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INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 37  nummer 1 28 januari 2022 

Nominatie. Het dak van het hoofdgebouw op het Annapark is genomineerd om ‘Dak van het jaar 2021’ te 
worden. Het zal een geweldige waardering zijn voor de restauratiewerkzaamheden die de Renschdael Groep 
laat uitvoeren. De Renschdael Groep verricht met het opknappen van het voormalige ‘gesticht voor vrouwen’ 
een immense prestatie, waar heel Venray trots op kan zijn. Op 18 maart valt de beslissing. Het gaat om een 
vakprijs, gedaan door SteilDAK, het vakblad voor hellende daken op huizen en gebouwen. Het Annapark 
heeft concurrentie van zes andere projecten in Nederland.  
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   Onderzoek naar explosieven  
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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 25 februari. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 10 februari. 

Advertenties moeten uiterlijk 8 februari 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 den Munckhof Print & 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: Kemphaan, Venray Beweegt en  
De Schakel.) 

Kemphaan 
Voor het eerst in de geschiedenis heeft het bestuur 
van de Centrale van Ouderenverenigingen de 
begroting voor ouderencentrum De Kemphaan niet 
goedgekeurd. Dit vanwege een flink tekort dat 
De Kemphaan noteert voor 2022. Dat heeft vooral te 
maken met de corona-sluiting, waardoor er geen 
inkomsten zijn uit de verhuur en de baromzet.  
Het bestuur van De Kemphaan geeft aan dat hierover 
is gesproken met de gemeente, maar dat die tot nu 
toe niet financieel is bijgesprongen. Er volgt nieuw 
overleg, waarbij ook de Centrale wordt betrokken. 

Venray Beweegt 
Venray Beweegt heeft Jan Poels als 
bewegingsmakelaar in dienst genomen.  
Deze is bezig te inventariseren welke voorzieningen 
en behoeften er zijn bij de ouderenverenigingen, 
maar door corona is het moeilijk volgende stappen te 
zetten. Het is, aldus het Centrale-bestuur goed om 
hierbij ook te denken aan de senioren (50-55 jaar) 
van gemeenschappen met andere culturele 
achtergronden. 

De Schakel 
De Schakel zal vanaf dit jaar gedrukt worden bij 
drukkerij Van den Munckhof in Venray.  
Om in de vacature van hoofdredacteur te voorzien, 
is Ron Koenen bereid gevonden die functie op zich te 
nemen. Voor het eerst wordt dit een betaalde functie. 
Koenen heeft een eigen mediabedrijfje en is ook 
redacteur bij weekblad Peel en Maas. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 

Voor het eerst een vrouw, 
voor het eerst een socialist. 
Leontien Kompier (PvdA) is 
net voor Kerstmis 
begonnen aan haar klus 
als waarnemend 
burgemeester van Venray. 
Oud-burgemeester Luc 
Winants is vertrokken.  
De gouverneur heeft de 
benoeming snel geregeld met het oog op de 
ontwikkelingen door de coronacrisis, de op te vangen 
vluchtelingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 
16 maart. Zij zal het burgemeestersambt uitoefenen 
tot aan de komst van de echte nieuwe burgemeester. 
Die benoemingsprocedure begint pas na de 
gemeenteraadsverkiezingen en vorming van een 
nieuw college van B en W.  

Mevrouw Kompier was waarnemend burgemeester 
in Noord-Holland. Van 2009 tot 2018 was zij 
burgemeester van Vlagtwedde, een gemeente die 
na een fusie werd opgeheven. Mevrouw Kompier is 
63 jaar.  

 KOMPIER TIJDELIJK BURGEMEESTER 

VOOR U GELEZEN 

“Ik word gelukkig van gesprekken. Ik moet me 
kunnen uiten, anders ontploft het in mijn hoofd.” 

Zanger Stef Bos. In KBO-PCOB Magazine.  
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EEN FEESTELIJKE PRIK 

Zo kan het ook. Ik wil graag een 
opwekkende jeugdherinnering met u delen. Het heeft 
met inenten te maken en is dus weer uiterst actueel. 

Het speelde zich af in een parochie in Tilburg, ergens 
eind jaren 50 van de vorige eeuw. Het betrof een 
manspersoon van middelbare leeftijd. Zijn huisarts 
had hem als kuur een serie injecties voorgeschreven 
die hem periodiek thuis door de wijkverpleegster 
werden toegediend. De laatste van die serie injecties 
zou hem die keer worden gegeven. Daarover dadelijk 
meer. 

Want injecties kreeg je toen nog echt met naalden 
waarmee een beetje breister zonder moeite een 
volwassen borstrok had kunnen produceren. 
Een tienermeisje van nu zal nu denken aan een mini-
mini naveltruitje, maar wij senioren weten beter.  
Die naalden, dat waren flinke exemplaren. Niet voor 
niets genoot de wat forsere bilspier voor inenten de 
voorkeur. 

Inenten in dié tijd. Louis Pasteur - uitvinder van het 
vaccineren - was nog geen 60 jaar geleden 
overleden. Het DNA-molecule was nog maar net 
ontdekt. De medische wetenschap stond nog in de 
kinderschoenen. Het begrip bijwerkingen bestond 
nog niet eens. In de huidige tijd, vol antivaxers, zou 
Louis Pasteur geen schijn van kans hebben gehad. 

Pokken  
Wij senioren hebben in onze jeugd allemaal het 
koepokkenvaccin toegediend gekregen. In het 
zwembad zie je bij iedereen op de bovenarm de 
littekens nog duidelijk. Dat was toen ónze QR-code! 
Hoezo ‘privacy en niet mogen vragen of je ingeënt 
bent’?  

Willem Engel was nog niet eens geboren. 
De mannelijke nek werd door kappers gewoon nog 
hoog opgeschoren. Met een paardenstaart in je nek 
zou iedere kerel toen openlijk voor gek zijn verklaard. 
(Nu dénken we dat alleen maar, of ben ik de enige?).  

De laatste prik 
Terug naar de Tilburgse patiënt en zijn laatste 
spuitje. Alle voorgaande had hij manmoedig 
doorstaan. Van nature was het een olijk baasje dat 
wel in was voor een geintje. Zeker deze keer. 
Toen de wijkverpleegster arriveerde voor het 
‘moment suprême’ lag meneer al uitgebreid klaar. 
Plat op de buik op de huiskamertafel, broek naar 
beneden en billen bloot. Bloemetje er omheen. 
Daar lag hij dan, pontificaal klaar voor het laatste 

feestelijke spuitje.  
En ter verhoging van de sfeer 
had zijn vrouw hem een vrolijk 
vlaggetje in zijn achterste 
gestoken. Kijk, zo kan het ook! 

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

COLUMN 

‘Venray Beweegt’ streeft naar een samen-
leving waarin álle inwoners van Venray 
leven in een gezonde omgeving, met aandacht voor 
een gezonde leefstijl. Ook ouderen. Stilstand is het 
slechtste wat een ouder lichaam kan overkomen.  
Vanuit mijn functie als beweegmakelaar ga ik met 
hen aan de slag. Ik ga contact leggen met de 
ouderenorganisaties, fysiotherapeuten, wijk-
verpleging, enzovoort. Met de ouderenorganisaties 
wil ik nagaan welk aanbod er is en wat de 
beweegbehoefte is. Hier is een breed programma, 
daar is aanvulling nodig, in een bestaande sportclub 
bijvoorbeeld. Anders ga ik zelf aan de slag met een 
groepje.  
Goed bewegen kan ook door te wandelen of te 
fietsen. Minder mobiele senioren kunnen ook simpele 
rek- en strekoefeningen doen. Een uurtje gymnastiek 
waarin gezellig bewogen wordt. 
De grootste uitdaging is het contact leggen met 
eenzame ouderen. Zo willen we het 
beweegprogramma gebruiken om iets aan 
eenzaamheid te doen. Een kopje koffie heeft wel 
degelijk een sociale functie.  
Als u mee wilt doen of een leuk idee heeft, neem dan 
gerust contact op via e-mail jan@venraybeweegt.nl  
of bel 06 5323 5604. 

