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Vrolijk, ongewis. Na twee jaar corona wilde de redactie een vrolijk stemmende foto op de omslag.  
Een blik in een bloeiende Keukenhof (archieffoto) stemt beslist tot blijheid. Het lentegevoel kriebelt.  
Het is bijna Pasen, tijd voor het zoeken naar gekleurde eieren. Maar het paarse ei Pasen wordt een beetje 
verdrongen door het blauw-gele van Oekraïne en het oranje van de gemeenteraadsverkiezingen.  
Op het moment dat deze foto werd samengesteld, was veel ongewis. In Oekraïne vluchten miljoen inwoners 
voor een ongewisse toekomst en wat de verkiezingen in Venray hebben gebracht was bij het maken van 
deze Schakel nog niet bekend. Niettemin, geniet maar gewoon van het voorjaar. 

Fotocompilatie Leo Willems 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3000 exemplaren en 
is óók te lezen op www.cvo-venray.nl  
Los abonnement: € 18,- per jaar, te bestellen via 
het secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 29 april. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 14 april. 

Advertenties moeten uiterlijk 12 april 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: commissie zorg en welzijn,  
woonproblemen, bijdrage-aanvraag en  
De Schakel en politiek ) 

Zorg en Welzijn 
Na het vertrek van voorzitter Joop Bus lijkt de 
Centrale-commissie Zorg en Welzijn een stille dood 
te sterven. Tot nu toe is niemand gevonden die het 
voorzitterschap wil overnemen. Dit betekent dat de 
problemen, die ouderen in het dagelijkse leven 
ondervinden, in handen liggen van de Adviesraad 
Sociaal Domein en de commissie Leven van de 
gemeente. Het bestuur vindt dit onvoldoende.  
CvO-bestuurslid Jeanne Hendrix gaat proberen de 
zaak vlot te trekken. 

Woningtoewijzing 
Het toewijzen van woningen blijft de gemoederen 
bezighouden. Het probleem is dat mensen uit eigen 
omgeving geen kans krijgen om, als er een huis 
vrijkomt, even rustig na te denken of ze daar op dat 
moment naar toe willen verhuizen. Wonen Limburg 
wil zo snel mogelijk weer verhuren, dus komt er een 
‘buitenstaander’ voor in de plaats. Gevraagd werd 
of hier een overbruggingsperiode ingebouwd kan 
worden. Dat moet uiteraard wel betaald worden. 
Het belang van het kunnen blijven wonen in hun 
sociale omgeving is, vooral voor de huidige senioren, 
erg belangrijk. Als voorbeeld wordt De Houten Hoek 
besproken, waar de oorspronkelijke bewoners zich 
niet meer thuis voelen. 

Bijdrage 
KBO Wanssum heeft bij de Centrale een verzoek 
ingediend voor een bijdrage in de proefritten met 
de DUO-fiets. Gevraagd werd voor zes dagdelen 
een bedrag van € 75,- per dagdeel. Besloten wordt 
maximaal 6 x € 75,- uit te keren, maar als een 
dagdeel niet gebruikt wordt, dient Wanssum het 
bedrag in mindering te brengen. Enkele 
bestuursleden vrezen precedentwerking: als de een 
dit kan krijgen, kan een ander niet afgewezen 
worden. Het bestuur gaat een handleiding schrijven 
over hoe met dergelijke verzoeken om te gaan.  

De Schakel en politiek 
Er is verwarring ontstaan over de politieke 
advertenties in De Schakel. De Centrale wil buiten 
politieke advisering blijven in verkiezingstijd, dus had 
De Schakel geen advertenties van politieke partijen 
mogen opnemen, was de stelling. In een reactie heeft 
de hoofdredacteur van De Schakel erop gewezen dat 
aan de lezers duidelijk is gemaakt dat de tekst voor 
rekening van de partij is en dus geen stemadvies van 
de Centrale of de redactie. Bovendien is deze 
discussie in 2018 ook al aan de orde geweest.  

Voorzitter Henk Raedts beloofde het 
advertentiebeleid in de volgende redactievergadering 
ter sprake te brengen. Ook werd gevraagd om de 
namen van schrijvers onder de artikelen te plaatsen. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING DE SCHAKEL IN KLEUR 

Bij de nieuwe drukker van De Schakel, 
Van den Munckhof Print en Media, zijn 
geen kosten meer verbonden aan het 
drukken van pagina’s in kleur. 
Voorheen moest steeds voor elke 
kleurenpagina worden bijbetaald. 
Dit maakt het mogelijk om met ingang 
van deze Schakel van maart niet alleen 
op de voor- en achterkant, maar ook 
binnenin kleur te gebruiken. De redactie 
heeft besloten om te beginnen met alle 
foto’s in kleur te plaatsen. Oude foto’s 
zijn vaak in zwartwit, daar kan dit dus 
niet. Ook adverteerders kunnen vanaf 
nu, zonder extra te betalen, een 
kleurenadvertentie laten plaatsen. 

De redactie 

VOOR U GELEZEN 
“Ontluisterend vonden wij dat zeer weinig 
tankstations parkeerplekken hebben voor 
gehandicapten, voor of direct naast het station. 
Soms helemaal geen plekken.” 

ANWB-blad De Kampioen over de rustplaatsen 
 langs de snelwegen. 
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GRENSOVERSCHRIJDEND 

Mijn column moet altijd 2 weken voor de 
publicatiedatum aangeleverd worden. Actualiteit 
nastreven is daarbij onmogelijk. Tóch lijkt mij de 
Russische inval in Oekraïne door het keffertje 
(vuilnisbakkenRas-)Poetin nog verre van verleden tijd 
en waag ik het erop. ‘Grensoverschrijdend’ is voor 
ons in dit geval geen vraag. Maar Vladimir ziet het 
zélf toch een beetje als ‘terug naar het oude 
normaal’. Toegegeven, ook wij hebben met Carnaval 
een knallend terug naar het oude normaal ingezet. 
Echter, Poetin’s knallen ontbeert helaas elk gevoel 
voor humor. 

