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IN DIT NUMMER  

   De Kemphaan financieel in zwaar weer 

   Woningbouw in álle dorpen 

   Stemadvies Centrale: ga stemmen 

   Toegankelijkheid Vlakwaterbos 

   Fors ledenverlies KBO Venray 

   Eerste Venraynaar vliegt naar Londen 

   Ouderen maken ‘gouden boeken’ 

   Sint Jozef in de Smakt 

Op koers. Nederland ontwaakt. Niet uit de winterslaap maar uit de lockdown vanwege de coronacrisis.  
De een is blij dat er weer iets gedaan kan worden, een ander boos omdat de regering de boot nog afhoudt. 
Boosheid is begrijpelijk, maar voorzichtigheid nog meer. Ook de ouderen komen aarzelend op gang.  
De ene ouderenvereniging wacht nog even op het echte signaal ‘situatie veilig’, de andere zet de deur al 
open. Er wordt weer gegymd en gedanst, senioren gaan weer wandelen en het koersballen kan weer 
losgaan, zoals hier bij KBO Wanssum. 

Foto Jaques Penris 
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De besturen van de Centrale van 
Ouderenverenigingen en ouderencentrum 
De Kemphaan hebben samen de 
gemeente Venray een brief gestuurd, 
waarin ze verzoeken om een eenmalige 
extra bijdrage en een aanvulling op de jaarlijkse 
subsidie.  

De Kemphaan heeft 
voorts overleg gehad 
met de meeste 
gebruikers van het 
gebouw en hen een 
huurverhoging van 
tien procent in het 
vooruitzicht gesteld. 

De besturen zijn bang dat, als de gemeente niet 
bijspringt, er op termijn een financieel tekort zal 
ontstaan. Het ouderencentrum heeft twee jaar lang 
nauwelijks inkomsten gehad vanwege de lockdowns 
in coronatijd. Veel vaste lasten bleven echter 
doorlopen.  
Het grootste probleem is echter het meerjarig groot 
onderhoud, zegt Kemphaanvoorzitter Theo Janssen. 
Het gebouw (een oude school) is in de jaren ’90 van 
de vorige eeuw helemaal verbouwd tot 
ouderencentrum. Dan heeft het ongeveer twintig jaar 
geen groot onderhoud nodig. Die tijd is verstreken. 
Op aanwijzing van de gemeente Venray is er een 
meerjarig groot-onderhoudsplan gemaakt. Aangevuld 
met offertes voor het dak en de lift (die op korte 
termijn aan vernieuwing toe zijn) maakt duidelijk dat 
De Kemphaan over enkele jaren door alle reserves 
heen is. 

Zie verder pagina 3 

Socialist 
Graag wijs ik u op 
een fout in De Schakel van januari. 
De schrijver van het artikel ‘Kompier 
tijdelijk burgemeester’ stelt: “Voor 
het eerst een vrouw, voor het eerst 
een socialist.”  
Het eerste klopt maar het tweede is 
volstrekt onjuist. Hans Gilissen, de 
voorganger van Luc Winants, 
behoort ook tot de PvdA. Hoewel ik 
zelf niet tot deze partij hoor, vind ik 

het op zijn plaats dit in het volgende nummer recht te 
zetten.  

Leo van Dijck, Smakt 

Naschrift redactie: Meerdere mensen hebben op dit 
bericht gereageerd. We geven ruiterlijk de fout toe. 
De redacteur had Gilissen (foto) over het hoofd 
gezien.  
 

  INGEZONDEN BRIEF 

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 maart. 

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 maart. 

Advertenties moeten uiterlijk 8 maart 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.  

VERKIEZINGEN.  

In deze Schakel staan diverse advertenties ten 
behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen.  

U mag dit niet opvatten als stemadviezen van de 
Centrale van Ouderenverenigingen en de redactie 

van De Schakel. 

  DE KEMPHAAN IN ZWAAR WEER 
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ES EE KA ES 

Een cryptische titel die u gaandeweg 
duidelijk zal worden. 
Ik zou het nu kunnen hebben over de Olympische 
Spelen, Carnaval, Gemeenteraadsverkiezingen of 
Afvalinzameling. Allemaal actueel, maar net als bij afval, 
zit alles nog in ‘wiej zek’, zoals dat ‘op zien Venrods’ 
heet. De uitkomst is nog hoogst onzeker. Liever wil ik het 
met u hebben over iets dat voor ons mensen al zo oud is 
als de mensheid zelf. Ik werd geïnspireerd door het 
lezen van ‘Wat loopt daar’, een schitterend boek van de 
bioloog Midas Dekkers over soorten, rassen en de 
daarbij horende voortplanting natuurlijk. Zonder mijn 
column tot boekenrubriek te bestempelen: schitterend, 
een aanrader. 

Gulle gevers 
Mensen als Bill Gates, die diep in eigen zak tasten en 
aan goede doelen gul en vrijgevig doneren, worden door 
de maatschappij hoog gewaardeerd.  
Echter, met afschuw wordt er gereageerd wanneer het 
gaat om een overleden Zwolse gynaecoloog (Jan 
Wildschut) die in de jaren 80 ongewild-kinderloze stellen 
terzijde stond en daarbij het ‘in de zak tasten’ wat al te 
letterlijk bleek te hebben genomen.  
Kunstmatige Inseminatie (KI) stond nog in de te wachten 
staande kinderschoentjes. Bij het maken van het kind 
zélf werkte hij uitsluitend met vers materiaal. Eigen 
sperma, zo bleek. Verser kun je het niet hebben. Bij dit 
soort ‘Gulle Gevers’ reageert de hele maatschappij met 
Bah! Een gevoel van afschuw dat je vroeger als puber 
ooit overviel toen je je voor het eerst realiseerde dat je 
ouders SEKS (ES EE KA ES) moesten hebben gehad! 
Daar moest je toch niet aan denken. Bah, bah en nog 
eens bah. 

Het kan de beste overkomen. Van koning Willem III, op 
latere leeftijd getrouwd met Koningin Emma, gaan 
geruchten dat ‘de bruut’ (koning Gorilla!) door een wild 
en bandeloos leven onvruchtbaar was geworden.  
Aan de wieg van zijn dochter, onze latere koningin 
Wilhelmina, schijnt zijn adjudant (Jonkheer de Ranitz) te 
hebben gestaan, die namens hem de ‘honneurs’ moet 
hebben waargenomen. Dus niet ‘Oranje-’, maar ‘De 
Ranitz Boven’. Dit alles voor wat geruchten waard zijn 
natuurlijk.  

Koning Midas 
Van Koning Midas is bekend dat alles wat hij aanraakte 
in goud veranderde. Hulde aan Dekkers, want deze 
Midas heeft in bovengenoemd boek de onderwerpen 
Evolutie en de daarbij behorende Natuurlijke- en 
Seksuele selectie in gouden humor gegoten. 

Waar bij (de meeste) mannen bewondering voor de 
charme van de vrouw biologisch zit ingeprent, steekt van 
tijd tot tijd hun verfoeilijke gedrag op het (Gooise) matras 
toch steeds de kop weer op.  
Van nature is de man helaas een drift(en)kop. 

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

COLUMN 
Geen reserves 
Door de coronaperikelen heeft De Kemphaan al 
flink ingeteerd op het vermogen.  

De jaarrekening over 2020 werd afgesloten met 
een tekort van € 18.336,- en de jaarrekening 
2021 zelfs met een tekort van € 21.153,-.  
Voor 2022 is een tekort begroot van € 18.000,-
Om die reden heeft het bestuur van de Centrale 
voor deze begroting de goedkeuring 
opgeschort . Officieel is die goedkeuring niet 
vereist, maar hiermee geeft de Centrale wel het 
signaal af dat het zo niet langer kan.  
De Centrale wil voorkomen dat ze achteraf wordt 
geconfronteerd met dramatische verliezen. 

Het aanschrijven van fondsen of andere 
geldbronnen kan, maar biedt geen uitzicht. 
“We hebben naar aanleiding van de 
liftproblemen al geïnformeerd, maar in eerste 
instantie wordt steeds verwezen naar de 
eigenaar van het gebouw, de gemeente Venray. 
Die is het eerste aan zet” zegt Janssen. 

Het abonnementstarief in de Wmo heeft de 
balans verstoord om ondersteuning en zorg in te 
kunnen zetten voor de inwoners die dat écht 
nodig hebben. De Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft een alternatief 
gemaakt, dat enerzijds recht doet aan de 
bedoeling van de Wmo, anderzijds zorgt voor 
een deugdelijke uitvoering van het Wmo-
abonnementstarief. Dit is gebeurd op initiatief 
van oud-minister Hugo de Jonge in oktober vorig 
jaar. 