Jan Poels, beweegmakelaar Venray Beweegt. 

  VENRAY BEWEEGT,  

  OOK SENIOREN. 
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Op 16 december heeft  
Max van de Langenberg na 
28 jaar afscheid genomen van het 
GehandicaptenPlatform Venray (GPV).  

Aanleiding voor de oprichting van het GPV was de 
Wet Voorzieningen Gehandicapten van 1994. 
De invoering ervan was voor een twintigtal personen 
van de diverse belangengroeperingen in Venray 
aanleiding, om hun krachten te bundelen. 
Dit resulteerde uiteindelijk in 1995 tot de oprichting 
van Stichting GehandicaptenPlatform Venray.  
Gedurende al die jaren heeft Max zich intensief bezig 
gehouden met alle facetten van toegankelijkheid voor 
mensen met een beperking. Toegankelijkheid van 
gebouwen, de openbare ruimte, vervoer, 
sportactiviteiten, onderwijs, noem maar op.  
Op al deze terreinen heeft hij in de loop der jaren 
een enorm netwerk gekregen, waarvan het GPV 
nog steeds de vruchten plukt.  

Mede door hem heeft het GPV als organisatie een 
plek gekregen in Venray waar rekening mee wordt 
gehouden. Door direct contact met bestuurders en 
ambtenaren van de gemeente Venray kon Max 
problemen vaak snel onder de aandacht brengen 
en konden zaken soms ook snel worden opgelost. 
Om inzicht te krijgen in de problemen waarmee 
mensen met een beperking te maken hebben, 
had Max ook veel direct contact met betrokkenen. 
Hij zocht hen op of zij zochten contact met hem. 
Voor velen was hij de vertegenwoordiger van het 
GPV. Voor zijn tomeloze inzet en het vele werk dat 
hij als vrijwilliger voor het GPV heeft gedaan in 
de afgelopen 28 jaar zijn we Max zeer erkentelijk. 
Terecht kreeg hij hiervoor in 2021 de 
Waarderingspenning van de gemeente Venray. 
Namens alle leden wenst GPV Max nog vele 
gezonde jaren toe waarin hij meer tijd kan besteden 
aan zijn gezin. 

Jac Haegens 

 
De werkgroep Bouwen, 
Verbouwen en Woonvisie (BVW), 
die namens de Centrale van Ouderenverenigingen 
(CvO) en het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) 
praat over woningbouw, heeft in een brief aan het 
gemeentebestuur gesteld, dat ze een compleet 
Omgevingsprogramma Venray nodig heeft, voordat 
ze hierover kan adviseren. Bovendien vindt zij een 
termijn van vijf dagen om dit te beoordelen veel te 
kort.  
In het omgevingsprogramma Wonen geeft de 
gemeente aan hoe de woningbouw er voor de 
komende jaren uitziet: welke huizen, voor wie, waar, 
hoe duur, enzovoort.  
Vlak voor de kerstdagen kwam inderdaad het 
Omgevingsprogramma Wonen door, maar dat was 
lang niet compleet. Te onvolledig om te kunnen 
oordelen, aldus de werkgroep BVW. Bovendien 
kreeg de werkgroep van de gemeente maar vijf 
dagen de tijd om het boekwerk van ruim dertig 
pagina’s door te lezen en te beoordelen. Omdat de 
werkgroep de stellige indruk heeft dat de 
gemeenteraad hier in februari al over beslist, vindt 
BVW de druk te hoog.  
Mogelijk heeft het opstellen van het 
Omgevingsprogramma Wonen vertraging opgelopen 
door het tussentijds vertrek van de verantwoordelijke 
ambtenaar, maar dat mag geen excuus zijn voor het 
verkorten van de beschikbare tijd voor het geven van 
commentaar, vindt de werkgroep. 

Verdoezelend 
De werkgroep heeft, om niet helemaal uitgesloten 
te worden, wel al het onvolledige rapport kort van 
commentaar voorzien. In het document, aldus BVW, 
staat veel overtollige tekst, die op meerdere plaatsen 
onduidelijk en verdoezelend is. Bovendien worden 
stellingen niet onderbouwd. Een planning van meer 
dan dertig genoemde acties ontbreekt helemaal. 
Per 1 juli 2022 wordt de wet van kracht waarbij de 
gemeenten verplicht worden om uiterlijk 31 december 
2025 een Omgevingsprogramma Wonen vast te 
stellen. Omdat in de gemeente Venray grote 
behoefte is aan woningen voor verschillende 
bevolkingsgroepen is er dringend behoefte aan een 
helder en evenwichtig Omgevingsprogramma 
Wonen, waarin aandacht is voor álle 
belanghebbenden. 

Overleg 
Op 13 januari hebben de Centrale en het GPV 
hun ongenoegen geuit in een gesprek met 
wethouder Jan Jenneskens. Deze erkende dat de 
procedure niet fraai is, maar met de gemeenteraad 
is afgesproken dat het omgevingsprogramma 
Wonen deze raadsperiode vastgesteld wordt.  
De wethouder beloofde dat bij de verdere uitwerking 
de werkgroep nadrukkelijk wordt betrokken. 

  AFSCHEID MAX  

  VAN DE LANGENBERG 

 BVW WENST  

 EEN COMPLÉÉT RAPPORT 
Geen CvO-afgevaardigde.  

De werkgroep Bouwen, Verbouwen en Woonvisie 
vertegenwoordigt zowel de Centrale van 
Ouderenverenigingen (CvO) als het 
GehandicaptenPlatform Venray (GPV).  
Maar op dit moment wordt al het werk door de  
GPV-leden verricht, omdat de CvO nog niemand 
heeft gevonden die de thema woonvisie op zich wil 
nemen. Het Centrale-bestuur zal bij de aangesloten 
verenigingen aandacht vragen voor dit probleem. 
Het kan toch niet zo zijn dat er in de hele gemeente 
geen gemotiveerde en deskundige oudere is te 
vinden.  
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Opnieuw moet het St.-Antonius van Paduakapelletje 
langs de Stationsweg in Venray wijken voor het 
toenemende verkeer. Het rijksmonument staat in de 
weg bij de herinrichting van de straat.  
Het is de tweede keer dat de kapel weg moet. 
In 2005 werd de Antoniuskapel verplaatst in verband 
met de aanpassing van fietsstroken op de 
Stationsweg.  

Bovendien stond het monumentje te dicht op de weg. 
Een paar jaar eerder was er al eens een auto 
tegenaan gereden. Nu is verplaatsing nodig voor de 
aanleg van een rotonde met de straat Klaproos, die 
de toegangsweg tot de straten oostelijk in Landweert 
is. Het werk is onderdeel van het plan 
Oostverbinding. Dit voorziet in een korte verbinding, 
oostelijk van de snelweg tussen de Henri 
Dunantstraat en Stationsweg. In de laatste weg 
komen drie rotondes: een bij het viaduct, waar die 
nieuwe weg uitkomt, een bij de kruising bij de 
Klaproos en een bij de afslag Kruidenlaan. Ook in 
de Henri Dunantstraat wordt de aansluiting met de 
nieuwe weg een rotonde. Het werk aan de eerste 
fase start in februari al. 

