligheidsregio 
Limburg-Noord, de Limburgse Land- en 
Tuinbouwbond en de Stichting Limburgs Landschap. 
De gemeenten willen één front vormen tegen 
criminelen. Het kan zomaar gebeuren dat er ergens 
een opslagplaats voor gestolen spullen, een XTC-lab 
of hennepkwekerij opduikt. Dat moeten we 
voorkomen, zeggen de ondertekenaars.  

  ZILVEREN SAMEN-DOENDAG 

  KEURMERK VEILIG BUITENGEBIED 

Het zal u maar treffen: 
uw kleinkind, net volwassen en aan 
het begin van zijn leven als zelfstandig 
persoon, krijgt kanker. Voor uzelf zal 
het een hele schok zijn, voor uw 
kleinkind nog veel meer. Zijn of haar 
hele leven staat op de kop; 
spookbeelden en veel vragen, 
wanhoop en een wankele toekomst 

zijn hun deel. 
Elk jaar horen ongeveer 3900 jongvolwassenen 
tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker 
hebben. VieCuri Medisch Centrum biedt voortaan 
specifieke zorg en ondersteuning aan. 
Een oudere zal het met berusting aanhoren en zien 
wat de kansen nog zijn. Jongvolwassenen kampen 
met vragen over bijvoorbeeld hun studie, solliciteren, 
de eerste baan of het stichten van een gezin.  
Assistent-geneeskundige Vivian Hendrikx (oncologie/
hematologie) van VieCuri: “In eerste instantie praten 
we over de medische kant van de ziekte. Tijdens het 
AYA-spreekuur geven we jongeren de mogelijkheid 
dieper in te gaan op de thema’s die belangrijk zijn 
voor een jongvolwassene. De witte jas gaat uit.” 
VieCuri heeft een netwerk aan zorgverleners dat 
deze patiënten verder kan helpen. 
  

  KLEINKIND MET KANKER 
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Een echte hersenkraker voor rond de feestdagen, als u het (hopelijk niet) weer zonder bezoek moet stellen. 
In bijgevoegd diagram ziet u achttien regels om woorden in te vullen. Hieronder vindt u de omschrijvingen 
(hier en daar wat cryptisch uitgedrukt), slaande op het nu aflopende jaar 2021. Het kan een gebeurtenis zijn, 
een kreet, iets wat in De Schakel heeft gestaan.  
De cijfers in de tabellen duiden op dezelfde letters. Als er in rij 3 bijvoorbeeld een 12 staat en daar moet u 
een V invullen, dan is de 12 in rij 10 en in rij 19 ook een V. Dit wil niet zeggen dat er verder geen V meer zou 
voorkomen. In de grijze verticale kolom zijn geen letteraanwijzingen gegeven. Als u het goed doet, vindt u in 
die grijze kolom onze nieuwjaarswens. 

Dan nu de omschrijvingen: 
1. Het staat achter de telefoon, voor seniorenverenigingen en in het midden van een gebouw. 
2. Gokspel voor mensen van nul tot honderd jaar (of net iets meer, mag ook). 
3. Scheiding van kerk en staat? Met dit woord wordt beide bedoeld. 
4. Aan deze bezigheden mag u tijdens de lockdown alleen passief denken. 
5. Al bijna twee jaar lang tellen de ziekenhuizen hiermee of ze nog ruimte hebben om hulp te bieden. 
6. De kleur van dertien Leunse echtparen. 
7. In enkele Venrayse dorpen gaat dit samen met het dorpshuis.  
8. Zo zout heeft deze Duitse bedevaartplaats het nog nooit gegeten. 
9. Het kabinet roept dit steeds tot drie keer toe. 
10. Dit Deense pand wil ‘Venray Dementievriendelijk’ in Venray hebben. 
11. Gewild vervoer in de dorpen, maar in Merselo was het even niet veilig. 
12. De door de gemeente Venray opgezette site voor ouderen. 
13. Ouderen kunnen hiermee (rare naam eigenlijk) fietsen zonder te vallen. 
14. ‘n Familielid voor Venraynaren van buitenlandse komaf.  
15. Senioren kunnen dit vanaf 19 november voor de derde keer halen. 
16. Anderhalve meter is de norm voor dit woord. 
17. Deze ‘landgenoot’ van koningin Maxima riep de ‘dag van de grootouders’ uit. 
18. De redactie van De Schakel heeft er, na zeven jaar hierover te schrijven, schoon genoeg van. 