De gemeenten willen de eigen bijdrage voor de 
huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en 
woningaanpassingen weer inkomensafhankelijk 
maken. De overige Wmo-voorzieningen met 
meer een zorgkarakter blijven onder het 
abonnementstarief vallen. 
Gemeenten willen vanaf nu ook volledig worden 
gecompenseerd voor alle extra uitgaven als 
gevolg van het abonnementstarief. Voor 
gemeenten is het noodzakelijk dat er een goed 
fundamenteel onderzoek komt naar de 
houdbaarheid van de Wmo op de langere 
termijn. De VNG hecht eraan de opgave waar 
we voor staan samen met het rijk in kaart te 
brengen. De tijd hiervoor begint echter te 
dringen. 

bron: VNG 

GEMEENTEN:  

HERZIE ABONNEMENTSTARIEF WMO 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  25 FEBRUARI – 25 MAART 

Er zijn nog geen agendaberichten. Er zijn wel 
enkele activiteiten begonnen, zie daarvoor de 
website www.cvo-venray.nl of mededelingen 
van de eigen club. 
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Op de oude dag willen mensen graag blijven wonen 
in het huis, waar ze jaren hebben gewoond, waar ze 
vroeger misschien zijn opgegroeid. In elk geval een 
woning waarin ze vaak ook nog veel hebben 
geïnvesteerd.  
Dat wil niet zeggen dat het altijd verstandig is om 
daar te blijven wonen. Huisvesting van ouderen hoort 
een speerpunt te zijn van het overheidsbeleid.  
Maar de praktijk wijst uit dat hier nog veel ruimte voor 
verbetering is. Nieuwbouw sluit nauwelijks aan bij de 
behoeften van deze steeds groter wordende groep 
senioren, terwijl bijna de helft van alle 
nieuwbouwwoningen geschikt moet zijn voor 
ouderen.  

Groeiende groep 
Ouderen krijgen een steeds groter aandeel in de 
bevolking: de babyboomgeneratie van direct na de 
Tweede Wereldoorlog gaat met pensioen en de 
levensverwachting blijft stijgen. In 2040 telt 
Nederland waarschijnlijk 19,2 miljoen inwoners. Het 
aantal 65- tot 80-jarigen stijgt met 0,6 miljoen naar 
3,2 miljoen (plus twintig procent).  
De groep 80-plussers verdubbelt bijna. 

Senioren hebben over het algemeen meer 
zorg nodig, door de vergrijzing nemen de 
zorguitgaven toe. Ook de technologische 
vooruitgang draagt hieraan bij, want die 
schept mogelijkheden om steeds meer 
aandoeningen te behandelen.  
De zorguitgaven kunnen hierdoor bij 
ongewijzigd beleid volgens het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

oplopen van 5.100 euro per persoon in 2015 naar 
9.600 euro in 2040. Dat kan en wil de samenleving 
niet aan. 

Passend 
Een veilige, gezonde woonomgeving kan bijdragen 
aan beperking van de zorguitgaven, zowel collectief 
als individueel. Ouderen wonen vaak in nog oudere 
huizen. Die zijn niet allemaal geschikt (te maken) om 
in te blijven wonen als de gezondheid afneemt. De 
rollator past niet overal, een scootmobiel kan niet 
door de deur, laat staan een brancard van de 
ambulance, te kleine kamers waar verpleegkundigen 
‘de kont niet kunnen keren’ en waar de poetsvrouw 
het werk niet kan doen binnen de beperkte tijd die er 
is.  
Bij een beperkte mobiliteit kunnen zowel uw woning 
als uw directe leefomgeving een obstakel worden. 
Dan is het echt goed als u verhuist naar een 
praktische, kleinere en vooral ook betaalbare woning. 
Waar in de slaapkamer een verpleeghuisbed past. 
Dus roept ook de zorg om meer huizen voor 
senioren. De ouderen die wel bereid zijn om die stap 
te zetten, vinden nu geen passend en betaalbaar 
huis. Het aanbod van seniorenwoningen blijft achter. 
Gemeenteraad: werk aan de winkel, maar vooral, zet 
vaart in de (papier)winkel. 

Jaques Penris 

 

De gemeente Venray wil tot 2035 elk 
jaar ruim 140 huizen bouwen.  
Dat zijn er 2000 in veertien jaar tijd. 
Een compleet nieuwe woonwijk, als die allemaal bij 
elkaar worden gezet. Maar het moet niet alleen meer 
zijn, het moet ook goed zijn: betaalbaar voor de 
mensen, huizen op de juiste plaats, naar de wensen 
van de mensen. Voor starters, gezinnen en oudere 
mensen die vooral in eigen dorp willen blijven wonen. 

De gemeente Venray heeft deze voornemens 
(ambitie in ambtelijke taal) in het 
Omgevingsprogramma Wonen vastgelegd. 
Wethouder Jan Jenneskens is zich bewust van de 
grote verantwoordelijkheid die op de schouders van 
de gemeente ligt: “We hebben te maken met grote 
problemen op de woningmarkt. Daarom pakken we 
als gemeente de leiding bij de realisatie. Het gaat om 
meer betaalbare woningen in álle dorpen van de 
gemeente.”  

Nieuwe wijk 
Het Omgevingsprogramma Wonen is de 
uitwerking van het plan dat de 
gemeenteraad in 2021 vaststelde.  
Starters, senioren: vrijwel alle doelgroepen 
worden geraakt door de problemen op de 
woningmarkt. Die lost de gemeente alleen 
op door te zorgen voor meer betaalbare 
woningen. Meer sociale en middeldure 
huurwoningen en betaalbare koopwoningen zijn 
volgens het college nodig om de woningmarkt van 
het slot te krijgen. Een politieke partij (VVD) stelt in 
het verkiezingsprogramma voor om een compleet 
nieuwe wijk uit de grond te stampen. 
De gemeente bouwt zelf geen woningen. Dus moet 
ze praten met heel veel partners, als Wonen 
Limburg, projectontwikkelaars en bouwers, 
zorgaanbieders. Maar ook met de burgers van 
Venray. En het moet snel gebeuren om het doel te 
halen. ”Ook de dorps- en wijkraden, Centrale van 
Ouderenverenigingen, GehandicaptenPlatform 
Venray en andere organisaties”, zegt Jenneskens. 

De bestaande woningen moeten daarnaast 
verduurzamen. “Er ligt een gigantische 
klimaatopgave, ook in Venray. We moeten echt aan 
de slag met het isoleren van huizen”, verduidelijkt de 
wethouder. Ook hier wil hij samen met de inwoners 
over praten, maar vooral aan werken.’ 

In De Schakel van december nam ondergetekende 
stelling tegen de botte bewering dat de woningnood 
onder andere komt, omdat “ouderen hun huis bezet 
houden ten nadele van jonge gezinnen.” 
Van bezetten mag niet worden gesproken.  

  WONINGBOUW IN ÁLLE DORPEN 

WONINGTEKORT OOK ZORGPROBLEEM  
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Werkende ouders kunnen niet 
zonder hun moeder of vader. 
Opa en oma zijn bijna altijd 
beschikbaar om op te passen, 
maken zich vrij als het echt 
nodig is en kennen de kinderen. 
Die voordelen kunnen ook 
veranderen in nadelen:  

opa en oma verwennen de kleinkinderen graag of 
voeden ze niet op, zoals de ouders willen. Ouders 
hebben andere ideeën over snoep geven, op tijd 
naar bed brengen en brutaliteiten afstraffen dan de 
opa’s en oma’s. 
Oppassen leidt ook tot spanningen in de familie. 
Grootouders willen wel op de kleinkinderen passen, 
maar ze hebben ook hun eigen agenda.  
Als de ouders onverwacht weg moeten of willen, kan 
dit problemen geven. Of de grootouders willen wel af 
en toe op de kleinkinderen letten, maar niet steeds 
op een vaste dag in de week. Ze gaan wel eens 
steigeren als het toch wekelijks wordt.  

Hoe wordt oppassen een succes? Drie tips. 
Praat over de regels. Opa en oma willen niet de hele 
tijd boos zijn op de kleinkinderen. En dus kan het 
gebeuren dat uw kleinkind thuis pas een toetje krijgt 
als het alles geproefd heeft, terwijl het van u zo mag . 
Of zomaar een boterham met chocoladepasta, 
zonder eerst die hartige met kaas te hebben 

opgegeten. Ik zou grootouders adviseren om het 
kleinkind centraal te zetten en de regels te 
handhaven. Als ze thuis geen frisdrank krijgen aan 
tafel, dan bij opa en oma ook niet. Of u moet duidelijk 
afspreken dat bij u thuis andere wetten gelden dan bij 
de ouders, zonder dat u teveel afwijkt van de 
opvoedmethode van de ouders. Als u dat uitspreekt, 
wordt het veel genuanceerder en lijkt het niet alsof u 
de ouders negeert.  

Spreek irritaties uit. Opa en oma zijn is niet altijd 
makkelijk. Als u elke dag op de stoep staat om de 
kleinkinderen te zien, vinden hun ouders dat soms 
overdreven. Grootouders die weinig van zich laten 
horen of bewust op afstand blijven, omdat ze zich 
niet willen opdringen, kunnen worden beschuldigd 
van desinteresse. Ook hierbij geldt, wees duidelijk 
naar elkaar en spreek eventuele irritaties uit. 