  KAPELLETJE WEER DE KLOS 

 
In het vliegtuig 

Haar rode jasje viel meteen op. In combinatie 
met haar blonde haar vormde het een mooi 
plaatje. Ze had, wat men in politiekringen noemt, 
een normaal postuur, maar ik vond haar beslist 
iets te mager. Ze leek heel nerveus, en dat bleek 
ook wel. Ze zat naast me bij het raam en ze 
vroeg me, of we van plaats konden ruilen. 
Ik wilde dat wel, want ik kijk graag uit het raam 
naar de wereld onder mij. Wonderbaarlijk klein is 
alles dan, als er tenminste geen wolken of 
vleugels tussen zitten.  
Wij ruilden dus, en ik zag op haar bovenlip 
diverse zweetdruppeltjes glinsteren. “Ik vind 
vliegen doodeng”, verklaarde ze. “Ik heb vaker 
gevlogen en er is nooit iets gebeurd, maar als er 
turbulentie is, zit ik te ijzen. Ik zie me dan al in 
een kist liggen. Mijn vader noemde dat altijd 
remous, maar ik hoor dat eigenlijk niemand meer 
zeggen.” 

De ontboezemingen maakten de vrouw wat 
rustiger, maar toen het vliegtuig even later naar 
de startbaan taxiede en aanzette voor de 
acceleratie, sloot ze haar ogen. 

De dochter 
Het zou me niet verbazen als ze op dat moment 
een schietgebedje deed naar het hogere. 
Over een kwartiertje of zo zou ze daar wellicht 
dichtbij in de buurt zijn. Even later veranderde 
het gebrul van de motor, de wielen waren los en 
daar gingen wij. Ik verbaas me iedere keer weer 
dat de honderden tonnen van een vliegtuig 
zomaar de lucht in kunnen.  
Ik keek naar de snel kleiner wordende stad onder 
ons. De vrouw naast me had kennelijk behoefte 
aan een praatje. Ze vertelde me dat ze op 
vakantie was met haar man, maar dat ze eerder 
naar huis ging omdat ze haar dochter wilde 
bijstaan in de dagen voor haar bevalling.  
“Mijn man is bij het reisgezelschap gebleven. 
Tenslotte hebben we voor de vakantie betaald. 
Toen we de reis boekten, wisten we nog niets 
van de zwangerschap van onze dochter. 
We hebben nog geaarzeld om de reis af te 
zeggen, maar mijn man heeft zich erg op de reis 
verheugd en onze dochter heeft ook 
aangedrongen om te gaan. Dus hebben we voor 
deze oplossing gekozen en reis ik nu alleen, 
maar liever had ik hier met mijn man gezeten.” 

Na de deboarding zag ik nog eenmaal haar rode 
jasje, haar bagage achter zich aantrekkend. 
 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
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Regelmatig staat het Wereldpaviljoen in Steyl in het 
nieuws. Wat houdt het in en wat hebben ouderen er 
aan? Schakel-verslaggever Leo Broers ging op reis 
voor een onderzoek. Zijn verslag: 

In de herfstvakantie kwamen twee kleinkinderen bij 
ons logeren. Om niet alleen maar 
met LEGO te bouwen of kleurplaten 
te vullen, besloten we met hen 
‘een reis te maken’.  
Daarvoor reden we naar Steyl, 
naar het Wereldpaviljoen, dat  
Noord-Limburgers laat zien hoe 
het leven in arme werelddelen is. 
De reis begon in een echt Fokker 
Friendship-vliegtuig. Een gids 
voerde ons langs de douane voor 
de paspoortencontrole (foto). 
Natuurlijk was ik als opa het haasje: 
mijn koffer moest open om te controleren.  
Gelukkig had ik niets aan te geven 
en we mochten door, om naar 
Nicaragua te reizen. Eenmaal 
geland, pinden wij bij een bank (foto) 
geld van dat land en daarna werden 
we door de burgemeester 
ontvangen. Hij was blij met ons 
bezoek. Toeristen brengen geld 
mee, dat spreekt. Na het bezoek 
aan het gemeentehuis konden we 
een blik werpen in het internetcafé. 
Hieruit blijkt eens te meer, dat de 
computer overal in de wereld een 
heel belangrijke rol is gaan spelen. 

Plantage 
Vervolgens kwamen we terecht bij 
een cacaoplantage. Daar werden we 
geconfronteerd met de kwalijke 
kinderarbeid. De cacaobonen 
moeten worden geselecteerd uit 
grote bakken (foto) en kleine handjes 
zijn daarvoor heel geschikt. 
De plantage-eigenaar had in de 
gehele dagproductie één gouden boon verstopt. 
De vinder ervan kreeg een dagloon en werd voor de 
rest van de dag vrijgesteld van het werk.  
Nadat ons werk was gedaan, kregen we als beloning 
een klein kartonnen bekertje met prik. We zochten 
een prullenbak voor de lege bekertjes maar dit werkt 
in dat land niet. Daar gooien ze niets weg. In ons 
geval werden de bekertjes gevuld met aarde en 
daarin werd een cacaoboon gestopt, om thuis te 
kweken. Na het bonenavontuur mochten de kinderen, 
net als de kinderen in Nicaragua, hun eigen 
speelgoed maken door van kleine houtblokjes een 
bootje of een autootje te timmeren. Bierflesdopjes 
waren de wielen van het voertuig. Een laagje verf 
maakte het af.  

 REIS DOOR HET WERELDPAVILJOEN 
VR-bril 
Daarna “reisden wij door” naar Ghana: een geheel 
andere sfeer en cultuur. We begonnen met het 
maken van amuletten of armbandjes met band in 
velerlei kleuren en heel veel kralen. Ghana had meer 
te bieden zoals een heuse busreis door de hoofdstad 
Accra naar de markt in het noorden. Dat was hotsen 
en botsen, want de kwaliteit van het wegdek is niet 
wat wij in West-Europa gewend zijn. 

We leerden meer van het land 
door een VR-bril op te zetten en 
zo drie dimensionale 
ontmoetingen te hebben met 
dorpsbewoners op de markt en 
met kinderen in een school. 
Daarna mochten we een kijkje 
nemen in de ‘keuken’ van een 
huisje: een kooktoestel op de 
grond en een kleine hoeveelheid 
pannen en ander vaatwerk.  
Niet te vergelijken met ons rijke 
land met een arsenaal aan potten 
en kommen. Ook was er een zeer 
kunstig gemaakte doodskist in 
de vorm van een vogel te zien. 
Een bongo-sessie met djembé-
trommels sloot onze reis af. 

Rollenspel 
U hebt natuurlijk allang begrepen 
dat deze reis in het 
Wereldpaviljoen in een 
voormalige kloosterdrukkerij in 
Steyl is. Daar spelen tachtig 
vrijwilligers hun rol en ze doen dat 
met zichtbaar veel plezier. 
Veel groepen schoolkinderen, 
maar ook KBO-afdelingen, 
bezoeken het paviljoen. Met koffie 
en vlaai worden deze laatste 
groepen rondgeleid door beide 
landen. Veel opa’s en oma’s 
komen later weer terug met hun 
kleinkinderen en ze maken dan 
net zo’n reis als hierboven.  
Voor kinderen is het heel 
leerzaam om zo met andere 
culturen kennis te maken.  

Door een tweetal recente schenkingen, enerzijds 
bestaande uit 1500 poppetjes uit alle delen van de 
wereld en anderzijds van vele voorwerpen uit Nieuw 
Guinea, is het idee ontstaan om nog veel meer 
ruimte bij te huren. De stichting streeft nu uitbreiding 
met andere culturen na, aldus de Meerlose oud-
journalist René Poels, voorzitter van de Stichting 
Wereldpaviljoen Steyl. Misschien bent u door dit 
reisverslag nieuwsgierig geworden.  
Aarzel niet en maak zelf deze reis,  
zodra het weer kan. 