MeToo 
Met Mariëtte Hamer gaat Nederland ook proberen 
alles wat grensoverschrijdend is aan te pakken. 
Heel kort samengevat: als regeringscommissaris zal 
ze zich bezighouden met MeToo-dingen. Ze krijgt 
vast ooit de bijnaam: ‘Miet Oeh’.  
Iets van haar aanpak is al uitgelekt. Enkele 
kinderspelletjes zijn per direct verboden. 
Tikkertje spelen mag niet meer. Dat leidt op latere 
leeftijd alleen maar tot meer handtastelijkheid. Om 
over verstoppertje spelen maar helemaal te zwijgen. 
Ook heeft ze de farmaceuten benaderd om een 
nieuwe PCR-test te ontwikkelen: iedereen wordt 
straks de hormoonspiegel voorgehouden. Test u 
positief dan verschijnt er bij controle geen groen 
vinkje maar een opgestoken middelvinger en bent u 
de sjaak. 

Taalkundig gaat er ook wat gebeuren. Bij de 
inburgeringscursus zal in voetnoten het subtiele 
verschil worden uitgelegd tussen ‘paaseieren zoeken’ 
en ‘Pa’s eieren zoeken’. Dat is niet hetzelfde, ook al 
hoor je geen verschil. De vroegere hoepelrok wordt 
opnieuw ingevoerd, maar zal nu ‘hoepel-op-rok’ gaan 
heten. Die garandeerde ooit een natuurlijk ‘afstand 
houden’. Step-ins worden afgeschaft. Die klinken 
veel te uitnodigend. 
Mariëtte Hamer zal bij de Dikke Van Dale 
bewerkstelligen dat het woord ‘Hamerstuk’ wordt 
verwijderd, met als motivatie dat haar achtervoegsel 
‘-stuk’ iets oogverblindends suggereert, terwijl zij juist 
het openen der ogen wil nastreven. 

Onderzocht wordt ook de dubieuze rol die de 
vroegere Hunebedden hebben gespeeld in wat 
uiteindelijk tot Gooise Matras is verworden.  
Elke nieuwe regering zal voortaan standaard 
beginnen met excuses aanbieden voor alles - maar 
dan ook alles - wat er vóór hen fout is gegaan en 
gedaan. Miet-Oeh wil namelijk zo snel mogelijk over 
naar de wanorde van het gedrag of de orde van het 
wangedrag. Daar is ze zélf nog niet helemaal uit. 

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

COLUMN 

Contributie 
De Centrale van Ouderenverenigingen  
vergaderde in februari in Ysselsteyn over de 
begroting. Martin Wijnhoven (KBO Venray) vroeg de 
contributieafdrachten door afdelingen aan de 
Centrale te beperken. Venray kreeg bijval van Oirlo 
en Leunen, die vinden dat er weinig van het 
contributiegeld (€ 20,- per lid, behalve Oirlo dat  
€ 25,- telt) over blijft voor de afdeling zelf.  
Ysselsteyn daarentegen merkte op dat de afdelingen 
weinig lasten hebben gehad door de coronatijd.  
Penningmeester Theo Verhoeven waarschuwde dat 
ouderenblad De Schakel meer gaat kosten dan 
opbrengen. Centrale-voorzitter Henk Raedts 
betoogde dat het voor de Centrale makkelijker is om 
projecten te steunen dan éénmalig een contributie 
niet te verhogen. Hij nodigde daarom uit met 
projecten te komen. Uiteindelijk werd het voorstel  
aangenomen om Centrale-contributie te verhogen tot 
€ 1,25 per lid, met alleen Venray tegen. 

De Schakel 
Zoals gezegd, De Schakel gaat meer kosten 
vanwege de hogere papierprijs, maar ook omdat 
Jaques Penris gaat stoppen als hoofdredacteur. 
Voor hem in de plaats komt een betaalde 
hoofdredacteur: Ron Koenen van Peel en Maas 
(ook hier speelt het tekort aan vrijwilligers op). 
Koenen wordt vooralsnog betaald op uur-basis. 
De meerkosten zijn nog niet in de begroting verwerkt, 
om die reden bekijkt de Centrale dit in mei opnieuw. 

Allochtonen 
Er is weinig zicht bij de Centrale hoe het bij 
allochtone ouderen gaat met zaken als welzijn, 
dementie en dergelijke. Zij zijn niet georganiseerd. 
De stichting Kleur en Kracht is ingeschakeld. 
Amina Sebbar van deze stichting zit nu als adviseur 
bij het bestuur. Martin Wijnhoven gaf aan, dat in het 
verleden door KBO Venray vergeefs pogingen zijn 
ondernomen, om contact te krijgen met deze 
ouderen. Jan Classens noemde het voorbeeld 
‘Ysselsteyn met een dorpsondersteuner’ een 
mogelijkheid, maar erkende ook dat dit op 
dorpsniveau allemaal wat makkelijker ligt. 

Ysselsteyn 
Jan Classens, voorzitter KBO Ysselsteyn-Vredepeel, 
deed verslag over de gang van zaken bij de operatie 
‘Schoon door de poort’. De wensen van Ysselsteyn 
waren: een goede sportaccommodatie, een eigen 
plek voor Jera, en een oplossing vinden voor de kerk 
(leegloop) en Smelenhof (verouderd). Uiteindelijk 
bleek een sportaccommodatie onhaalbaar. Jera heeft 
een eigen plan opgezet. Kerk en gemeenschapshuis 
komen samen in een nieuw gebouw, met als 
financiële extra ondersteuning een dagopvang voor 
ouderen.  

 UIT DE CENTRALE-VERGADERING 
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Bij de Venrayse amateurschilder Kees Moerkerk thuis 
valt u als het ware met de neus in de beeldende 
kunst. Schilderijen, met veel eigen werk, waaronder 
een verzameling portretten van zijn kleinkinderen. 
Compleet met een zelfportret van Kees als Willem 
van Ruytenburch, de luitenant van kapitein Frans 
Banninck Cocq uit de Nachtwacht.  