Voorkom overbevragen. Voor sommige grootouders 
kan het best pittig zijn, om de hele dag op te passen. 
Daarover moet u helder en eerlijk zijn. Als grootouder 
wilt u best de opvang doen, maar zeg dan ook 
meteen dat u dan niet voor het eten zorgt.  
Of zeg dat u in het huis van de kinderen oppast, 
zodat u zelf thuis geen rommel hebt.  
Ook het kleinkind is dan gelukkiger: thuis ligt alle 
speelgoed, bij oma en opa is het soms behelpen.  

Bron: Ouders van Nu. 

In het kader van de overgang naar 
het aardgasloze tijdperk vanaf 
2050, gaat de gemeente nieuwe 
warmtescans uitvoeren .  
Dit gebeurt in de wijken Venray West-Zuid, 
Oranjebuurt, (een deel van) Landweert en de 
dorpskern Ysselsteyn.  
De keuze is op 1200 woningen gevallen vanwege 
hun leeftijd, voornamelijk oudere koopwoningen van 
vóór 1990.  
De woningeneigenaren hebben een brief met meer 
informatie ontvangen. Vorig jaar is de ‘Transitievisie 
Warmte’ vastgesteld, waarin wordt beschreven hoe 
Venray de komende 30 jaar de overgang maakt naar 
een aardgasloze samenleving.  

  VOORKOM WREVEL BIJ OPPASSEN 

  NIEUWE WARMTESCANS VENRAY  

https://www.oudersvannu.nl/nieuws/8x-type-grootouders-elk-met-hun-eigen-kwaliteiten/?utm_source=ad&utm_medium=nieuwsartikel&utm_campaign=byo
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De monteur 

“Nee, ik heb dat niet op school geleerd.”De 
monteur zei dat met een lach. “Ik heb geen 
leerhoofd, ik heb doe-handen.” 

De man, ergens in de 50, slank postuur, donker 
uiterlijk, in een jas van zijn werkgever. Hij had een 
Spaanse vader, vertelde hij. “Ik ben op een 
gegeven moment gaan werken bij de helpdesk 
van een telefoonmaatschappij. Ik wist al wel veel 
af van telefoons, want ik wilde weten hoe ze van 
binnen eruitzagen. 
Van lieverlee ontdekte ik hun werking. Vroeger 
knutselde ik al radiootjes in elkaar. Met een 
transistor en wat elektronica onderdelen. 
Daarmee kon ik zelfs de politiezender afluisteren. 
Dat was kicken, ik wist alles van wat zich in de 
buurt afspeelde. Nu kan dat niet meer.” 

Klaargestoomd 
De man zweeg even, en vervolgde: ”Na een paar 
jaar had ik het wel gezien. Ik zag toen van Veolia 
een oproep om machinist te worden. Dat leek me 
wel wat en ik ben daar aangenomen. Ongelogen, 
binnen drie weken was ik klaargestoomd om 
zelfstandig een trein te besturen. Eerst onder 
leiding van een ervaren collega, toen alleen. De 
eerste keer naar Nijmegen, in de mist, was 
doodeng. Maar je bent al snel ervaren en dan is 
het niet zo moeilijk meer.  
Het grootste probleem vormen mensen op de 
baan. Zo stonden er eens bij Swalmen twee 
oudjes tussen de rails, en hoe ik ook toeterde, ze 
gingen niet aan de kant. Ik zweette peentjes, 
maar op het laatste moment stapten ze opzij en 
wuifden ze vriendelijk naar me. Later hoorde ik 
van de spoorwegpolitie, dat ze bloemen op de 
spoorbaan zochten.  
Weet je wat de instructies zijn als je een botsing 
ziet aankomen en volop in de remmen gaat?  
Ga weg uit de cabine, loop naar achteren. Voor je 
eigen veiligheid, maar ook om de verschrikking 
van een aanrijding niet te hoeven zien. Nooit 
gebeurd overigens, maar het idee alleen al…. 

 
Storing 
Op een gegeven moment had ik een discussie 
met iemand van Ziggo over een telefoon. Ik wist 
kennelijk zoveel van het toestel, dat ik de 
volgende dag werd gebeld om servicemonteur bij 
hen te worden. Dat is gelukt, en nu ben ik al jaren 
iedere dag op pad om installaties aan te leggen of 
storingen te verhelpen. Dat werk bevalt me 
prima.”Tussen het vertellen door had de man mijn 
storing opgelost en ik was weer geholpen. Na een 
tas koffie, dat hoort erbij, groette hij en hij 
verdween met zijn gereedschapskoffer. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  

De GGD is begin deze 
maand tijdelijk 

ingetrokken bij VieCuri in Venlo met een 
vaccinatiepost. De vaccinatielocatie is geopend op 
werkdagen van 9.00 tot16.00 uur en zit tegenover 
de apotheek in VieCuri Venlo (route 17). Patiënten 
kunnen zo hun ziekenhuisafspraak handig 
combineren met die prik. Iedereen vanaf 12 jaar kan 
hier terecht voor een eerste of tweede 
coronavaccinatie. En wie 18 jaar of ouder is kan er 
een boosterprik halen. Een afspraak maken voor de 
vaccinatie is niet nodig. 
VieCuri is ook een campagne gestart om mensen te 
motiveren de boosterprik te laten zetten. Hoe meer 
mensen gevaccineerd en geboosterd zijn, des te 
minder kans is er op verspreiding of een ernstig 
verloop van de ziekte. Mensen die twijfelen over 
vaccineren kunnen informatie krijgen 
op www.overvaccineren.nl 

Wilt u verder praten met een medisch expert, bel 
dan 088 755 5777 (bereikbaar van 8.30 tot 16.30 
uur). 

Omdat er nauwelijks activiteiten 
kunnen worden uitgevoerd hoeft 
wijkcentrum Brukske in Venray de huur 
over 2021, rond de € 40.000,-, niet te 
betalen aan de gemeente Venray. 
Door de coronapandemie moest het 
wijkcentrum alweer dicht blijven. Daardoor kreeg het 
bestuur van het wijkcentrum de exploitatie vorig jaar 
en dit jaar niet sluitend. Ondanks alle acties die het 
bestuur heeft ondernomen, de ontvangen steun 
vanuit Den Haag en het aanspreken van de 
reserves, blijft er een flink tekort. 

 GGD-POST BIJ VIECURI VENLO 

GEEN HUUR WIJKCENTRUM BRUKSKE  

http://www.overvaccineren.nl/


 8  

  

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 
Arno van Ooijen sluit begin april zijn sigarenwinkel, 

de laatste tabakszaak in Venray. 
Hij voelt zich weggepest door 
het overheidsbeleid. Dat 
gezondheidsbevorderaars het 
roken afraden, is te begrijpen. 
Dat de tabaksindustrie op de 
pakjes tabak en sigaretten moet 

zetten dat roken dodelijk kan zijn, is dat al veel 
minder. Op een auto hoeft dat ook niet te staan.  
Dat de supermarkten de tabak uit hun winkels gaan 
doen, het zou zijn zaak kunnen redden, maar toen 
Van Ooijen hoorde dat hij van de overheid zijn winkel 
moet blinderen, zodat niemand kan zien dat hij 
sigaren en sigaretten verkoopt, was de maat vol.  
Van Ooijen plakte de etalageruit af met een strook 
papier met daarop de tekst: “De overheid is dodelijk 
voor ons.”  

Uit Nederland 
Evert en Appie van Voorst uit Zaandam hebben 
ineens een bedrijfje: Druppelzorg. Ze maakten 
samen een druppelbril en nu regent het bestellingen.  
De 84-jarige vond het 
druppelen van de ogen 
moeilijk. Hij kreeg 
ineens een idee, dat hij 
met zijn twee jaar 
jongere broer 
uitwerkte: Neem een 
oude bril, boor een 
paar gaatjes in het (veiligheids)glas, waardoor het 
spuitmondjes van de druppeltube of -fles passen, 
hoofd achterover en een kneepje in de tube of fles. 
Zonder moeite is het druppelen van de ogen nu zo 
gedaan. Voor acht en een halve euro bent u de man 
of vrouw. Appie en Evert zijn al gebeld door 
‘wereldhandelaars’. 

Op de wereld 
Opa Zhang in de Oost-Chinese stad Tianjin wil zijn 
kleinzoon opvoeden en harder maken. Wat is dan 
beter dan een sport als ijshockey? Maar zijn 
kleinzoon is nog niet op de leeftijd om naar een 
ijsstadion te gaan of om lid te worden van een club. 
Zhang zette echter door. Hij piekerde hoe dit te 
bereiken. En toen hij de oplossing had ging hij aan 
de slag. Op het balkon van zijn huis legde hij een 
installatie aan, vulde het balkon met water en liet dit 
bevriezen. De kleinzoon kan nu oefenen in het hard 
worden zoveel als hij kan. 

 

  AREG NEEJS  

Regelhulp is een routewijzer 
van het ministerie van 
Volksgezondheid en Welzijn 
voor het regelen van langdurige 
zorg en hulp.  
Hulp nodig voor jezelf of een 
naaste? Via de regelhulp-gidsen 
leest u van belang zijnde 
informatie over verschillende 
onderwerpen.  
In deze Regelhulp-gids staat 
bijvoorbeeld alles over hoe u 

passende zorg en ondersteuning voor ouderen kunt 
vragen. Leer bijvoorbeeld over de verschillende 
wetten waarmee u te maken kunt krijgen bij het ouder 
worden, over hulp in de wijk en mantelzorg. Hoe te 
handelen bij iemand met verward gedrag. Kijk voor 
meer informatie op de website van het Ministerie van 
VWS, regelhulp.nl.  