KERSTPUZZEL 

ZOGEZEGD 

“Grootouders en bejaarden zijn 
geen overblijfselen van het leven, 
restjes die weggegooid moeten 
worden. Zij zijn een kostbare 
voedingsbron…  
Onze grootouders, die ons eigen 
leven voedden, hongeren nu naar 
onze aandacht en liefde.” 

Paus Franciscus bij de instelling 
van de Werelddag van de 
grootouders en ouderen. 

1                   4   9     

2               9   9         

3       9         11 9         

4 4   11 6         6 11         

5     12     10       1   9     

6               7             

7       9   8     5   7 2     

8       8         4 9         

9                 11 9         

10       10   9     9 3 7 6     

11         9     5 7           

12  3 7       1   9             

13         11 2     5           

14               10 10           

15               9 12 11 6       

16     4     11                 

17               7             

18   8 6     9   5 10   8 9     
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SCROOGE 
De beroemde novelle A Chrismas Carol van Charles Dickens gaat over een verbitterde 
vrek, Ebeneezer Scrooge, die in de kerstnacht via drie dromen tot inkeer komt. Het thema 
is sociaal onrecht en armoede. Het verhaal begint op kerstavond, zeven jaar na de dood 
van Scrooges zakenpartner Jacob Marley. Scrooge is nog aan het werk, met zijn 
boekhouder Bob Chratchit, als zijn neef Fred langskomt met de uitnodiging voor het 
kerstdiner. Scrooge stuurt hem geërgerd weg, evenals de collectanten voor de armen, met 
de opmerking dat werk- en armenhuizen voldoende zijn en dat de overbevolking 
vermindert als er armen sterven. Dan, thuis, hoort Scrooge geluiden. Marley is gekomen 
om te waarschuwen voor hetgeen hemzelf is overkomen: zwerven over de aarde met een 
loodzware ketting. Hij vertelt dat Scrooge nog één kans heeft hieraan te ontkomen door 

drie geesten te bezoeken. 
De eerste, die toont hem het verlies van zijn grote liefde door teveel aandacht voor zaken. De tweede geest 
toont het karige kerstfeest van zijn boekhouder met een stervende zoon, alsmede het vrolijk kerstfeest bij 
neef Fred. De derde geest laat de dood van een “oude schraper” zien, die iedereen koud laat. Op zijn 
grafsteen staat Scrooges naam vermeld. Dat opent zijn ogen en Scrooge verandert in een royale man.  

LUILEKKERLAND 
Kom er de gezondheidsgoeroe’s en lijnfreaks van tegenwoordig niet mee aanzetten: Luilekkerland.  
Het droomland waar niemand hoeft te werken, waar het altijd feest is en de kippen, 
kalkoenen en varkens gebraden rondrennen. Waar de wijn en limonade uit de 
fonteinen spuiten en de heerlijkste broodjes in een beek komen aandrijven. Het enige 
nare is het er binnendringen. Dat kan alleen door je dwars door een rijstebrijberg heen 
te eten. Het bekendste Nederlandse boek over Luilekkerland is geschreven door Chris 

van Abkoude en geïllustreerd door Reinhold Hansche. Het is niet echt 
een boek: het is slechts een opsomming van alle heerlijkheden die er 
zijn. In de Middeleeuwen waren er verhalen over een droomland, een 
verbeelding van een situatie waar de mensen (destijds meestal arme 
sloebers, in tijden van rampspoed en ziektes) niets tekort kwamen. 
Later kwam het in sprookjes en allerlei vertellingen voor. Zo staan in 
de ‘sprookjes van Grimm’ twee leugensprookjes met dit thema; Pieter Breughel de Oude 
maakte er een schilderij van. Het wordt beschreven als Cockaengen, oud frans voor ‘het 
land van honingkoeken’. Plaatsen als het Utrechtse Kockengen en Drentse Koekange zijn 
zo genoemd om arbeiders te werven. Als kinderboek prikkelt het in elk geval de fantasie. 
En eetlust. 

Links tekening Anton Pieck, omslag rechts van Reinhold Hansche. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

De eerste activiteit van het nieuwe jaar, de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 januari, is afgelast  
vanwege de coronapandemie.  

De Centrale van 

Ouderenverenigingen 

wenst u een 

voorspoedig en gezond 

2022 

met veel activiteiten en 

zonder corona 