Kees is gepassioneerd kunstschilder van de 
amateurschilders De rake Kwasten, die in het 
Annapark samenkomen. Kees: “Het werken in het 
atelier stimuleerde me om ook met keramiek te 
starten. En na een uitstapje naar de Waddeneilanden 
leefde ik me ook uit in een andere hobby: fotografie.” 
Of dat nog niet genoeg is: Kees maakt ook gedichten. 

Die gedichten gebruikt hij nu, omlijst met een foto 
van een eigen schilderij, op wenskaarten aan familie, 
vrienden en bekenden. “Die kaarten worden door 
mijn achterban erg op prijs gesteld. Om anderen te 
stimuleren ook aan de slag te gaan met zelfgemaakte 
wenskaarten, besloot ik de poëzie, met bijbehorende 
foto’s te bundelen. Dit werk, met als titel 
‘Het Levenspad’, is onlangs uitgebracht in de 
Poëzieweek 2022.” 
Het is een artistiek verzorgde, in boekvorm met harde 
kaft gedrukte uitgave. Aanvullende informatie op 
website kmbeeldend-ea.jouwweb.nl  
Voor meer informatie en/of interesse e-mail: 
moerkerkkees@gmail.com 

Johan Koster 

  POËZIE HET LEVENSPAD 

De gemeente Venray gaat werken 
volgens een nieuw bermbeheerplan, om 
de biodiversiteit in de bermen te verbeteren.  
Bermen hebben een belangrijke ecologische functie 
in het behoud van allerlei insecten. Zij zorgen voor 
bestuiving van wilde planten en landbouwgewassen 
en dragen bij aan een gezond bodemleven.  
En zij zijn voedsel voor tal van andere dieren. 
Bij het huidige bermbeheer is het bevorderen van 
de biodiversiteit nog redelijk ondergeschikt, in het 
nieuwe plan is dat anders. De nieuwe insteek is 
gericht op verschralingsbeheer: de gemeente gaat 
zorgen voor verschraalde bermen en slootkanten, 
waardoor kruidachtige planten zich beter ontwikkelen. 
Dit betekent dan automatisch meer diversiteit aan 
insecten, vogels 
en kleine 
zoogdieren. 

Kruiden 
Ook het tijdstip 
waarop gemaaid 
wordt en maaien 
in verschillende 
fases is van 
invloed op de 
biodiversiteit. 
Door niet ineens alles weg te maaien, blijven er 
schuilplekken over voor insecten en kleine dieren. 
Het is daarnaast van belang voor de zaadvorming 
en voortplanting van kruiden. Uiteraard blijft gelet 
worden op de afwatering van landerijen en 
verkeersveiligheid van wegen. 

De aanpassingen kosten jaarlijks € 200.000,- extra 
door het gebruik van ander materieel en het afvoeren 
van het maaisel. Als de gemeenteraad in het najaar 
instemt met de begroting 2023, waarin dit extra 
budget is opgenomen, kan de gemeente hiermee 
volgend jaar beginnen.  

Foto: Leo Willems 

  OVER BLOEMETJES  

  EN BIJTJES 
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Toegankelijk Venray 
Het Gehandicaptenplatform Venray (GPV) streeft 
ernaar dat iedereen kan meedoen in de maatschappij, 
ook mensen met een beperking. De gemeente wil dit 
jaar een netwerkbijeenkomst voor ervaringsdeskundigen 
en een jaarlijks festival "Venray voor Iedereen" 
organiseren. 

Binnenkort schrijft het GPV ondernemers in Venray aan 
over toegankelijkheid van winkel- en horecapanden.  
Ook gehandicapten met rolstoel, rollator, scootmobiel 
of geleidehond willen graag zonder hulp naar binnen.  
Ze willen ook winkelen, boodschappen doen en een 
restaurant, café of theater bezoeken. Dit is nog steeds 
geen vanzelfsprekendheid. Het GPV adviseert al vele 
jaren de gemeente en eigenaren van openbare ruimten. 
Reden waarom het GPV bij de ondernemers een 
schouw wil uitvoeren en wil adviseren over 
aanpassingen.  
Ondernemers kunnen contact opnemen met  tel. 580238 
of mobiel 06 5593 6262 (Jan Fleuren of Matt Arts, leden 
van de werkgroep Schouwen) of per mail via 
info@gehandicaptenplatformvenray.nl  
De werkgroep wil ook in contact komen met ervarings-
deskundigen die hun kennis met het GPV willen delen. 
Dit initiatief wordt ondersteund door Venray Bloeit. 

Entree Annapark 
De Renschdaelgroep maakt van het Annapark 
een prachtig stadspark waarin het voor iedereen goed 
wandelen is. Ook voor mensen die aangewezen zijn op 
een rollator, rolstoel of scootmobiel. Het ontwikkelen van 
dit park brengt soms hinderlijke werkzaamheden met 
zich mee. Recent is na rioleringswerkzaamheden het 
voetpad bij het zebrapad op de Noordsingel verdwenen. 
Mensen lopen nu over de toegangsweg voor de auto’s. 
De helling in die weg is zwaar voor meerdere bezoekers. 
Navraag leert dat de toegang opnieuw wordt ingericht 
en eind 2025 klaar is. Het Annapark is nu makkelijker 
toegankelijk via de Overloonseweg. 

Herstart Oogcafé 
Het Oogcafé Venray is op 7 maart weer bijeengeweest 
in De Kemphaan. Afgesproken is voortaan steeds op 
de eerste maandagmiddag van de maand bij elkaar te 
komen om elkaar beter te leren kennen en ervaringen 
uit  te wisselen. 

Gouden Leeuwpad 
De gemeente werkt aan de plannen voor de inrichting 
van het voormalige AH pand, waar de bibliotheek komt. 
En aan de reconstructie van het Gouden Leeuwpad. 
De gemeente heeft het GPV gevraagd mee te kijken 
en waar nodig advies te geven over toegankelijkheid. 