Leo Broers 
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Fotograferen 
Een andere hobby van Jos is fotograferen. 
Daarmee begon hij al in 1963 met toen een 
eenvoudige camera. Tegenwoordig is fotograferen 
een digitale aangelegenheid en omdat Jos ook een 
eigen drone heeft, behoort video-filmen ook daarbij. 
Zijn onderwerpen zijn natuur en, hoe kan het ook 
anders, echte stoomtreinen. Voor dit laatste reist hij 
vaak door heel Europa, als daar ergens een 
evenement met stoom, trein of wals wordt gehouden. 
Met de drone heeft Jos ook beelden van Venray 
vastgelegd, met als favoriet onderwerp de Grote 
Kerk. Vanuit de lucht gezien is de kerk nog 
imposanter. 

De gezondheid van Jos kreeg een half jaar geleden 
een flinke knauw, toen hij door een hartstilstand werd 
getroffen, maar snelle reanimatie redde zijn leven. 
Een ingebouwde defibrillator beschermd hem nu 
tegen eventuele gebeurtenissen. Jos wandelt daarom 
dagelijks een flink stuk en het gaat hem weer goed.  

Hij heeft ook menige uurtjes als vrijwilliger in het 
Venrays Museum zijn diensten bewezen, soms wel 
drie dagdelen in de week. Nu ligt dat even stil, zoals 
helaas zoveel in onze maatschappij. 

Luisterend naar geluiden uit de natuur en naar die 
van zijn digitale stoomtreinen, verzucht Jos: 
“Alle geluiden zijn mooi, maar vooral die van 
stoomtreinen”. 

Tekst: Leo Broers 
Foto’s: Jos Kusters 

Wie is: Jos Custers  

Geboren in: Ysselsteyn  

Leeftijd: 70 jaar 

Burgerlijke staat : ongehuwd  

Oud beroep: huisschilder  

Hobby’s: modelbouw,  

 fotografie,  

 gastheer museum,  

 wandelen 

 
Modelbouw 
Sinds de succesvolle uitzendingen op de televisie 
onder de naam: “De Grote Kleine Treinencompetitie”, 
waarbij teams tegen elkaar streden met modeltreinen 
als onderwerp, is de belangstelling voor een eigen 
miniatuur treinbaan in een slaapkamer of op zolder 
sterk toegenomen.  
Bij Jos Custers in Ysselsteyn is dit niet nodig. 
Jos heeft immers al zo’n tien jaar een prachtige 
modelbaan met uitsluitend stoomtreinen als rijdende 
objecten.  

Het begon ooit, in zijn jonge jaren, met een 
opwindbare trein. Een model treinenbaan is nooit af, 
er is altijd wat te verbeteren. Maar de baan van Jos 
lijkt behoorlijk af, al is wekelijks onderhoud wel 
noodzakelijk. Prachtige treinen uit lang vervlogen tijd 
sieren zijn baan en de gehele omgeving van dorpjes 
en landschap is daarop aangepast.  
Ook een aantal stoomwalsen in miniatuur heeft een 
plekje gevonden op zijn maquette. En denkt u, dat 
álle tijd van Jos daarin gaat zitten, dan hebt u het 
mis. Jos bouwt ieder jaar in zijn woonkamer een 
winterdorp op, inclusief landschap.  
Gedurende de wintermaanden, van november tot 
eind maart, blijft het tableau, inclusief verlichting en 
andere losse elementen, staan.  
Daarna gaat alles in dozen, tot het weer november 
is geworden. 

 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Limburg lokale inspraak bij de woningtoewijzing 
van de grond te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld al bij 
de prestatieafspraken die de gemeente met Wonen 
Limburg maakt. 
PvdA pleit in het verkiezingsprogramma voor de 
bouw van middeldure huurhuizen en goedkope en 
middeldure koopwoningen, dit om de doorstroming 
op gang te brengen. Initiatieven voor woonhofjes, 
tiny houses en andere tijdelijke woonvormen moeten 
worden gestimuleerd. Alle huizen moeten 
levensloopbestendig zijn. De gemeente moet met 
Wonen Limburg afspraken maken over het toewijzen 
van seniorenwoningen aan ouderen, liefst uit eigen 
dorp. 

Wonen voor ouderen 
Vraag van de Centrale: Op welke initiatieven mogen 
wij rekenen opdat in de komende raadsperiode meer 
betaalbare en passende huisvesting voor ouderen, 
ook in de kerkdorpen, beschikbaar komt? En hoe is 
te stimuleren dat woningen in de dorpen toegewezen 
worden aan ouderen die daar willen blijven wonen. 
Hoe kan de rol van plaatselijke verenigingen daarin 
versterkt worden? 

Venray Lokaal zegt dat het groepswonen en wonen 
in hofjes een verrijking kan zijn. Deze woonvormen 
dragen bij aan ‘zorg voor elkaar en de samenleving’. 
“Wij gaan dus politiek voort met deze focus, ook in 
de dorpen”, aldus VL. Vrijkomende woningen 
toewijzen aan ouderen kan niet zonder meer. 
De eigenaar van de woning bepaalt. Wel zouden 
eigenaren moeten worden aangezet om, waar dit 
kan, huizen aan te passen, te splitsen of om een 
aanbouw te plegen om meer woonruimte te creëren. 
Verenigingen hebben daarbij hooguit een 
bemiddelende rol. De gemeente kan wel bij de 
woningbouwverenigingen aandringen om in het 
toewijzingsbeleid de behoefte aan seniorenwoningen 
nadrukkelijk mee te wegen. 
D66 staat positief ten opzichte van het 
levensloopbestendig wonen van ouderen. Daarnaast 
is D66-Venray voorstander van mogelijkheden die de 
vrijvallende winkelpanden en de (daarbij behorende) 
bovenwoningen eventueel bieden. Initiatieven als in 
Ysselsteyn, Merselo, Leunen, Blitterswijck en 
Castenray zal D66 blijven steunen. Het is een 
woningcorporatie (en ook gemeente) niet toegestaan 
om een voorkeursbehandelingen toe te passen voor 
ouderen. Particuliere initiatiefnemers hebben daarin 
wel ruimte. Op lokaal niveau kunnen verenigingen 
dergelijke initiatieven omarmen of op gang brengen. 
Inzet van deskundigheid uit het dorp zal de kans van 
slagen vergroten. 
CDA wil initiatieven als het verbouwen van oude 
scholen tot seniorenwoningen blijven stimuleren. 
Het staat open voor het verbouwen van leegstaande 
panden voor dit doel. Plannen van ouderen zelf 
(samen bouwen, wonen en zorgen) steunt het CDA. 
De partij zoekt ook mogelijkheden om bij Wonen 

 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

 
WAT ZEGT KABINET RUTTE4 

Sinds enkele weken heeft Nederland een nieuw 
kabinet met een eigen programma.  
Wat zegt dit over woningbouw voor ouderen? 
Over eenzaamheid en mantelzorg? 

Woningbouw 
- Speciale aandacht voor starters, senioren en 
middeninkomens. Vanwege de huidige tekorten is 
het streven: elk jaar 15.000 tijdelijke woningen en 
15.000 wooneenheden in oude kantoren. 
Meer ruimte voor alternatieve woonvormen en 
coöperatieve woonprojecten die door bewoners 
zelf worden ontwikkeld. Procedures worden 
vergemakkelijkt. 
-Ouderen moeten gezond ouder kunnen worden 
in hun eigen omgeving. Dat betekent onder andere 
inzetten op meer seniorenwoningen en andere 
woonvormen, levensloopbestendige woningen, 
Domotica. Het kabinet stimuleert gemeenten het 
langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken. 