Hoewel gemeenten met wijkteams meer individuele 
begeleiding en dagbesteding hebben geleverd, heeft 
dit niet geleid tot minder gebruik van wijkverpleging of 
verpleeghuiszorg ten opzichte van gemeenten zonder 
wijkteam. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal 
Planbureau. Het CPB let daarbij alleen op de 
financiële gevolgen. 

  REGELHULP-GIDS 'OUDEREN'  

https://www.regelhulp.nl/
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vrijstellingen ook te verlenen aan senioren met een te 
beperkt inkomen? 

VL: Binnen het sociale domein zijn die vrijstellingen 
en ontheffingen voor mensen met een beperkt 
inkomen al aanwezig.  

D66: Dergelijke tegemoetkomingen moeten voor 
iedereen met te weinig inkomsten gelden. Niemand 
mag tussen wal en schip terechtkomen. 

 PvdA pleit landelijk voor een verhoging van het 
minimumloon en het sociaal minimum. Lokaal gaat 
de partij voor onze minimaregelingen uit van 130% 
van het sociaal minimum.  

CDA: Tegemoetkomingen voor inwoners met een te 
beperkt inkomen zijn algemeen. Voor het CDA is het 
belangrijkste dat iedereen mee kan doen in onze 
samenleving.  

Inclusie-agenda 
Vraag van de Centrale: Heeft het Berenschot-traject 
naar een gemeente-brede inclusie agenda ook 
gevolgen voor senioren? 

De ontwikkeling van de inclusie agenda is volgens 
Venray Lokaal veel te traag gegaan. Het Berenschot
-traject is een goede aanzet. Venray Lokaal ziet erop 
toe dat de senioren voldoende aandacht krijgen. 

CDA heeft er regelmatig op gewezen dat een inclusie 
agenda geen papieren tijger moet worden. Uitvoering 
en de beleving van onze inwoners is wat telt. De 
agenda moet een ‘levend’ document worden waar 
goede projecten uit voortkomen. 

PvdA: Juist ook ouderen moeten volwaardig mee 
kunnen doen aan het maatschappelijke leven.  
Als dat ergens wordt belemmerd, moet de gemeente 
die belemmeringen wegnemen.  

Natuurlijk, aldus D66, zijn senioren niet uit te sluiten 
van de inclusie-agenda. In het rapport staat dat elke 
inwoner van Venray zich gemakkelijk moet kunnen 
verplaatsen binnen de (semi-)openbare ruimte. D66-
Venray vindt het belangrijk dat dorpen en wijken 
leefbaar blijven. Dit wordt gerealiseerd door alle in 
die gemeenschap actieve personen en organisaties, 
en de mogelijkheden die zij krijgen om hun bijdrage 
te leveren.  

VVD stelt dat 
mensen met 
een 
beperking 
gelijkwaardig 
zijn aan 
mensen 
zonder 
beperkingen 
en zij moeten 
ook zo 
worden 
bejegend.  

 

In De Schakel van januari heeft de 
redactie weergegeven wat partijen 
beloven en zeggen betreffende wonen, 
eenzaamheid en mantelzorg. Nu aandacht voor de 
vragen die de Centrale van Ouderenverenigingen 
stelde over verkeer en vervoer, inkomen van ouderen 
en het meedoen van mensen met beperkingen aan 
de maatschappij. 

Verkeer en vervoer 
Vraag van de Centrale: Ziet u speciale 
aandachtspunten voor senioren bij wonen, vervoer, 
wandel- en fietspaden, toegankelijkheid van 
gebouwen en inrichting van de openbare ruimte? 

VL: Venray Lokaal noemt ‘het woud aan fietspaaltjes 
midden op fietspaden’ (foto) gevaarlijk voor het 
steeds toenemende aantal (elektrische) fietsen.  
Bij klachten over de begaanbaarheid van openbare 
gebouwen of wandelpaden moet meteen actie 
ondernomen worden. Is er een probleem. dan 
moeten burgers 
weten waar ze 
terecht kunnen met 
hun vragen.  
VL pleit verder voor 
meer bankjes langs 
de singels, de 
aanlooproutes naar 
het dorp, bij 
gezondheidscentra 
en supermarkten. 
Senioren vinden 
het fijn om tijdens 
een wandeling even uit te kunnen rusten. 

Ook VVD wil dat de gemeente blijft investeren in de 
toegankelijkheid van de woonkernen. Alsmede voor 
veilige wandel- en fietspaden. In Nederland ontstaan 
fietssnelwegen, Venray loopt achter.  
De gemeente moet aansluiting zoeken met de 
fietssnelwegen in Horst aan de Maas en Land van 
Cuijck, naar Deurne, Gemert-Bakel en Helmond. 
Voor de auto is de verbinding naar Helmond en 
Eindhoven nog steeds ronduit slecht. 

PvdA: Bij de inrichting van straten en pleinen, 
terrassen en openbare gebouwen moet de gemeente 
rekening houden met mensen met een beperking. 
Openbare wegen en stoepen moeten obstakelvrij 
zijn. De toegankelijkheid daarvan wordt nu vaak 
belemmerd door reclameborden, geparkeerde 
koeriersbusjes en fietsen. Er moeten ook voldoende 
op- en afritten in de stoepen worden aangebracht.  
Er zijn meer wandel- en fietspaden nodig en veilige 
fietsroutes. In wijken moet de snelheid van het 
verkeer standaard maximaal 30 km per uur zijn. 

Vrijstellingen 
Vraag van de Centrale: Ziet u mogelijkheden om bij 
gemeentelijke heffingen, toeslagen en (belasting-) 

 GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN  
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eisen dat “de politiek” alles voor ons regelt; die 
politiek, dat zijn we zelf.  

Dus: ruim eens de rommel op in uw eigen omgeving 
en beslis zelf op welke partij u gaat stemmen op 
16 maart. 

Commissie Advies en Ondersteuning CvO 

 

Vier Venrayse Politieke partijen (PvdA, Venray 
Lokaal, D66 & CDA) hebben geantwoord op vragen 
van de Centrale van Ouderen over onderwerpen die 
ook voor Senioren van belang zijn. Uit alle 
antwoorden blijkt daar aandacht voor. 
Bij de bouw van woningen willen de partijen meer 
aandacht voor woningen voor senioren en het 
stimuleren van doorstroming. Zodat voor jongeren 
eengezinswoningen vrij komen. Ze willen nagaan 
hoe vanuit de gemeente invloed op het 
toewijzingsbeleid uit te oefenen is.  
Voor de bestrijding van eenzaamheid zien de vier 
groeperingen een speciale rol voor 
gemeenschapshuizen in wijken en dorpen. Ze vragen 
om meer waardering van mantelzorgers en willen 
hen ontlasten 

Meedoen 
De partijen willen dat de Centrale van Ouderen en 
organisaties zoals het Gehandicaptenplatform 
participeren in het overleg met de gemeente over 
zaken als wonen, vervoer, toegankelijkheid, wandel- 
en fietspaden en openbare ruimte. Ouderen 
vertegenwoordigen een waardevol deel van de 
Venrayse samenleving. We hopen allemaal dat zij 
blijven deelnemen aan de gemeenschap en dat hun 
wijsheid en ervaring hieraan ten goede komt. 
Gelukkig wonen de leeftijdsgroepen nog allemaal 
door elkaar heen en zijn zij niet van elkaar 
gescheiden in een soort van getto’s. 

Iedereen wil graag betaalbaar en passend wonen. 
Sommigen willen in de eigen omgeving blijven, zo 
nodig met hulp, of wonen in hofjes zoals we die al 
vanuit de middeleeuwen kennen. Anderen zouden 
misschien liever naar een verzorgingshuis willen 
gaan. Zijn senioren egoïstisch wanneer die het 
vertrouwde huis niet op voorhand willen opgeven 
voor een toekomst die nog gebouwd moet worden?  

Vertrouwd 
Vaak is het fijn om in het vertrouwde dorp of de 
bekende wijk te blijven wonen, soms willen we liever 
eruit weg. Maar het is geen plicht van de gemeente 
of de woningbouwvereniging om dat maar even voor 
iedereen zo te regelen. We hebben ieder onze eigen 
verantwoordelijkheid en inbreng. Alles moet ook 
leefbaar en bereikbaar blijven, met goede 
voorzieningen en een goede mix van jong en oud. 
Juist hieraan kunnen we zelf veel doen.  