Regietafel  
In de laatste raadsvergadering is besloten dat de 
werkgroep BVW (Bouwen, Verbouwen en Woonvisie) 
deelneemt aan de regietafel Wonen en Zorg. De 
werkgroep zal er vooral op letten dat woningen geschikt 
zijn voor mensen met een handicap en voor ouderen. 
De werkgroep wil graag praten met mensen met 
dementie, blinden en slechtzienden die hun kennis en 
ervaringen willen delen. Neem contact op via tel. 550395 
of info@gehandicaptenplatformvenray.nl  

Jac Haegens   

  GPV-NIEUWS 

De rookster  

Ze liep aanvankelijk langs me heen, de dapper 
stappende oudere vrouw. Niet groot, tamelijk 
gezet, een kleine rugtas achterop de rug, 
robuuste wandelschoenen onder haar 
spijkerbroek. Ze draaide zich echter om en 
kwam terug. Ze liet de rugzak van haar 
schouders glijden en ze ging op het andere eind 
van de bank zitten, met haar rug naar de Maas.  

Uit haar rugtas haalde ze een pakje sigaretten 
en met een goedkope aansteker stak ze er een 
op. Ik ben geen liefhebber van rook in mijn 
gezicht, maar gelukkig blies de wind de rook 
de andere kant op.  

Smokertje 
“Sorry”, zei ze, “Sorry van de rook, maar ik ben 
echt aan een smokertje toe. Wandelen is best 
vermoeiend. En ik kan niet zonder sigaret. 
Ik rook al sinds mijn veertiende, dat is dus bijna 
vijftig jaar. Iedereen zegt dat het slecht voor me 
is. En dat zal best wel. Maar ik kan niet zonder. 
Twee pakjes op een dag, dat valt best mee, 
toch? Ik ben begonnen met miss Blanche, 
maar ik was aan wat sterkers toe en dat werd 
Peter Stuyvesant. Later ben ik op Marlboro 
overgestapt en dat is nu nog steeds mijn merk. 
Soms rook ik een klein sigaartje, maar alleen 
als ik ontspannen ben. Dan geniet ik daar extra 
van.” 

Gestopt 
Na deze lange monoloog zweeg ze even. 
Haar sigaret was inmiddels opgerookt en ze 
greep naar haar rugzak voor een nieuwe. 
Ze keek me echter aan en ze ging verder: 
“Ik ben al -tig malen gestopt, maar ik houd het 
nooit lang vol. Het verlangen naar een smokertje 
is sterker dan mijn wil. De asbakken bij me thuis 
zijn altijd vol, en ze ruiken ook vies. Daarom is 
mijn man het huis uitgegaan.  

Welkom 
Ik zie hem nu hooguit op een verjaardag van 
één van de kinderen. Maar daar ben ik ook niet 
meer welkom, als ik rook. Dan mag ik buiten 
staan, zelfs als het regent. Weet je wat ik het 
lekkerst vind? Een sigaret bij een whisky’tje,  
‘s avonds voor het slapen gaan. Niemand die 
zich aan me stoort, dan doe ik wat ik wil.” 

De vrouw was door haar repertoire heen, 
denk ik, want verder zweeg ze. Op enig moment 
stond ze op, pakte haar rugzak op, bedankte 
me voor het fijne gesprek. Daarna liep ze verder, 
op weg naar haar einddoel. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  



 6  

Bij de Centrale van Ouderenverenigingen Venray zijn 
alle ouderenverenigingen (KBO-afdelingen, AVOS en 
wijkgebonden verenigingen) uit de gemeente Venray 
aangesloten. Echter, daar zijn nagenoeg geen 
ouderen met een andere culturele achtergrond bij 
betrokken.  

In 2018 organiseerde De Centrale, maar ook 
afdelingen zelf, een theatervoorstelling over 
Dementie in samenwerking met Bureau Zorggeluk. 
Ook toen bereikte zij geen mensen met een andere 
culturele achtergrond. Om daar verandering in te 
brengen is de Centrale gaan samenwerken met 
Stichting Kleur&Kracht. Een stichting die zich inzet 
voor verbinding tussen de diverse 
bevolkingsgroepen. Met CvO-bestuurslid Wilma 
Zegers zal gezocht worden naar een Turks 
aanspreekpunt, zodat ook die gemeenschap 
vertegenwoordigd wordt in de kleine commissie voor 
andere culturen. 

Samen organiseerden zij half februari een 
bijeenkomst voor vrouwen van Marokkaanse 
afkomst. De ochtend werd verzorgd door Ervarea, 
een groep met voornamelijk Turkse spelers.  
Op de Marokkaanse cultuur waren ze minder goed 
voorbereid. De kracht van Ervarea ligt in het op een 
interactieve en speelse manier aanbieden van 
scholing en visie vraagstukken.  

Allochtonenzorghuis 
Het bezoek op deze bijeenkomst was bemoedigend. 
Niet alleen waren veel Marokkaanse vrouwen 
aanwezig, maar ook autochtonen en mensen uit de 
zorg en welzijnswereld. Er ontstond een goede 
gedachtewisseling over het onderwerp. De vraag is 
nu of er een nieuwe bijeenkomst moet komen, met 
misschien een andere invulling. “Daar zijn we nog 
niet over uit”, zegt Amina Sebbar van de stichting 
Kleur en Kracht. 
Haar wens is om een zorghuis te krijgen voor 
allochtone mensen met dementie. “Mensen van 
buitenlandse komaf, die aan dementie gaan lijden,  

 EEN ANDERE CULTUUR EN DEMENTIE 
verliezen de kennis van Nederlandse taal en vallen 
terug op hun moedertaal. Dan is het heel lastig in 
een gewoon Nederlands zorghuis”, legt Sebbar uit. 
Concrete stappen in die richting zijn er overigens 
nog niet, wel wat initiatieven.  

 
Veel mensen weten nog niet dat zij zelf de kans 
op het krijgen van dementie kunnen verkleinen. 
Dementie is nog niet te genezen, maar door een 
gezonde leefstijl, gezond eten, regelmatig bewegen 
en het trainen van de hersenen, is het beginpunt uit 
te stellen en de verslechtering te vertragen. 