Eenzaamheid 
 We zetten de maatschappelijke coalitie ‘Een tegen 
eenzaamheid’ voort. Daarnaast moedigen we de 
ontmoeting van jongeren en ouderen aan 
bijvoorbeeld door een vrijwillige maatschappelijke 
diensttijd en woonplekken waar jongeren 
betaalbaar kunnen samenleven met ouderen.  

Gemeenteraad. Over anderhalve maand kunt u 
stemmen voor de nieuwe gemeenteraad. Dit is deze 
keer extra zinvol, omdat tijdens de huidige termijn 
de partijen flinke ruzie hebben gekregen met elkaar. 
Wethouder Jan Loonen moest het veld ruimen, 
ook Anne Thielen vertrok en zelfs burgemeester 
Luc Winants sneuvelde. 
De Centrale van Ouderenverenigingen stelde de 
partijen vragen over wonen, eenzaamheid, 
mantelzorg, financiën en veiligheid. De partijen (niet 
alle hebben hun programma klaar) geven antwoord.  
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Mantelzorg en eenzaamheid 

Vraag van de Centrale: Hoe denkt uw partij 
eenzaamheid te bestrijden en burgerinitiatieven in 
deze te stimuleren en te ondersteunen? Ziet u 
mogelijkheden betaalbare ontmoetingsplekken te 
realiseren? 

D66 vindt eenzaamheid een ‘verborgen’ probleem, 
dat moeilijk te bestrijden is. D66-Venray denkt dat de 
wijkverpleegkundigen door hun contacten een grote 
bijdrage kunnen leveren bij het ontdekken van 
eenzaamheid. Het is ook heel belangrijk als gewone 
mensen hier attent op zijn en eenzaamheid melden. 
Ook bij ontmoetingsplekken is de rol van de 
omgeving van belang. Ontmoetingspunten, waar 
betrokkenen zich veilig en ‘thuis’ en vooral welkom 
voelen, zijn nodig: ‘Huiskamers’, maar ook 
zorgboerderijen, gemeenschapshuizen en 
vergelijkbare initiatieven.  
CDA noemt eenzaamheid een ongrijpbaar iets. 
Het gaat soms om kleine dingen die groots 
aanvoelen. Venray heeft zich aangesloten bij de actie 
‘Een tegen eenzaamheid’ van het ministerie en het is 
proefgemeente bij KBO Limburg in de aanpak tegen 
eenzaamheid. Essentieel is dat elk dorp en elke wijk 
een trefpunt heeft voor ouderen.  
Venray Lokaal weet van de groeiende eenzaamheid 
bij ouderen, mede door corona. De partij wil een 
maatschappelijke denktank opzetten om ideeën ter 
bestrijding van de eenzaamheid op te doen. 
De Centrale wordt uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. Wat er allemaal in de denktank opborrelt 
weet Venray Lokaal ook niet. Maar haalbare 
initiatieven op het gebied van ontmoetingsplekken 
zal Venray Lokaal zeker steunen. 
PvdA stelt dat ouderen die thuis wonen gebruik 
moeten kunnen maken van faciliteiten van een 
verzorgingshuis in de buurt. In dorpen en wijken 
moeten ontmoetingsplaatsen aanwezig zijn. 

De Centrale vraagt: Voor de verzorging van ouderen 
wordt veelal een beroep gedaan op mantelzorgers. 
De druk op deze groep neemt toe. Om hen te 
ontlasten zal de vraag naar respijtzorg groeien. 
Wat doen de partijen om mantelzorgers te 
ondersteunen en gebruik van respijtzorg mogelijk te 
maken? Welke mogelijkheden ziet u om 
mantelzorgwoningen te stimuleren? 

Venray Lokaal heeft mee gezorgd voor een beter 
mantelzorgcompliment, maar blijft strijden voor 
opwaardering. Respijtzorg is een meer dan 
belangrijke aanvulling. Zo heeft logeerhuis Kapstok 
haar bestaan ondertussen ruimschoots bewezen. 
Venray Lokaal zal meer respijtzorg dan ook zeker 
ondersteunen. De beklemmende regelgeving rond 
mantelzorgwoningen moet, al dan niet tijdelijk, 
verruimd worden. Niet denken in beperkingen, 
maar in uitdagingen.  

D66 vindt het belangrijk mantelzorgers zo veel 
mogelijk te ontlasten: minder obstakels en drempels 

 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

om hun ondersteunende werkzaamheden te 
vergemakkelijken. D66 pleit voor een centraal punt 
waar mantelzorgers met hun vragen terecht kunnen. 
In praktische zin steunt D66 al respijthuis Kapstok, 
waardoor zij tijdelijk ontlast kunnen worden. 
De mogelijkheden van het mantelzorgcompliment 
moeten uitgebreider worden. 
Als zorgontvanger en mantelzorger dicht bij elkaar 
wonen, is het werk van de mantelzorger minder 
belastend. Het geeft de ontvanger ook een gevoel 
minder ‘tot last’ te zijn. D66 is er voor om, waar dit 
kan, voorzieningen als een extra slaapkamer, het 
zorgbestendig maken van een huis of een woonunit 
bij een bestaande woning, toe te staan. 
CDA is voor het realiseren van een Odensehuis, 
waar mensen met beginnende dementie kunnen 
samenkomen, ter ontlasting van de mantelzorgers. 
Ook pleit het CDA voor een uitbreiding van Kapstok, 
eventueel op meer plekken in de gemeente. Verder is 
het realiseren van kangoeroewoningen (een huisje bij 
het huis van de dementerende) een speerpunt voor 
het CDA. De partij roemt de inzet van 
ouderenbonden en GPV op het gebied van 
toegankelijkheid van voorzieningen. Het CDA pleit 
voor meer bankjes langs de singels voor wandelende 
ouderen. 
PvdA zegt dat de gemeente moet investeren in 
respijtzorg, zoals Kapstok. Voor mantelzorgers moet 
het mogelijk zijn een aanleunwoning te bouwen bij 
het huis van de zorgvrager. Ook dienen 
mantelzorgers ‘ruimhartig’ tegemoet te worden 
getreden als dezen een beroep moeten doen op 
minimaregelingen. 

MANTELZORGWONING VERGUNNINGVRIJ 
Kajsa Ollongren heeft, toen ze in december nog 
minister was, toegezegd dat mantelzorgwoningen 
zonder vergunning geplaatst kunnen worden, óók 
als volgend jaar de nieuwe omgevingswet in 
werking treedt. Ze gaf die toezegging aan 
MantelzorgNL, Anbo, KBO-PCOB en de Patiënten 
Federatie.  
Door een mantelzorgwoning kunt u voor elkaar 
zorgen wanneer dat nodig is, zonder reisafstand. 
Elk jaar is bij de Mantelzorglijn een verdubbeling 
van het aantal vragen over mantelzorgwoningen 
te zien, een signaal dat mensen graag dichtbij 
elkaar willen zijn om voor elkaar te kunnen 
zorgen. 

bron: MantelzorgNL  
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De digitale fraudeurs, die proberen mensen geld af 
te troggelen met valse e-mails, worden steeds 
geniepiger in hun presentatie. Vaak is vals niet meer 
van echt te onderscheiden. “De oplichtingsmails 
steken steeds ’vakkundiger’ in elkaar. De criminelen 
worden doortrapter”, aldus een woordvoerder half 
november. De Nederlandse Vereniging van Banken 
waarschuwt ook dat deze vorm van oplichting 
alarmerende proporties aanneemt. 