Ga eens langs bij iemand die u lang niet meer zag of 
sprak, ga er op de koffie. Nodig iemand eens uit. Dat 
kan ook in de coronaperiode heel goed. Waardeer 
mantelzorgers. Op die manier bouwt iedereen een 
beetje mee aan de gemeenschap waar die zelf deel 
van uitmaakt. Samen met anderen kunnen mensen 
veel bereiken. Doe mee in gemeenschapshuizen, 
laat u horen in dorps- of wijkraden; samen staan we 
sterk en kunnen we veel bereiken. We moeten niet 

STEMADVIES: STEM 
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Vanaf 1 maart is het weer mogelijk 
belastingaangiften, nu over 2021, in te 
laten vullen. Uw belastinginvuller kijkt 
dan meteen ook naar uw recht op huur- 
en/of zorgtoeslag. 
Alle vijfenvijftigplussers, die in de gemeente Venray 
wonen en lid zijn van KBO, AVOS en wijkgebonden 
ouderenverenigingen kunnen hier gebruik van 
maken. Verder geldt een grens van een 
verzamelinkomen tot ongeveer € 35.000,- voor 
alleenstaanden of tot ongeveer € 50.000,- voor 
gehuwden of samenwonenden. 
Het verzamelinkomen is het bruto inkomen min 
eventuele aftrekposten, zoals de hypotheekrente, 
ziektekosten (niet het verplichte eigen risico) en 
eventuele giften. 

Benodigdheden 
Wat heeft de belastinginvuller nodig?  
Alle jaaropgaven, het jaaroverzicht van al uw 
bankafschriften, alsmede een overzicht van uw 
zorgkosten en giften. Heeft u een eigen woning, 
dan is ook de WOZ-waarde van belang. Deze kunt 
u vinden op de gemeentelijke belastingaanslag 
2021 of op de waterschapsheffing van vorig jaar. 
Dus niet op de aanslagen die u dit jaar ontvangt. 
Als laatste heeft de belastinginvuller een DIGID of 

 BELASTINGSERVICE VENRAY 
machtiging nodig. Heeft u vorig jaar een machtiging 
aangevraagd, dan heeft u de nieuwe automatisch 
thuisgestuurd gekregen. Heeft u nog geen 
machtigingscode, dan kunt u die aanvragen op het 
gratis telefoonnummer 088 1236555 (kies voor ‘blijft u 
aan de lijn’). Zorg dat u het BSN- of Sofinummer bij 
de hand heeft. Voorts wordt gevraagd naar uw naam, 
geboortedatum en voorletters. Een echtpaar moet 
voor beiden een machtiging aanvragen. 

Neem contact op met uw belastinginvuller, als u alle 
gegevens hebt verzameld. Bent u zijn naam kwijt, wilt 
u liever een andere invuller of is het voor u de eerste 
keer, neem dan contact op met het coördinatiepunt 
van de familie Remmers, tel. 581690.  
De belastinginvuller, die bij u aan huis komt, mag 
€13,- vragen als onkostenvergoeding. 

 

In maart start ‘Prettig Ouder 
Worden’ in Landweert, Venray, een 
computercursus voor beginners, 
speciaal voor ouderen.  
Op een rustige manier, in uw eigen tempo leert u hoe 
uw pc en het internet werken. U leert ook een DigiD 
aan te vragen, en hoe hier mee te werken.  
Of digitaal een afspraak maken voor het ziekenhuis.  
Start van de cursus is op donderdag 10 maart om 
10.00 uur in wijkcentrum ’t Stekske. 
Kosten € 10,- per persoon. U moet uw laptop zelf 
meebrengen. U kunt zich aanmelden bij Daniëlle van 
Bommel, tel. 06 82006531. 

Het Oorlogsmuseum Overloon heeft vijf 
maquettes van Brabantse plaatsen in de 
Tweede Wereldoorlog in het museum 
geplaatst.  
Deze maquettes maakten kortgeleden deel 
uit van ‘75 Stillevens’ die afgelopen twee 
jaar in Brabant te zien waren. In Overloon 
staan de maquettes van Overloon, Cuijk, Grave, Mill 
en Sint Anthonis. Ze beelden de situaties in die 
plaatsen in de Tweede Wereldoorlog uit, aan de hand 
van evenzoveel oorlogsverhalen.  
In Overloon gaat het om het streven van ambtenaar 
Harrie van Daal, na de oorlog, om met al het 
achtergebleven oorlogstuig een museum te 
beginnen. 

ZOGEZEGD 
“Liefde is een van de vele namen van God.” 

Oprah Winfrey. 

  COMPUTERCURSUS  

  VOOR BEGINNERS 

  MAQUETTES IN OORLOGSMUSEUM 
  OVERLOON 
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van teleurstelling niet onderdrukken. In de paragrafen 
verharding wordt weliswaar aangegeven dat (half) 
verharding van wandel- en fietspaden mogelijk is, 
maar het GPV vindt die formulering te zwak en te 
vrijblijvend. Volgens genoemd VN-verdrag hebben 
ook mensen met een beperking het recht om in de 
natuur te recreëren. Geschikte wandel- en fietspaden 
zijn daarvoor noodzakelijk.  

Het GPV heeft het College van B&W in een brief 
dringend verzocht om een aanvullende tekst toe te 
voegen waarin wordt uitgesproken dat in het kader 
van de Inclusie Agenda een belangrijk deel van de 
wandel- en fietspaden (half) verhard zullen worden. 
En dat in het overleg hierover het 
Gehandicaptenplatform Venray, de Centrale van 
Ouderenverenigingen en Venray Dementievriendelijk 
betrokken zullen worden.  

Ook had het GPV op 24 februari een gesprek met 
Venray Bloeit met het doel te bereiken dat bij de 
ontwikkeling van de plannen rekening wordt 
gehouden met mensen met een beperking.  
Het natuurgebied Boschhuizen is een prachtig 
wandelgebied maar mensen die gebruik moeten 
maken van een hulpmiddel als rollator of rolstoel 
komen veel obstakels tegen. De werkgroepen van 
het GPV willen hun expertise graag delen bij het 
ontwikkelen van deze wandelgebieden. 

Jac Haegens 

Tijdens de 
gemeenteraadsvergadering van 
15 februari stond de “Visie 
Vlakwater Het Venrayse Stadsbos” op de agenda. 
Het GehandicaptenPlatform Venray is op zich blij dat 
er na vele jaren een visie op tafel ligt. Naar 
verwachting zal deze visie zijn vastgesteld als u dit 
leest. Op zich zou dat een felicitatie aan het adres 
van B&W waard zijn. 

Reeds vanaf 2016 hebben 
vrijwilligers van het GPV zich 
ingezet om, onder meer in het 
Vlakwatergebied, wandel- en 
fietspaden te realiseren die 
toegankelijk zijn voor mensen 
die aangewezen zijn op rollator, 
rolstoel of scootmobiel.  
Ook ouders of grootouders, die 
met hun kinderen of 
kleinkinderen in een 
wandelwagen in dit mooie 
Stadsbos willen gaan 
wandelen, zijn blij met 
toegankelijke wandelpaden. 
Het GPV heeft hierover 

regelmatig contact gehad met de wethouder en 
ambtenaren. Een van die ambtenaren is zelfs 
betrokken geweest bij het opstellen van de visie 
Vlakwater.  

Maar daarnaast is het College van B&W in 2020 ook 
akkoord gegaan met het opstellen van een Inclusie 
Agenda, naar eis van de Verenigde Naties.  
Deze verplicht gemeenten om te zorgen dat mensen 
met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de 
samenleving. Het zou daarom passen als in de Visie 
Vlakwater expliciet wordt aangegeven dat de 
gemeente zal zorgen dat het Stadsbos ook optimaal 
toegankelijk is voor mensen met een handicap.  
Het huidige, in slechte staat verkerende rolstoelpad 
voldoet hier niet aan. 

Bij het lezen van de visie kon het GPV een gevoel 

  TOEGANKELIJKHEID  
  VLAKWATER 
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Een nieuwe rage rolt over 
Nederland: Jeu de-boules spelen 
in een chique restaurant en daar 
dan ook eten en drinken. Het begon enige tijd 
geleden in Tilburg en is nu al te vinden in Tilburg, 
Breda, Nijmegen, Eindhoven, Rotterdam, 
Amsterdam en 
Utrecht. 
Roermond krijgt 
er binnenkort 
ook een. 
Een dergelijk 
concept is niet 
echt nieuw. We 
kennen, ook in 
Venray, een 
soortgelijke 
opzet van binnensporten in Oostrum: de 
bowlingbanen. Die bestaan al heel lang. Vroeger 
hadden veel kroegen beugelbanen, cafésporten als 
darten en biljarten zijn allang gemeengoed.  
Jeu de boules is in Frankrijk op veel plaatsen 
overdekt te vinden, maar dan is het meer als de jeu 
de boulesbanen op het Speulpark in Venray, met 
een dak op palen erboven. In Frankrijk is jeu-de-
boules ook een volkssport, in Nederland meer een 
sport voor ouderen en vakantiegangers op 
campings.  
De Boules Bites Bar is in 2019 gestart door de 
broers Zilano en Amido Giebels. Het is uitermate 
geschikt voor personeelsfeesten van bedrijven, 
familie-uitjes en uitstapjes van ouderenverenigingen. 
Ze willen dit ook nog in andere steden opzetten, 
onder meer in Venlo en Heerlen. 

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.  

Contactgegevens van Merselo zijn aangepast. 28-1-2022 

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 546479 

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   
      

  JEU DE BOULES ‘DE LUXE’  

VOOR U GELEZEN 

“Ach Steffie, niemand kent je kont in Keulen.” 