De GGD West-Brabant heeft samen met Alzheimer 
Centrum Limburg en Universiteit Maastricht in  
2018-2019 de campagne ‘We zijn zelf het medicijn’ 
gehouden, om mensen ervan bewust te maken dat 
ze zelf de kans op dementie kunnen verkleinen. 
Hiermee werden goede resultaten behaald: uit een 
steekproef onder 600 inwoners bleek, dat een op de 
vijf op de hoogte was van de campagne en drie op 
de tien mensen die de campagne hadden gezien, 
ook gezonder is gaan leven.  

bron Raad van de Ouderen. 
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de verzameling loodgietersgerei, die Jacobs in de 
loop der jaren heeft aangelegd. Als geboren verteller 
tovert hij uitgebreid de vóórgeschiedenis van al die 
voorwerpen uit de hoge hoed. 

PET-flessen 
Hoe de verzamelwoede begon? Herman: “Eigenlijk 
is het vanzelf gegroeid. Niet alleen wilde ik altijd al 
dingen bewaren, maar uit nieuwsgierigheid ook 
weten hoe en waarvan het gemaakt is, waarvoor het 
gebruikt werd en waar het vandaan komt. Als je op 
deze manier bezig bent, ontdek je soms ook, dat er 
in andere culturen vaak op dezelfde manier wordt 
gewerkt.  
Tijdens een reis naar Cambodja kwam ik er 
bijvoorbeeld achter dat granaathulzen ook daar, met 
dezelfde tijdrovende techniek als hier (verwarmen en 
tikken), omgevormd worden tot vazen. En in Ethiopië 
maakten we contact met enkele Zweden, die ontdekt 

hadden dat de PET-flessen waarin 
de bevolking drinkwater bewaarde, 
door het felle zonlicht ziekmakende 
bacteriën ontwikkelden.” 

Pronkstukken 
De verzameling op de schuurzolder 
bestaat voor het grootste deel uit 
installatiemateriaal. Oude gas- en 
watermeters, boilers en geisers, 
kranen, aan- en afvoerleidingen, 
gereedschappen, te veel om op te 
noemen. Ook bijvoorbeeld kunststof 
kranen, die alleen in verre landen in 
de installatietechniek gebruikt mogen 
worden. De trots van Herman zijn 
twee antieke koperen pronkstukken. 
“Een boiler voor het ‘badderen’, 
gestookt op vaste brandstof 
(briketten) en een gasgestookte 
keukengeiser. Afkomstig uit 
gesloopte panden. Daar moest je 
vroeger wel goed voor in de slappe 
was zitten.”  

Daarnaast heeft Herman alle ‘oud ijzer’ bewaard dat 
tijdens de sloop van de boerderijen tevoorschijn 
kwam: Een uitgebreide verzameling ijzerwaren, 
in lang vervlogen tijden ambachtelijk gemaakt met 
hamer en smidsvuur. In een tijd dat normalisatie en 
massaproductie nog moeilijke woorden waren. 

Hoewel het duidelijk is dat Herman geniet van alles 
wat hij in zijn geboortedorp rondom huis en tuin mee 
mag maken, gaat hij ook graag fietsen (onze lezers 
kennen hem nog van het uitzetten van fiets- en 
wandelroutes). Samen met Mia en een bevriend 
echtpaar wordt ieder jaar een reisdoel gekozen. 
Naast het bezoek aan interessante plekken, 
vinden de reisgenoten vooral het opsnuiven van 
de plaatselijke cultuur, belangrijk. Ze combineren dit 
met steun aan een goed doel, een plaatselijk project.  

 
Tekst: Johan Koster 
Foto’s: Leo Willems 

Wie is: Herman Jacobs  

Geboren in: Geijsteren 

Leeftijd: 80 jaar 

Gehuwd met: Mia 

Opa van: 4 kleinkinderen 

Oud beroep: installateur 

Bezigheden: verzamelen, archivaris gilde, 

 reizen, klussen, koper tikken 

Van stilzitten blijf je niet fit, dat hoeft u Herman niet te 
vertellen. Altijd de handen laten wapperen. U kunt 
hem uittekenen achter een kruiwagen met 
houtblokken voor de haard. En in de nazomer 
verzorgt hij de pluk en het transport van de grote 
hoeveelheid appels en peren 
uit zijn tuin, bestemd voor 
De Smaak van Geijsteren, een 
project van de dorpsraad. 
Daarnaast is hij, als archivaris, 
lid van het Koninklijk 
St. Willibrordusgilde. 

Tijdens het gesprek wordt 
langzaam maar zeker duidelijk 
wat de echte drijfveer is achter 
het doen en laten van Herman: 
zijn leergierigheid. Dit blijkt in 
het bijzonder als hij op zijn 
manier vertelt over zijn 
verzameling ‘oud roest’. 
Hoe meer een voorwerp in de 
ogen van de leek op ‘oud roest’ 
lijkt, hoe mooier het verhaal dat 
Herman erover vertelt. 

Leergierig 
Herman, geboren en getogen in 
Geijsteren, begon na zijn LTS-
opleiding metaalbewerken bij de 
smid in Maashees, maar verkaste al snel naar 
drie installatiebedrijven op rij. Voor de in de 
installatietechniek benodigde diploma’s bezocht hij 
jarenlang de avondschool in Nijmegen. Na zijn 
pensionering volgde nog een periode van tien jaar, 
waarin hij op verzoek van zijn werkgever op 
parttimebasis nieuwe werknemers inwerkte. Maar 
toen Herman de zeventig jaar naderde, vond hij het 
wel welletjes. 