Steeds echter 
Via een dergelijke phishing-mail proberen criminelen 
de ontvanger op een link of bijlage te laten klikken, 
om te hengelen naar geld en bankgegevens, of om 
een virus over te dragen. “De phishingmails ogen 
steeds echter. De criminelen gebruiken logo’s van 
MijnOverheid en de Belastingdienst. In sommige 
phishingmails zetten ze zelfs brutaalweg een 
waarschuwing voor phishing”, aldus de 
Belastingdienst. Ook wordt steeds meer een mix van 
meerdere instanties gebruikt om het echter te laten 
lijken: niet alleen de Belastingdienst, maar 
bijvoorbeeld ook CJIB, MijnOverheid en DigiD. 

De woordvoerder meldt dat criminelen ook slimmer 
worden in het omzeilen van detectiemaatregelen om 
hen te ontmaskeren. “Door puntjes in woorden in te 
voegen (bijvoorbeeld bela..stingterugg..ave) 
proberen ze de scanners te misleiden.” Vaak zitten er 
ook spelfouten in, maar de criminelen worden beter. 
Ook tegen de Nederlandse taal worden minder 
fouten gemaakt.  

Voorbeelden 
Wilt u zich wapenen tegen deze oplichters, dan is 
het goed te weten wat ze doen. Op de website van 
de dienst (www.belastingdienst.nl/valse emails) staan 
veel voorbeelden van valse e-mails. Bijvoorbeeld: 
“Na de laatste jaarlijkse berekening hebben wij 
vastgesteld dat u in aanmerking komt voor een 
terugbetaling. U ontvangt nog € (bedrag).  

  PHISHING-MAILS STEEDS  

  DOORTRAPTER 

Klik op ’Mijn teruggave aanvragen’ om uw 
belastingteruggaaf te ontvangen op uw 
rekeningnummer.” 
Een ander valse melding: “Uw openstaande schuld 
is nog niet voldaan. Op (datum) zal de 
gerechtsdeurwaarder overgaan tot beslaglegging. 
U kunt deze voorkomen door meteen te betalen. 
Via onderstaande knop kunt u het openstaande 
bedrag direct voldoen met iDeal. Let op: bij 
executoriale beslaglegging wordt de hoofdsom 
verhoogd met proceskosten en de wettelijke rente.” 

Let op  
De belastingdienst communiceert over internet met 
burgers, maar zal nóóit in een e-mail vragen om via 
een link geld over te maken of persoonlijke gegevens 
door te geven. Krijgt u een mail van de 
belastingdienst, zoek dan voor alle zekerheid via 
Mijn Overheid op of die brief inderdaad van de 
belastingdienst afkomstig is.  

FRAUDERENDE PASTOOR 

De penningmeester van het kerkbestuur in 
Castenray kreeg eind vorig jaar per mail het verzoek 
van Mijnheer Pastoor om een nota van ruim  
€ 4.300,- te betalen. Op de vraag van de 
penningmeester meldde Mijnheer Pastoor dat het 
was voor “een buitenlandse aankoop, vanwege 
Covid-19. De betaling is voor de aanschaf van 
technische apparatuur, gereedschappen en andere 
basislogistiek om de kerk te versterken.”  
In een derde mail gaf Mijnheer Pastoor naam, adres 
en bankrekening nummer door. Van een dame uit 
een dorp bij Weesel, net over de grens. Mailde de 
penningmeester terug: “Helaas, erg doorzichtig 
allemaal. Je moet toch slimmer te werk gaan om mij 
te verleiden tot dit soort betalingen. Ik zou zeggen, 
stop deze nonsens en ga werken voor de kost.  
Zoals je ziet heb ik de emailcontacten van gisteren 
en van vandaag ook doorgestuurd naar de 
fraudehelpdesk. Hopelijk wordt er iets mee gedaan 
en word je in de kraag gepakt.” Hoe deze fraudeur 
aan de gegevens van de parochie is gekomen, is 
een raadsel. En of zij (of toch een hij?) gepakt is, 
is ook niet bekend. 
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Het lijkt zo doorzichtig, maar oplichting komt nog 
veel te vaak voor. We geven u zeven geboden 
voor een veilig gebruik van uw creditcard. 

1. Geef uw kaartnummer en vervaldatum niet aan 
anderen. Geef alleen uw naam en IBANnummer 
door als u zelf een aankoop doet. 

2. Het lijkt een open deur, maar komt nog té vaak 
voor. Trap er niet in en geef uw pincode van uw 
betaalpas of creditcard nooit ofte nimmer aan 
anderen. Ook niet aan ‘medewerkers van uw bank’. 
Uw bank zal nooit om dergelijke gegevens vragen. 

3. Laat nooit iemand alleen met uw creditcard. 
Loop mee naar de kassa als u gaat betalen. 
Controleer of u na het betalen wel echt uw eigen 
kaart terug krijgt en geen ‘nepkaart’. 

4. Stel u verkoopt iets op internet aan een 
onbekende. U kunt de koper uw naam en uw  
IBAN-nummer geven, maar geef nooit een kopie 
van uw bankpas of uw creditcard. 

5. Als u online koopt, kijk dan of het een beveiligde 
verbinding is. Is er een hangslotje te zien in de 
menubalk? Begint het adres met https, (in plaats 
van http). De ’s’ staat voor ‘secure’ (veilig). 

6. Controleer regelmatig uw creditcardrekening. 
Herkent u alle betalingen? Is het afgeschreven 
bedrag juist? Neem contact op met uw bank als u 
vermoedt dat er iets niet klopt. 

7. Wees voorzichtig met betalingen op de computer 
van een ander. Let ook op wie u toegang geeft tot uw 
eigen computer. Zelfs familieleden kunnen misbruik 
maken. 

  PAS OP UW CREDITCARD 
   

VOOR U GELEZEN 

“Als opa begint het beste er bij mij nu langzaam af 
te raken. Ik ben blij dat die dekselse koters van 
kleinkinderen mij nog niet op Marktplaats hebben 
gezet.”  

Columnist Gerard Kessels. In DDL  
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Al een aantal jaren op rij 
verrast het Gemengd Koor 
Wanssum de inwoners met 
een weekkalender, nu dus 
voor 2022. Op deze kalender 
staan al een flink aantal 
activiteiten vermeld, die dit 
jaar in het dorp plaatsvinden. 
Henriëtte Lensen, secretaris 
van het koor hoopt dat het niet 
de laatste zal zijn. 
Jaren geleden is het 
Gemengd Koor hiermee begonnen. De Wanssumers 
kunnen op de kalender hun afspraken of feesten als 
verjaardag en bruiloften noteren, de ondernemers 
gebruiken de gelegenheid om hun zaak aan te 
prijzen. Sponsors maken met een advertentie of 
donatie de uitgifte mogelijk en steunen hiermee het 
koor. “De laatste drie jaar heeft Mooder Maas het 
hoofdsponsorschap gehad. Op elke pagina staat een 
foto van de Maaswerken. Dit jaar vooral de 
gereedgekomen wegen, bruggen en havenwerken en 
de nog prille natuurontwikkeling”, vertelt Henriëtte. 
Mooder Maas heeft ook voor 2023 het 
hoofdsponsorschap. 

Terugloop 
Het in 1964 opgerichte zangkoor maakt een moeilijke 
periode door. In de coronajaren konden weinig 
activiteiten worden ontwikkeld en mede daardoor is 
het ledenaantal achteruitgegaan. Maar er zijn ook 
leden overleden aan de ziekte. Dat er nauwelijks 
gerepeteerd kon worden en optreden evenmin 
mogelijk was, draagt niet bij aan versterking van de 
zanggroep. Wel zijn enkele mensen overgekomen 
van het Wanssumse Ouderenkoor. Toen de dirigent 
van dat koor stopte, heeft het ouderenkoor zich 
opgeheven. Het Gemengd Koor is officieel wel geen 
ouderenkoor (iedereen kan erbij), maar Lensen is 
met haar 72 jaar wel een van de jongsten.  
“Hoe lang we het met ‘ons groepje’ kunnen 
volhouden, weet ik niet”, zucht de secretaresse. 