De moeder van zanger Stef Bos, als hij twijfelt over 
wat anderen van hem denken 

mailto:kboblitterswijck@gmail.com
mailto:kboleunen@outlook.com
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overige snaren van het middenregister gestemd. 
Tenslotte worden de lage (bas-) en de hoge 
(descant-) tonen gestemd, met de octaven vaak 
expres een fractie te groot, wat zorgt voor een 
ruimtelijker klank. Tussendoor en aan het einde wordt 
stemming nog even gecontroleerd, door enige 
akkoorden en intervallen te spelen. 

Om de klank te bepalen wordt een instrument aan het 
eind van het productieproces geïntoneerd. Als de 
klank te wollig is, is het vilt op de hamerkop te zacht 
en wordt het geschuurd. Is de klank te scherp, dan 
wordt het vilt zachter gemaakt door er met een 
intonatienaald in te prikken. Omdat bij een nieuw 
instrument de hamertjes zich vaak nog niet hebben 
gezet, wordt er na een inspeelperiode door de 
stemmer nogmaals geïntoneerd ter egalisatie. Dat is 
vakwerk, maar een ervaren stemmer heeft dit wel in 
de vingers. 

Vastzetten 
Hoe wordt je een gekwalificeerd pianostemmer? 
Twan benadrukt dat een aantal vaardigheden van 
groot belang zijn: “Het draaien aan de stempennen 
om elke toon op de juiste hoogte te zetten is niet het 
moeilijkst. Veel moeilijker is het om ervoor te zorgen 
dat de eerste van de ca. 220 snaren nog steeds goed 

op toon staat als de laatste 
is gestemd. Dit ‘vastzetten’ 
van de stempennen vereist 
veel ervaring en inzicht. 
Ook ander onderhoud is 
nodig, zoals bijvoorbeeld de 
bijstelling van het houten 
mechaniek om speling te 
voorkomen, het vastzetten 
van een loszittende 
hamerkop of de vervanging 
van een gesprongen snaar. 
Om het vak goed in de 
vingers te krijgen is 
jarenlange ervaring een 
absolute noodzaak.” 

Garfunkel 
Op de vraag naar bijzondere, leuke of vervelende 
ervaringen vertelt Twan: “Ik ben eens een tijdje 
opgesloten geweest toen de eigenaar van het pand 
wegging zonder te beseffen dat ik nog binnen was. 
En die keer dat het alarm afging toen ik met een 
gekregen sleutel naar binnen ging. Een bijzondere 
herinnering is voor mij het stemmen van de vleugel 
voor een optreden van de wereldberoemde singer-
songwriter Garfunkel in het bescheiden Venray.” 

Naast zijn bezigheden als pianostemmer en het 
verrichten van kleine reparaties aan de instrumenten, 
is Twan graag bezig in zijn grote tuin. En, helemaal in 
lijn met zijn beroepsinteresse, is hij, samen met een 
aantal geestverwanten, lid van twee bands voor het 
spelen van popmuziek en jazz. 

Tekst: Johan Koster 
Foto’s: Leo Willems 

Wie is: Twan Bos 

Geboren in: Meterik 

Leeftijd: 67 jaar 

Gehuwd met: Elly 

Opa/Oma van: 4 kleinkinderen 

Beroep: pianostemmer 

Bezigheden: pianostemmen en 

 kleine reparaties, de tuin en 

 toetsenist bij popmuziek en jazz 

 

Toen Twan Bos de LTS-opleiding elektricien met 
goed gevolg afsloot, lag een carrière op zijn 
vakgebied in de lijn der verwachtingen. Daar dacht de 
hoofdpersoon echter anders over: zijn droom was 
muziek. Wegens het ontbreken van een vereiste 
vooropleiding was een conservatoriumstudie niet 
voor hem weggelegd, maar gelukkig kwam Twan in 
contact met een vooraanstaande Venlose 
pianoleverancier.  
Twan: “Daar kreeg ik de mogelijkheid praktijkervaring 
op te doen als 
pianotechnicus voor het 
stemmen en 
onderhouden van piano’s 
en vleugels. Daarnaast 
heb ik me de theorie 
eigen gemaakt door 
middel van zelfstudie.  
Bij deze zaak werkte ik 
32 jaar, waarvan ik de 
laatste tien jaar ook het 
stemmen bij de klanten 
thuis mocht verzorgen. 
Toen mijn werkgever ziek 
werd kwam het stemwerk 
op mijn schouders te 
rusten, tot ik in 2004 besloot als zelfstandig 
pianostemmer verder te gaan.” 

Stemmen en intoneren 
In tegenstelling met de meeste muziekinstrumenten 
worden piano’s en vleugels niet door de bespelers 
zelf gestemd, maar door een speciaal daarvoor 
opgeleide pianostemmer. De toonhoogte wordt 
bepaald door de snaarspanning. Deze spanning kan 
veranderen door krimping of uitzetting van de 
zangbodem, als gevolg van schommelingen in 
temperatuur en vochtigheidsgraad. Door te draaien 
aan de stempennen kan de snaarspanning worden 
gecorrigeerd. 

De eerste handeling voor het stemmen is het dempen 
van het middenregister. Van de drie snaren per toets 
(het zogenaamde ‘snarenkoor’) worden er twee 
afgedekt met een reep vilt. De A wordt, meestal met 
behulp van een stemvork, op ‘kamertoon’ gezet 
(variërend van 440 tot 442 Hz). Daarna worden de 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Met flyers die op strategische punten, in wijkcentra 
en bij huisartsen worden neergelegd, alsmede huis 
aan huis worden verspreid, wil KBO laten zien wat ze 
voor ouderen kan betekenen. De campagne loopt 
vooral ook online, want meer dan 90 procent van de 
vooral jongere zestigplussers is zeer actief op 
internet, noteerde Hollanders in een eigen 
doelgroeponderzoek. 

De KBO-werkgroep meerdaagse reizen 
Venray/Kerkdorpen peilt of er 
belangstelling is voor de volgende reis. 

Voor de in 2020 geplande, maar door corona 
geannuleerde busreis naar Noord-Holland hadden 
zich tot aan de annulering 46 deelnemers 
aangemeld. De al betaalde reiskosten zijn destijds 
naar tevredenheid terugbetaald. Ook in 2021 was die 
reis niet mogelijk. 

De werkgroep heeft nu de gedachte om in de loop 
van 2022 (gedacht wordt aan vroeg in het najaar, in 
september) deze reis opnieuw te organiseren, ervan 
uit gaande dat de coronabeperkingen dan niet meer 
of slechts zeer beperkt van kracht zullen zijn. 

Vandaar dat de werkgroep nu eerst de belangstelling 
wil peilen, voor ze actie onderneemt. 

Op het programma stonden toen o.a. dagje Texel, 
vaartocht om Texel, veilingarrangement, kaasmarkt, 
Vechtroute, busrit West-Friesland en de nieuwe 
Zeesluis IJmuiden, de grootste zeesluis in de wereld 
(foto).  

De totale reissom, 
inclusief half pension 
en twee lunches 
bedroeg toen € 480,-. 
De werkgroep 
verwacht dat, met 
ongeveer dezelfde 
reisdoelen, deze 
reissom iets hoger zal zijn. Ruim voor de definitieve 
aanmeldingen zal hierover meer duidelijk zijn. 

Aanmelden 
Als u belangstelling hebt, wilt u dit dan vóór 30 maart 
2022 telefonisch of per e-mail kenbaar maken bij een 
van onderstaande werkgroepleden:  
Henk de Klerk, Venray, mail h.deklerk@home.nl of 
tel. 585132;  
Ine van Vegchel, Ysselsteyn, mail 
inevanvegchel@hotmail.com of tel. 541786;  
Gerrie Geene, Venray, mail 
gerriegeene1944@hotmail.com of tel. 06-20161455; 
Hay Achten, Oirlo, mail h-achten@home.nl of  
tel. 06-13414407;  
Trees Cadirçi, mail edtreescadirci@ziggo.nl of 
tel.581238.  
Hay Achten kan ook eventueel nadere informatie 
verstrekken.  

KBO Venray heeft bijna 150 leden verloren 
in 2020 en 2021. De andere KBO-
afdelingen in de gemeente Venray laten een 
wisselend beeld zien, zo blijkt uit het jaarverslag van 
de Centrale van Ouderenverenigingen, dat de vorige 
week werd vastgesteld. AVOS bleef nagenoeg gelijk, 
de wijk-ouderenverenigingen deelden in de malaise. 
Het grote verlies is voornamelijk te wijten aan de 
coronacrisis. Tweeledig zelfs. Op de eerste plaats 
zijn tientallen leden overleden aan deze ziekte, 
vertelt ledenadministrateur Joop Simons (foto). Op 
de tweede plaats zeggen mensen hun lidmaatschap 

op, omdat er geen activiteiten 
zijn. Waarom zou je lid blijven als 
er niets gedaan wordt, het kost je 
alleen maar geld, is dan de 
redenering. Andere redenen zijn 
er niet, zegt Simons. Nu het erop 
lijkt dat de vereniging weer wat 
kan gaan doen, komen mensen 
terug. “Ik heb dit jaar al tien 

nieuwe leden mogen begroeten”, lacht Joop. 