Het echtpaar woont al meer dan vijftig jaar op de plek 
van het ouderlijk huis van Mia, een voormalig 
boerenbedrijf: woonhuis, stal en schuur. Eind jaren 
zeventig gingen alle opstallen grondig op de schop. 
Van het woonhuis bleven alleen de buitenmuren 
staan, de stal en de schuur maakten plaats voor 
nieuwbouw. Herman en Mia wonen in de voormalige 
stal, een zoon met zijn gezin in het oorspronkelijke 
woonhuis.  
De zolder van de nieuwe schuur is in gebruik 
genomen als opslag- en expositieruimte voor 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Postzegels verzamelen (filatelie) is een leerzame 
hobby en die mag best wat kosten, zegt de 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen. Ongeveer 150.000 Nederlanders zijn 
geregistreerd postzegelverzamelaar, 90 procent 
minder dan een halve eeuw geleden. Er zijn er vast 
nog veel meer, maar die zijn geen lid van de bond. 
Na de oorlog ging het economisch goed. Gelokt door 
de prijsstijgingen van postzegels, werden ze massaal 
verzameld. En daar bleef het niet bij. Tienduizenden 
investeerden op grote schaal en kochten volledige 
postzegelvellen op. Hierdoor is er nu een enorm 
overaanbod aan postzegels van de jaren 1960 tot 
2000. Wie ze bezit, krijgt er nu bij verkoop bijna niets 
meer voor. Wie eraan wil verdienen, kan nu het beste 
voor heel oude zegels uit China gaan. 

50-plussers 
Jongeren worden gekoesterd door de bond, want 
de meeste verzamelaars zijn op leeftijd. Rond de 
tachtig procent van de verzamelaars zijn mannelijke 
50-plussers. Maar door de coronacrisis trekt het 
verzamelen weer aan, zo blijkt bijvoorbeeld bij de 
veilingsites. Nu, in 2022, gaat rond de negentig 
procent van de handel in postzegels online, maar 
veilingen, winkels en postzegelbeurzen hebben nog 
niet afgedaan. Vroeger spaarden mensen vooral 
‘landen’, maar thematische verzamelingen zoals 
kunst, een dier of sport, gebouwen of molens zijn 
veel meer in. Door ook achter het hoe en waarom 
van een uitgifte aan te gaan, is het zelfs heel 
leerzaam. 

Bron: KNBF 

Postzegels sparen. Vroeger een hobby voor velen. 
Diverse ouderen hebben nog albums in de kast of 
sparen nog altijd door. Kleinkinderen, met een 
smartphone in de hand, vinden dit nu maar saai.  
Hoe maakt u dit dan spannend, is de vraag. 
Het antwoord: Spaar niet een land, maar een thema: 
alleen maar postzegels van kangoeroes of 
stoomtreinen of sprookjes. 
Neem bijvoorbeeld de Fries Johan Veenstra uit 
Nijeholtpade (portret).  
Hij heeft nagenoeg alle 
postzegels over het Koninklijk 
Huis. Maar als u dan bijna alles 
hebt, bent u toch klaar met 
verzamelen?  
Nee, zegt Johan:  
“Dan maak ik er zelf nieuwe bij.”  
PostNL geeft sinds eind vorige eeuw mensen de 
mogelijkheid eigen postzegels te laten drukken, 
bijvoorbeeld bij een gouden bruiloft. Die zijn bij het 
versturen van een brief net zo geldig als de officiële 
zegels. Veenstra laat zo elk jaar postzegels maken 

  CORONA STIMULEERT FILATELIE 
bij bijzondere gebeurtenissen bij het koningshuis. 
Hij raakt dus nooit uitgespaard. 

Eigen zegels 
Een bekend voorbeeld van 
persoonlijke postzegels is dat 
van de Fietsvierdaagse Venray. 
Het is wel een prijzige bezigheid: 
tien zegels voor iets meer dan 
een euro per stuk. Maar het is 
heel apart én legaal.  

Verwarring 
Misschien bracht Venraynaar Jan Janssen 56 jaar 
geleden Tante Pos op een idee? Met eigen 
postzegels bracht Janssen, aannemer (zijn bedrijf is 
later uitgegroeid tot Bouwmij. Janssen), destijds de 
PTT, het toenmalige postbedrijf, in grote verwarring. 
Hij ergerde zich in 1966 aan het feit dat er ter 
gelegenheid van het huwelijk van Claus en Beatrix, 
geen speciale postzegel werd uitgegeven. Janssen 
bedacht een stunt, die landelijk aandacht kreeg. 

Ter gelegenheid 
van zijn 25-jarig 
huwelijk  
(4 mei 1966) 
met Door 
gaf hij zelf een 
postzegel uit, 
voor die tijd iets 
ongehoords. 
De schoonzoon 
van Janssen 
was lithograaf 

en ontwierp de zegel van de ‘Republica Venray’ ter 
waarde van 25 peseta’s. 
De zegel leek een beetje 
op de herdenkingszegel 
van 1964 ter gelegenheid 
van 20 jaar Benelux.  

Hoewel de zegels van 
Janssen geen 
frankeerwaarde hadden, 
waren er heel wat 
filatelisten die hem wilden hebben.  
Er waren duizend exemplaren van gemaakt.  
De PTT was destijds helemaal niet gelukkig met de 
originele manier waarop Janssen zijn zilveren bruiloft 
onder de aandacht bracht. De actie leidde zelfs tot 
een discussie in de Tweede Kamer.  
Tot een boete voor Janssen heeft het nooit geleid. 

Post gemeente 
Ook vastelaovesvereniging 
De Piëlhaas gaf ooit (1985) nep-
postzegels uit bij de 
carnavalskrant. Dat was na een 
aankondiging van het college van 
B en W om zelf de verspreiding 
van de post ter hand te nemen, 
omdat de PTT te duur werd.  
Op de foto die van wethouder 
Henriëtte Poels-Peters. 