Foto Leo Willems 

  DORPSKALENDER WANSSUM  ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 28 JANUARI – 25 FEBRUARI 

Ook komende maand zijn er weer geen activiteiten 

voor ouderen. Voor meer informatie zie de website 

www.cvo-venray.nl  

INGEZONDEN BRIEF 

Veel duurder 
Een reactie op uw mooie stuk over 
ouderen die niet willen verhuizen om plaats te 
maken voor gezinnen. U laat een aspect weg.  
Willen ouderen verhuizen naar bijvoorbeeld een flat 
of kleiner huis, dan is het meestal zo, dat ze dan  
100 tot 200 euro méér moeten gaan betalen. 
De nieuwe woning gaat dan veel te duur worden, 
dus blijven ze zitten. 

Je zou zeggen: “ik ga kleiner wonen, dus betaal ik 
minder huur. Niet dus.” 

Gr Jan Strolenberg 

VOOR U GELEZEN:  
“De man mag niet meer aan de vrouw komen en de 
vrouw komt niet meer aan de man.” 

Alleenstaande vrouw na de MeToo#-beweging.  
In de strip Single, Telegraaf.  
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De gemeente Venray laat een onderzoek uitvoeren 
naar niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Aan de hand van informatiebronnen 
over de periode 1940-1945 en van naoorlogse 
munitieruimingen en opsporingsactiviteiten, stellen 
onderzoekers een risicokaart op voor de gehele 
gemeente Venray. Daarop is te zien waar een 
verhoogde kans is op het aantreffen van nog niet 
ontplofte bommen en granaten. Het onderzoek zal in 
het voorjaar zijn afgerond. De risicokaart is dan voor 
iedereen in te zien. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er hevig 
gevochten in en om Venray. Amerikaanse en Britse 
legers leverden strijd tegen Duitse troepen in één 
van de felste veldslagen op Nederlandse bodem. 
Lang niet alle explosieven zijn toen afgegaan. 
Er zitten nog heel wat blindgangers in de grond. 

Gemeenten, projectontwikkelaars en andere 
instanties die werkzaamheden in de grond verrichten 
zijn verplicht om vooraf te onderzoeken of er 
mogelijke veiligheidsrisico’s zijn. Op dit moment vindt 
zo'n onderzoek voor ieder project afzonderlijk plaats, 
zoals twee jaar geleden op het Annaterrein 
(zie kaartje). Straks, als er een risicokaart is, is een 
onderzoek per project niet meer nodig. Dit bespaart 
kosten en projecten lopen hierdoor geen vertraging 
op. 

Ploflocatie  
In december heeft Venray een professionele 
ploflocatie ingericht nabij de Hansenberg in Merselo. 
Deze locatie biedt een veilige omgeving voor de 
Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van het 
Ministerie van Defensie om niet-gesprongen 
bommen, granaten en kogels onschadelijk te maken. 

  ONDERZOEK NAAR EXPLOSIEVEN 

Bij de Centrale voor Ouderen Ouderenverenigingen 
zijn alle ouderenverenigingen uit de gemeente 
Venray aangesloten. Maar daarbij zijn, op een 
enkeling na, geen ouderen met een andere culturele 
achtergrond bij betrokken.  

De Stichting Kleur&Kracht zet zich in voor verbinding 
tussen de autochtonen en allochtonen.  
Op 17 februari organiseert de stichting een 
bijeenkomst (met een voorstelling) voor met name 
Marokkaanse vrouwen (vanwege de grootte van 
deze doelgroep) die op hun huidige leeftijd met 
dementie te maken kunnen krijgen.  
Maar ook andere vrouwen zijn welkom. 
De ochtend wordt verzorgd door Ervarea. Speciaal 
voor vrouwen met een andere achtergrond heeft 
Ervarea de voorstelling ‘In het hoofd van mijn vader’ 
gemaakt. Het programma start deze donderdag 
om 9.30 uur met korte informatie over dementie, 
gevolgd door de voorstelling en discussie na afloop. 
Aanmelden kan via de mail 
info@stichtingkleurenkracht.nl  

 
Wonen Limburg 
en de 
Oranjebuurt in 
Venray 
kunnen het niet 
eens worden 
over het 
bouwplan 
aan de Prins 
Bernhardstraat. 

De buurt voelt zich niet serieus genomen. 
Wonen Limburg wil twaalf verouderde, tochtige 
woningen van direct na de oorlog vervangen door 
een blok met 21 appartementen. Met name de 
hoogte (drie bouwlagen en een goothoogte van 
bijna tien meter) stuit op verzet. In de wijk staan 
rijtjeswoningen en tweekappers met een goothoogte 
van vijf meter. “Hoogbouw’, riepen de buurtbewoners 
tijdens een digitale bijeenkomst in december. 

Omwonenden vrezen inkijk, verlies aan zonlicht 
in hun tuinen, toename van verkeer en 
parkeerproblemen. Het meeste steekt het gevoel 
dat met hun wensen geen rekening wordt gehouden. 

Gemeente en Wonen Limburg benadrukken dat er 
wel degelijk overleg is geweest met een 
buurtwerkgroep, maar dat de standpunten niet 
dichter bij elkaar zijn gekomen.  
De gemeenteraad zal binnenkort de knoop 
doorhakken.  

  THEATER OVER DEMENTIE 

  APPARTEMENTEN  

  PRINS BERNHARDSTRAAT 
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De kerstpuzzel heeft blijkbaar heel wat hoofdbrekens 
gekost. Niet erg, het hoeft niet altijd makkelijk te zijn 
en oplosbaar in een uur. Het vergde wel nadenken 
over zaken die u het afgelopen jaar in De Schakel 
hebt gelezen, en ergens in het geheugen zijn blijven 
hangen. 

De oplossing staat hieronder. 

De cijfers in het diagram 
verwezen naar letters.  
Dat waren:  

 

  KERSTPUZZEL 
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 2x 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   
      

Dit nummer geen wijzigingen 

1 = ij,  

2 = w,  

3 = h,  

4 = a,  

5 = b,  

6 = i,  

7 = u,  

8 = k,  

9 = e,  

10 = o,  

11 = t  

12 = c. 

mailto:kboblitterswijck@gmail.com
mailto:kboleunen@outlook.com
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Mantelzorgers hebben het moeilijk met corona. 
Ze willen zichzelf en ook de zieke of hulpvrager niet 
besmetten, maar de zorg moet wel doorgaan. 
De Mantelzorglijn krijgt veel vragen over 
beschermingsmiddelen. Wanneer kunt u gratis 
mondkapjes of zelftesten halen bij de apotheek? 
Hieronder de mogelijkheden op een rij. 

Mondkapjes  
Als mantelzorger kunt u mondkapjes ophalen bij de 
apotheek, om wederzijdse besmetting met degene 
voor wie u zorgt te voorkomen. Het is gratis, mits:  
-Het risiconiveau in de regio waar degene voor wie 
u zorgt, ernstig of erger is volgens Rijksoverheid.nl 
-Er sprake is van intensieve mantelzorg (meer dan 
acht uur per week en langer dan drie maanden). 
-U als mantelzorger niet op hetzelfde adres woont 
als de zorgvrager. 
Als u voldoet aan deze voorwaarden, kunt u een 
pakket met maximaal honderd mondneusmaskers 
ophalen bij de apotheek van de zorgvrager. 