In de dorpen hebben de KBO-afdelingen beter stand 
kunnen houden. Afdelingen als Blitterswijck, Leunen, 
Geijsteren, Oostrum kenden eveneens een daling 
van het ledental van boven de tien procent. 
Castenray, Heide, Merselo en Oirlo kregen er leden 
bij, de overige KBO’s bleven nagenoeg gelijk in 
ledental. De wijk-ouderenverenigingen kenden 
eveneens een daling. De algemene ouderenclub 
AVOS groeide licht.  

Limburg 
“KBO Limburg is net als Venray hard geraakt door 
de coronacrisis. De seniorenbelangenorganisatie 
verloor in het eerste coronajaar 
rond de tweeduizend leden en 
in 2021 nog eens een dikke 
duizend”, aldus directeur Hans 
Hollanders (foto). Opgeteld is 
dat ruim tien procent van het 
totale bestand. 
De voornaamste oorzaak van 
het ledenverlies is de forse 
oversterfte van toch vooral 
ouderen in de eerste 
coronagolven, toen er nog geen 
vaccins waren om ons effectief 
tegen het virus te beschermen. Anders dan nu 
belandden aan het begin van de pandemie vooral de 
alleroudsten op de intensive care in de ziekenhuizen. 
Velen ook stierven thuis of in een tehuis, waar het 
aanvankelijk ontbrak aan genoeg 
beschermingsmiddelen. 

Ledenwerving 
Om het dalen van het ledental een halt toe te roepen, 
start KBO Limburg een wervingscampagne (zie 
pagina 19).  

OP REIS NAAR NOORD-HOLLAND? 

  FORS LEDENVERLIES  
  KBO VENRAY 
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De werkgroep meerdaagse reizen is in 2002 
ontstaan op initiatief van de KBO regio Venray en 
heeft inmiddels twintig meerdaagse reizen 
georganiseerd voor deelnemers uit Venray en de 
kerkdorpen naar plaatsen in België, Duitsland en 
Nederland. 

Ouderen die zelf een boek 
maken over hun leven.  
Dat is de kern van het kunst- 
en cultuurproject Gouden 
Boeken in Haarlem. 
Kunstenaar Eva Durlacher 
begeleidt de ouderen daarbij.  

Acht weken lang werken ouderen in een groep van 
twaalf tijdens creatieve teken- en schrijfavonden aan 
hun eigen Gouden Boek. Ervaring met tekenen, 
schilderen en schrijven is niet nodig. Mensen 
werken op losse vellen die later tot een boek worden 
gebundeld, als een terugblik op iemands leven. 
Vanwege de lockdown is het project online 
begonnen. Daar is een club van dertig ouderen uit 
ontstaan die elkaar in wisselende samenstelling 
wekelijks online treffen. 
“Het is verbazingwekkend hoe snel ouderen met 
een paar goede instructies tot mooie tekeningen 
komen. Sommigen hebben voor het laatst getekend 
op de basisschool”, vertelt Eva. Het is een kwestie 
van doen en goed kijken, het hoeft geen 
meesterwerk te worden. Om het geheugen op te 
frissen stel ik vragen als ‘hoe zag je slaapkamer 
eruit’, ‘wat voor schoenen had je’. Daardoor komen 
herinneringen terug die interessant zijn om te 
verbeelden op papier. De combinatie van beeld en 
tekst is krachtig. Elk Gouden Boek is een persoonlijk 
document van onschatbare waarde. Mensen zijn er 
trots op. 

Organisatie 
Iedereen kan meedoen, van kwetsbare mensen met 
dementie tot zelfstandig wonende ouderen in de 
wijk, van gepensioneerde leraren tot mensen met 
niet-aangeboren hersenletsel.  

OUDEREN MAKEN GOUDEN BOEKEN  

In het begin deed Durlacher alles alleen, maar nu 
heeft ze een stichting opgericht met mensen die 
helpen met de organisatorische kant en de 
subsidieaanvragen.  

Eva: “We hebben een 
boekje met 
tekenopdrachten 
gepubliceerd waarmee 
mensen thuis aan de 
slag kunnen.  
Dat is verkrijgbaar via 
de webshop.  
En we gaan mensen 
opleiden die dit werk 

ook kunnen doen. Zo kunnen we meer ouderen 
bereiken. ook buiten mijn werkgebied van Haarlem 
en Amsterdam.” 

‘Met de Gouden Boeken naar Nieuw-Zeeland en 
Canada. Dat is mijn droom, zodat ook ouderen die 
vroeger zijn geëmigreerd boeken kunnen maken over 
hun jeugd in Nederland. Dat is zo waardevol.” 

De kans bestaat dat de elektrificatie van de spoorlijn 
Roermond-Nijmegen in 2024 wel is voltooid, maar dat 
de verdubbeling van de rails niet op tijd klaar is. In 
dat geval kunnen de treinen niet als sneldienst gaan 
rijden. 
Vervoersbedrijf 
Arriva gaat dan 
schadevergoeding 
vragen. 
Gedeputeerde 
Maarten van 
Gaans heeft 
hierover vóór 
kerstmis 
Provinciale Staten 
ingelicht.  
De elektrificatie 
loopt vertraging op, maar kan mogelijk toch eind 2024 
af zijn. Met de aanleg van trajecten dubbel spoor 
wordt het moeilijker. Er moeten nog meer dan 
tweehonderd stukken grond worden gekocht. De 
onderhandelingen gaan moeizaam. Als het op 
onteigenen uitdraait kan het nog heel lang gaan 
duren, vreest Van Gaans.  

DUBBELSPOOR MAASLIJN NIET OP TIJD 

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  
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Het is dit jaar een eeuw geleden dat een Venraynaar 
in een vliegtuig stapte om van Londen naar 
Amsterdam te vliegen. Het was de zakenman Victor 
Fonck die dit presteerde. Hij vond het zo geweldig 
dat hij zich voornam om nooit meer per boot 
Het Kanaal over te steken. 

De Venraynaren maakten voor het eerst kennis met 
vliegtuigen in de Eerste Wereldoorlog. Af en toe 
kwam er een Duits vliegtuig over. Maar op zondag 
5 oktober 1919 was de echte vuurdoop.  
Die dag werd in Venray een vliegdag gehouden, 
georganiseerd door het Vliegcomité, bestaand uit 
gemeenteopzichter H. Timmermann, Lambert.J. van 
Haren, Victor Fonck en Jan Olieslagers, de ‘duivel’ 
van Antwerpen. Deze Jan was eigenlijk fietsenmaker, 
volgde vlieglessen bij uitvinder Blériot (die ooit de 
eerste vlucht maakte) en werd in de Eerste 
Wereldoorlog oorlogsvliegenier in Belgische dienst.  

Eigenlijk stond deze vliegshow een week eerder 
gepland, maar op zondag 28 september was het 
weer zo slecht, dat het niet doorging. De regen kwam 
aanhoudend met bakken uit de lucht. Niettemin was 
het vliegveld (op Smakterheide aan de weg naar 
Maashees) bevolkt door een mensenmassa, die ‘de 
wonderbaren reuzenvoogel’ (foto) wel eens wilden 
zien.  

Ondanks het slechte weer wist piloot Rudolf Hess 
(de latere oogappel van Hitler), die was opgestegen 
vanaf het vliegveld Molenhei in Gilze Rijen, in Venray 
te landen, maar het toestel schoot door naar het 
naastliggende bouwland. Nu was dat op aanwijzing 
van de piloot wel aangewalst door de boer, maar niet 
hard genoeg, mede door de vele regen. De wielen 
zakten in de grond weg en het toestel sloeg bijna 
over de kop. De propeller brak af, de mensen in de 
machine bleven ongedeerd.  

Een week later was het wel redelijk weer en duurde 
de demonstratie tot vijf uur in de middag. Na nog 
enkele rondjes boven het publiek te hebben gedraaid 
vertrokken de piloten weer naar Gilze Rijen.  
Het comité mocht terugzien op een zeer geslaagde 
dag. Voor veel Venraynaren was dit de eerste keer in 
hun leven dat ze een vliegtuig van dichtbij hadden 
kunnen bewonderen.  

Drie jaar later was Fonck de eerste Venrayse klant 
van de KLM van oprichter Albert Plesman. Op 18 mei 

 EERSTE VENRAYNAAR IN VLIEGTUIG 

 VAN LONDEN NAAR AMSTERDAM 

1920 opende KLM haar eerste luchtlijn: Amsterdam-
Londen, één keer per dag. In de beginjaren werd de 
lijndienst gevlogen met een Fokker ll (foto, met ABD 
op vleugel) met vier passagiers. Deze toestellen 
beschikten nog niet over een toilet en evenmin over 
verwarming. De reizigers werden daarom bij het 
vertrek op Schiphol verzocht eerst even van het toilet 
gebruik te maken. Om warm te blijven tijdens de 
vlucht kregen ze een voetenzak en een reisdeken 
uitgereikt.  