Jaques Penris 

  PERSOONLIJKE POSTZEGELS  

  SPAREN 
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Het glasvezelnetwerk dat in de meeste dorpen en het 
buitengebied al is gerealiseerd, wordt binnenkort ook 
in de wijken en in het centrum van Venray aangelegd. 
Dat is in een overeenkomst afgesproken door de 
gemeente Venray, GlaswebVenray en KPN. De 
laatste twee partijen hebben al getekend, 
de gemeente doet dit binnenkort. 
GlaswebVenray startte enkele jaren geleden met 
de aanleg in het buitengebied, waar goede netwerken 
tot dan afwezig waren.  
Burgers konden vaak maar traag werken of er was 
helemaal geen bereik, bedrijven ondervonden schade 
door het trage internet. In de dorpen was de animo 
om mee te doen ook groot. 
In Venray zelf was die tot nu toe te gering om de 
aanleg rendabel te kunnen doen. Het lukte maar 
niet om de genoeg burgers enthousiast te krijgen. 
GlaswebVenray heeft om die reden samenwerking 
gezocht met KPN. De gemeente Venray ondersteunt 
deze stap. Wanneer de aanleg begint is nog niet 
duidelijk. 

Over vijf jaar moet het nieuwe ziekenhuis in Venray 
klaar zijn. Dat zegt VieCuri-bestuursvoorzitter 
IJsbrand Scholten. Op 10 maart ontvouwde hij 
de plannen aan de Venrayse wethouders Chantal 
Nijkerken en Jan Jenniskens tijdens het regelmatige 
overleg dat ze met elkaar hebben. Het nieuwe 
ziekenhuis komt op sportpark De Wieën, op het 
huidige hoofdveld van honkbalvereniging Red Caps. 
Deze club krijgt elders op het sportpark een nieuw 
onderkomen.  
Tot 2025 zullen de gemeente 
Venray en VieCuri de tijd nodig 
hebben om de bouwplannen tot 
in detail uit te werken, het 
sportpark te herschikken en de 
wegenstructuur op de schop te 
nemen. Dan moet de bouw 
kunnen beginnen.  

Op de foto Jenniskens, Nijkerken en 
Schouten op de ‘thuisplaat’. 

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft 
eind 2021 bepaald dat gemeenten de Wmo-
maatwerkvoorziening ‘begeleiding’ toe moeten 
kennen in uren of minuten. Geen tijd aangeven is 
in strijd met het rechtzekerheidsbeginsel. Maar hoe 
bepaalt een gemeente op hoeveel tijd de hulpvrager 
recht heeft? Gemeenten zoeken naar goede, 
eenduidige normen. Biedt FAQT-V uitkomst? 
Het komt geregeld voor dat een bezwarencommissie 
oordeelt dat een besluit voor begeleiding 
onvoldoende gemotiveerd is. Het vooronderzoek 
was onzorgvuldig, er is niet uitgelegd hoe het tot 
stand is gekomen, het voorbeeld van de Centrale 
Raad van Beroep is niet gevolgd. De gemeente 
krijgt dan opdracht opnieuw te beginnen.  
Het bedrijf Factum heeft met professionals de 
rekenmethode FAQT-V ontwikkeld. Hiermee kunnen 
Wmo-consulenten nagaan welke hulp een aanvrager 
nodig heeft en hoeveel tijd dit gaat kosten.  
Voor de hulpzoekende geeft dit duidelijkheid:  
Hij krijgt meteen door voor hoelang hij hulp te 
verwachten heeft. De gemeente als hulpaanbieder 
heeft sterke handvatten om een ondersteuningsplan 
te maken. Nadeel: voordat hulp wordt verleend moet 
een heel scala aan vragen worden beantwoord. 
En weer gaat het om minutenwerk. Er zijn elf soorten 
hulp te vragen (leefgebieden) en bij elk leefgebied 
past een reeks aandachtspunten, waarop de 
hulpvrager wordt ‘doorgezaagd’. Tijd voor 
koffie en een praatje is niet aan de orde.  

Venray 
De gemeente Venray laat weten niet 
FAQT-V te gebruiken. “FAQT-V is een 
methode waarbij met richtlijnen de aandachtspunten 
in kaart worden gebracht. De gemeente Venray werkt 
met een andere vaste methode om de situatie van  
de inwoner in beeld te brengen zodat tijdens het 
keukentafelgesprek duidelijk wordt of ondersteuning 
vanuit de Wmo nodig is en wat het beste ingezet kan 
worden. Er wordt dan een gezamenlijk resultaat 
afgesproken met daarbij horende doelen.  
De zorgaanbieder bepaalt ‘hoe’ de ondersteuning 
eruit ziet.” 

  WMO-HULP,  

  IN UREN EN MINUTEN  

  GLASVEZEL OOK IN VENRAY-KOM 

  NIEUW ZIEKENHUIS KLAAR IN 2027 
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De gemeente Venray werkt mee aan de bouw van 
ouderenwoningen in Blitterswijck. In eerste instantie 
geeft Venray € 19.000,- voor het uitwerken van het 
plan om aan de Maasweg huizen te bouwen op de 
plek waar nu nog het voormalige Honk staat: een 
pand dat dienst deed als kleuterschool, 
jongerencentrum en gemeenschapshuis. 

Blitterswijckse Riky Rutten kwam vorig jaar 
met het idee, toen dergelijke plannen in andere 
Venrayse dorpen succes hadden.  
De Stichting Kerngroep Blitterswijck in oprichting 
neemt het idee over. In Blitterswijck wordt het oude 
gebouw niet omgebouwd, maar gesloopt.  
Geschat wordt dat er acht tot negen sociale 
huurwoningen of -appartementen gebouwd kunnen 
worden, voor ouderen die een beschermde 
leefomgeving wensen met hulp en steun van de 
buurt. Er wordt ook gedacht aan een gezamenlijke 
ontmoetingsruimte.  

De gemeente hoopt, net als in Castenray, Veulen, 
Vredepeel en Geijsteren, op financiële steun van 
de provincie. 
Door het bouwplan kunnen ouderen langer in 
Blitterswijck blijven wonen en komt mogelijk ook 
de doorstroming op de woningmarkt op gang, 
zodat jongeren een huis vinden in eigen dorp. 

  HONK WIJKT VOOR  

  OUDERENWONINGEN  

 
Maakt u als vrijwilliger het verschil?  