Zelftesten  
Mensen die vanwege hun kwetsbare gezondheid in 
thuisisolatie verblijven kunnen een pakket zelftesten 
aanvragen bij de apotheek, mits: 
-Zij in thuisisolatie zitten vanwege een kwetsbare 
gezondheid. 
-Ze niet gevaccineerd zijn of een afweerstoornis en 
verminderde immuunrespons hebben. 
-Ze niet gevaccineerd zijn op advies van de 
behandelaar of vanwege de jonge leeftijd. 
U hebt dan recht op een pakket met 25 zelftesten 
per maand.  

Bescherming  
Is er kans op besmetting? Dan kunt u een pakket 
met beschermende materialen krijgen als: 
-U intensieve mantelzorg verleent  
(langer dan drie maanden, acht uur per week). 
-U bij de verzorging of verpleging geen afstand kunt 
houden. 
Als uw naaste besmet lijkt, maak dan zo snel 
mogelijk een testafspraak. Tot de uitslag bekend is, 
kunt u als mantelzorger op recept gratis een korte-
termijn-pakket met beschermende materialen halen 
bij de apotheek. 

Kennen uw huisarts of apotheek bovenstaande 
regelingen niet? Wijs hen dan op onderstaande 
informatie: Richtlijn VWS beschermende materialen 
voor mantelzorgers of Factsheet over 
beschermingsmiddelen voor mantelzorgers van de 
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).  

bron: MantelzorgNL  

  BESCHERMINGSMIDDELEN  

  MANTELZORGERS 

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 
Mia en Sjeng 
Coemans uit Schin 
op Geul waren eind 
vorig jaar 65 jaar 
getrouwd. 
Dat vierden ze in 
Venray, waar ze 
sinds de zomer 
wonen. Samen wonen. Want door de plotselinge 
ziekte van Mia moest zij meteen naar een 
verpleeghuis in Brunssum en Sjeng kon niet mee. 
En dat na 65 jaar samen te hebben gewoond, lief en 
leed te hebben gedeeld. Dochter Agnes vond het 
hartverscheurend en ging op zoek naar een 
verpleeghuis waar ze samen konden zijn.  
Dit vond ze in Venray, in het Tryneshuis.  

Uit Nederland 
Iedereen kijkt er naar uit: 
65 jaar en een beetje, AOW, 
vrije tijd, doen wat je wilt. Niet 
echter Rien Kolster uit Tegelen. 
Hij had jaren zijn brood 
verdiend als directeur van een 

groothandel in muziekinstrumenten en -bladen. 
De economische crisis van 2008-2010 brak hem 
echter op. Kolster moest de zaak sluiten, was nog 
een tijdlang in Duitsland actief, tot hij ook daar eind 
2017 aan de kant werd geschoven. Vorig jaar is hij 
65 jaar geworden. Aan afbouwen denkt hij echter 
niet. Sterker nog, samen met een kennis is hij in 
Blerick een meubelzaak begonnen. 

Op de wereld 
Vlak voor de jaarwisseling zat de  
70-jarige Diane Bellings uit Turnhout 
aan tafel toen haar flat door een 
gasexplosie instortte. Ze zakte met 
stoel en tafel door de vloer en 
bovenop haar kwam het puin van de 
rest van haar flatwoning. Zo moest 
ze veertien uur lang wachten op 
haar bevrijding. De Turnhoutse brandweer kon haar 
moeilijk bereiken, want wat er van de flat over was, 
stond ook op instorten. De manschappen groeven 
een gang tot op anderhalve meter van haar af, 
toen werd het te gevaarlijk. Alsnog werd een andere 
doorgang gegraven om haar onder het puin vandaan 
te halen. Dit keer met succes. Diane was wonder 
boven wonder niet noemenswaardig gewond. 

 AREG NEEJS  

ZOGEZEGD 
“Ouder worden, dat is geestelijke winst en fysiek 
verlies.” 

Actrice Jelka van Houten. In Linda’s Wintermaand. 
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SWIEBERTJE  

Ik denk dat ik een jaar of 5, 6 was, toen er een televisie bij ons in huis kwam (1965). 
Ons gezin, bestaande uit mijn ouders en acht kinderen, woonde op de boerderij. 
Elke zaterdag als we ons gewassen hadden (mijn oudere broers en zussen nog in 
een wasteil, maar wij, mijn jongere zusjes en broertje, in een nieuw bad) keken we 
samen naar Swiebertje, gespeeld door Joop Doderer.  

Wauw, wat was dat een leuk en spannend kinderprogramma. Swiebertje, de zwerver 
die allerlei avonturen beleefde. Met Saartje als huishoudster van de burgemeester die 
Swiebertje af en toe een boterham gaf en hem altijd de hand boven zijn hoofd hield. 
Bromsnor, de veldwachter (gespeeld door Lou Geels), wilde maar wat graag 

Swiebertje te pakken te krijgen omdat hij iets 
gedaan had wat niet mocht. Om hem dan in het 
kot onder in de toren op te sluiten.  
Malle Pietje, de handelaar in allerlei spulletjes in 
zijn propvolle winkel.  
Deze laatste persoon is mij in mijn hele leven nog extra bijgebleven, 
omdat er een soortgelijke maar dan vrouwelijke “malle Pietje” in Velden 
woonde: Dora. Zij had ook een winkel waar je bijna niet doorheen kon 
lopen omdat het zo vol stond met spullen maar zij had wel alles.  
Als je iets nodig had wat in geen enkele andere winkel te verkrijgen 
was, ging je naar Dora. En, soms 
na lang zoeken, vond zij het voor jou. 
Echt geweldig.  

En ja, zo kwam bij het zien van Dora het beeld van Malle Pietje en 
Swiebertje toch weer telkens naar boven. Gelukkig eindigden de 
avonturen van Swiebertje altijd goed, al hadden we na afloop rode 
wangetjes van de spanning op onze gezichten. Jeetje, wat hebben we 
daar van genoten.  

Jeanne Mulders   

GEKLUISTERD AAN DE BUIS 

Het einde: Swiebertje emigreert  

Weetje. Het swiebertje-effect is de aanduiding van een situatie waarin een acteur zodanig wordt 
vereenzelvigd met een bepaald personage dat het publiek hem moeilijk in een andere rol kan accepteren. 
Het begrip is genoemd naar het personage dat de acteur Joop Doderer twintig jaar lang speelde in de 
televisieserie Swiebertje. Joop Doderer is Swiebertje, Swiebertje is Joop Doderer. Het is dan ook niet 
denkbaar dat een andere artiest die rol overneemt. 

WAT WEET U DAAR NOU VAN?  
De afgelopen jaren heeft de redactie getracht jeugdherinneringen bij u op te roepen door middel van 
besprekingen van boeken uit uw jeugd. De redactie heeft besloten hiermee te stoppen en door te gaan met 
het oproepen van uw jeugdherinneringen aan radio- en televisieprogramma’s:  
Gekluisterd aan de Buis. Wij vragen u uw eigen herinneringen aan oude programma’s in te zenden.  

Als voorbeeld en inspiratie zijn wij deze reeks gestart met een bijdrage van een 
lezeres, die schrijft over de ons allemaal bekende Swiebertje.  

In een van de volgende nummers schrijven we over  
Okki Trooy, Top of Flop, Mik en Mak, Sweet Sixteen.  
Hebt u aan een van deze programma’s bijzondere 
herinneringen?  
Schrijf dan naar Leo Broers, Reigersbek 5, 5803 KJ, 
Venray of mail naar leo.broers@home.nl  