KLM had vier piloten, die niet beschikten over 
navigatie-instrumenten waaruit de piloot kon 
opmaken waar hij zich bevond en welke koers hij 
moest volgen. Daarom werd van Schiphol naar 
Den Haag gevlogen en van daar – op een hoogte van 
gemiddeld driehonderd meter – koerste men langs de 
kustlijn via Hoek van Holland, de Zeeuwse eilanden 
en de Belgische kust naar Calais. Vandaar werd de 
oversteek over Het Kanaal gemaakt.  

Een enkele reis van Amsterdam naar Londen kostte 
aanvankelijk 150 gulden, maar in de zomer van 
het jaar 1922 werd de prijs drastisch verlaagd tot 
48 gulden. In november 1922 vloog Victor Fonck, 
zakenman en net als Olieslagers een bekende 
motorcoureur, van Londen naar Amsterdam.  
Op 2 december 1922 bracht Peel en Maas over die 
vlucht het volgende bericht. “Onze dorpsgenoot, 
de heer V. Fonck, welke verleden week ter 
gelegenheid van de Londense tentoonstelling van 
motorrijwielen naar Engeland vertrok, keerde dinsdag 
per vliegtuig terug. Naar wij vernemen was de 
overtocht – niettegenstaande het vrijwel ongunstige 
weer – schitterend en moet de heer Fonck zo 
enthousiast zijn over deze luchtreis, dat hij nimmer 
meer per boot oversteekt doch voortaan steeds van 
de KLM gebruik zal maken. De reis Londen-
Amsterdam werd in ruim drie uur afgelegd.  
De heer Fonck zal met deze wel de eerste Venrayer 
zijn welke per vliegtuig het Kanaal is overgestoken.” 
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De wachttijden voor 
huishoudelijke hulp 
lopen op. Oorzaak: te 
weinig personeel en te 
veel vraag door 
corona. Ook in andere 
regio’s knelt het. 
Alleen de meest 
kwetsbare cliënten 
krijgen in sommige 
steden nog snel hulp 
via het Wmo-loket. Andere mensen die steun nodig 
hebben bij taken in huis moeten die zelf zoeken.  
Overstappen naar andere hulp-aanbieders heeft 
weinig winst, ook daar zit het nagenoeg vol. Mensen 
hebben volgens de Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) recht op de hulp en kloppen via de 
gemeente aan bij de grootste aanbieder. Of naar een 
volgende. Ook daar blijkt het plafond te zijn bereikt. 

In sommige regio’s is de gemiddelde wachttijd 
opgelopen tot bijna twintig weken of meer. Terwijl zes 
weken is toegestaan. Wat de situatie verergert is dat 
de vraag naar huishoudelijke hulp sterk is gegroeid. 
Dat komt door de vergrijzing, het langer thuis blijven 
wonen en de slechte gezondheid van de gemiddelde 
Limburger. Daar is dan de coronasituatie bijgekomen. 

VOOR U GELEZEN 

“Alleen al één dag intensive care-zorg in het 
Erasmus MC in Rotterdam staat qua vervuiling 
gelijk aan 2000 kilometer autorijden, de kap van 
200 vierkante meter bos en het gebruik van 
minstens 15.000 liter water.” 

Ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld wil naar een 
IC zonder afval. In Zorg&Sociaalweb. 

Voeg daarbij het tekort aan personeel en het 
probleem is duidelijk. 
Gemeenten zoeken naar oplossingen. Vaak wordt 
nog slechts naar twee criteria gekeken: de urgentie 
van de aanvraag en de datum waarop de aanvraag 
is ingediend. De meest kwetsbare cliënten krijgen 
voorrang. 

Het grotere aantal aanvragen is ook het gevolg van 
het loslaten van de inkomensafhankelijke bijdrage. 
“Bij de Wmo heeft dit geleid tot een enorme 
toename in aanvragen, met name van de 
huishoudelijke ondersteuning en hulpmiddelen. 
Daarbij functioneert de Wmo steeds vaker als 
vangnet voor de wachtlijsten in de geestelijke 
gezondheidszorg en zien we een stijging in de 
doelgroep met complexe ggz-problematiek. Dat 
heeft gevolgen voor de wachttijden”, stelt een 
woordvoerder van de gemeente Sittard-Geleen. 

  LANGE WACHTTIJD  
  HUISHOUDELIJK HULP 
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OKKIE TROOY  
De Okkie Trooy uit de gelijknamige televisie-jeugdserie (woordspeling op octrooi, dat uitvinders beschermt 
tegen na-apers) is een uitvinder. Eigenlijk is zijn enige uitvinding een koffertje dat, als hij het zelf opent, vol 
zit met krentenbollen. Zodra iemand anders het koffertje openmaakt, blijft het leeg. 

Samen met zijn assistent Nono en huishoudster Rozemarijntje woont Okkie Trooy in het dorpje Kukelton.  
Op een zekere dag wordt hij op raadselachtige wijze, samen met Nono, naar de planeet 
Fabelonië geflitst. De enige die hen kan helpen terug te keren naar Kukelton, is de 
Geheimzinnige Ips . Op zoek naar deze Ips  maken Okkie en Nono veel omzwervingen 
over de planeet. Ze ontmoeten bijzondere Fabeloniërs en beleven spannende avonturen. 
Zo hebben ze een ontmoeting met Koningin Fifi, die een beetje raar is, en maken ze 
kennis met een wel heel betoverende Loki-Loki, gespeeld door Simone Rooskens (foto 
rechts). Uiteindelijk vinden ze de Geheimzinnige Ips en kunnen ze terug 
naar de aarde. Als ze opnieuw op avontuur gaan krijgen ze te maken 
met de Floepmachine.  

De serie bestond maar twee seizoenen en liep van 1962 tot 1964. Erg sterk was de 
verhaallijn ook niet. Behalve de acteur Jaap Maarleveld, die Okkie speelde, deed een keur 
van bekende artiesten mee. Om een paar namen te noemen: Herbert Joeks, Piet 
Hendriks, Willy Ruys, John Leddy, Rudi Falkenhage, Diny de Neef. Op Simone Rooskens 
was ik vroeger stiekem verliefd. Ze had er het koppie ook wel voor. 

Leo Broers 

TOP OF FLOP 
Top of Flop was een radio-muziekprogramma, dat inspeelde op de groeiende belangstelling voor de 
popmuziek. Teenagers (nu zeggen we kortweg teeners) verwierven zich een pick-up met plaatjes van hun 

idolen. Top of Flop liet pas verschenen platen, meestal singles, horen die in een 
jukebox waren geplaatst. Het wereldwonder van destijds, dat al snel in menig café te 
vinden was.  
Tijdens het afspelen van een plaat was de camera (toen het een tv-programma 
werd) op het publiek in de zaal gericht. Was de muziek afgelopen, dan werd aan een 
vierkoppig panel gevraagd verbaal commentaar te leveren en uiteindelijk 'top' of 
'flop' te stemmen. Beoordeelde de meerderheid de muziek als 'top', dan rinkelde 
Stok met een bel, bij 'flop' kneep hij op de ballon van een toeter. Staakten de 
stemmen, dan vroeg Stok wat het publiek ervan vond, en met een ruwe schatting 
van het aantal (met veel geschreeuw) opgestoken handen besliste hij dan of het de 
bel of de toeter werd. 

Stok gaf zelf geen oordeel over de platen. Hij lachte als de stemmen staakten, maar in werkelijkheid was hij 
vaak teleurgesteld als het jeugdige en onervaren publiek een plaat afkeurde waarover hij zelf juist heel 
enthousiast was. Soms bleek een weggestemd liedje achteraf zelfs een hit te worden. Zo werd het pas 
verschenen I Want to Hold Your Hand van The Beatles in 1963 door het panel (acteur Henk van Ulsen, 
cabaretier Henk Elsink, studente Gerdi Hoevenberg en ruiter Hans Brugman) unaniem beoordeeld als een 
flop. Het werd zelfs even wereldnieuws.  

Vanaf 1968 presenteerde Herman Stok bij de KRO het vergelijkbare programma Disco Duel. In 2009 werd 
door de VARA ook een vervolg op het programma gemaakt. Herman Stok is in juni 2021 op 93-jarige leeftijd 
overleden. 

WAT WEET U DAAR NOU VAN? 
De kop is eraf, u hebt het verhaal van Swiebertje kunnen lezen in De Schakel van januari.  
In de rubriek ‘Gekluisterd aan de Buis’ halen we samen herinneringen op aan oude programma’s op radio en 
televisie. Welk programma trok vroeger uw aandacht en waarom? Lag u in het ziekenhuis toen u het hoorde, 
zat u voor straf op uw kamer, of was die acteur net uw idool?  
In een van de volgende afleveringen schrijven we over Mik en Mak, Sweet Sixteen, Saint-Germain-des-Prés 
en Weet Wel Wat je Waagt. Hebt u aan een van deze programma’s (bijzondere) herinneringen?  
Of wilt u een ander programma besproken hebben? Schrijf dan naar Leo Broers, Reigersbek 5, 5803 KJ, 
Venray of mail naar Leo.Broers@home.nl 

GEKLUISTERD AAN DE BUIS 
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitvinder
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