Vrijwilligerszorg Venray zoekt (o.a. mannelijke) 
vrijwilligers voor ondersteuning van kwetsbare 
mensen in de thuissituatie. Zoals mensen die 
eenzaam zijn of een (lichamelijke) beperking hebben. 
De ondersteuning door een vrijwilliger gebeurt op 
vaste basis, bijvoorbeeld 1 x per week en gedurende 
langere tijd.  

Een wereld van verschil  
Regelmatig een bezoekje ontvangen, maakt een 
wereld van verschil. Niet alleen voor degene die 
uitkijkt naar een bezoek, maar ook voor de vrijwilliger. 
“Het contact verrijkt mijn leven, ook ik kijk uit naar 
onze ontmoetingen”, laat een vrijwilliger weten.  
Hebt u enkele uurtjes in de week of in de twee weken 
beschikbaar? En wilt 
u voor een ander die 
wereld van verschil 
zijn? Samen een 
kopje koffie drinken, 
een wandeling of 
een kaartje leggen? 
Mensen in uw 
omgeving kijken uit 
naar dat contact.  

Vrijwilliger worden? 
Interesse? Neem dan contact op met Eefke Lommen 
T: 06 – 52 66 93 59, E: eefkelommen@proteion.nl 

De hulporganisatie ‘Saar aan 
Huis Venray’ is in februari 
uitgeroepen tot dé Starter 
van het Jaar 2021. Claudia 
Keijsers uit Ysselsteyn kreeg 
de prijs uitgereikt. ‘Saar aan 
Huis’ werd verkozen boven 
het Allemans Café-Bistro in 
Oostrum van Hans en 
Veronique Holtackers, Top-3D (Sevenum) van Tom 
Houben en Sanne Thijssen Stables uit Sevenum.  

Keijsers ontving een cheque van € 1.500,- die ze 
mag investeren in haar organisatie. Wethouder 
Jan Jenneskens van Venray prees haar lef en 
ondernemerschap, wat ook de andere 
genomineerden overigens aan de dag legden. 

Saar aan Huis Venray is een organisatie voor 
aanvullende, particuliere mantelzorg. 
Haar dienstverlening richt zich niet alleen op 
ouderen. Voor iedereen die thuis ondersteuning 
nodig heeft, regelt ze gemotiveerde zorgverleners, 
die de titel Saars hebben. Saar aan Huis biedt 
structurele hulp, waarbij de hulpbehoevende alle 
zorg krijgt die nodig is en de mantelzorger meer 
balans vindt tussen gezin, werk en zorg. 

  HOOFDPRIJS SAAR AAN HUIS  

mailto:eefkelommen@proteion.nl
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Een te grote groep jonge senioren gaat financieel 
ongezond de AOW in. Dat blijkt uit een onderzoek 
van Regioplan, in opdracht van de 
ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, 
Koepel Gepensioneerden, NOOM en FASv. 

De ouderenorganisaties roepen het kabinet op 
om maatregelen te nemen zodat deze groep niet 
in de armoede belandt.  
Als deze jonge senioren (55-65 jaar) al vanuit een 
slechte positie de AOW ingaan, is het moeilijk een 
buffer op te bouwen om financiële klappen op te 
vangen. 

De meeste mensen van deze groep zitten al jaren 
in een lastige financiële situatie. Het zijn vaak lager-
opgeleiden, mensen met schulden en mensen met 
een niet-westerse migratieachtergrond.  
Omdat ze geen werk hebben of kunnen krijgen, 
sparen ze ook niet voor hun pensioen.  
Ongeveer een kwart van hen heeft een uitkering. 
De regering beknibbelt op die uitkering om mensen 
te dwingen een baan te zoeken. Van alle jonge 
senioren valt inmiddels 10,3% onder deze 
kwetsbare groep.  
Dit percentage stijgt elk jaar weer.  

  JONGE SENIOREN IN  

  FINANCIËLE PROBLEMEN 

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. 
Vandaag een na-vastelaoves aflevering. 

In Venray 
Oma Mariet Swinkels uit Heide is 
berentrots. De dochter van de  
69-jarige Heidse dame, Mariëlle, 
is niet alleen voorzitter van 
carnavalsvereniging De Hedsbuule 
in het dorp, maar pronkte ook op 
posters aan menige raam in Heide en 
andere dorpen van de gemeente. In coronatijd had 
Mariëlle geen taak bij festiviteiten, dus “toen heeft ze 
zichzelf leuk geschminkt, dat is echt haar passie”, 
vertelt Mariet. Ze maakte een selfie van haar gezicht 
en zette het op facebook. Dat werd veel ‘geliked’ 
en vervolgens werd zij benaderd of ze die foto 
mochten gebruiken voor de posteractie in Venray.  
“Nou, ik heb heel wat appjes gehad om mij te 
complimenteren”, glundert Mariet. 

Uit Nederland 
Als u het in Venray gehouden 
leedjesconcours hebt 
gevolgd, hebt u ongetwijfeld 
genoten van Sjnebbel en 
Kwebbel uit Sittard, twee 
oude dames (gespeeld door 
twee mannen van dezelfde 
leeftijd), die in hun schlager 

‘Veer zeen nog lang niet euver de datum hear’ 
(voor de niet-Limburgers “Wij zijn nog lang niet over 
de datum heen”) vertelden, dat ze nog graag 
meededen aan het vastelaovesfeest.  
Van de redactie van De Schakel kregen ze (per 
persoon dan) zestien punten, maar helaas eindigden 
ze onderin de middenmoot. Vaak worden ouderen 
al afgeschreven, maar velen zijn zeker nog niet 
‘euver de datum hear’. 

Op de wereld 
Burgermeester Dirk Sioen (66) van 
de gemeente Zonnebeke in België 
(bij Kortrijk tegen de Franse grens 
aan) kon gelukkig nog zelf vertellen 
wat er vlak voor carnaval, bij de storm 
Eunice, gebeurde. Hij was voor zijn 
werk buiten tijdens de storm en ging 
voor een adempauze even schuilen 
achter de zijgevel van het gemeentehuis. Helaas was 
het raadhuis niet bestand tegen de wind. De topgevel 
brak af en viel vlak naast de burgemeester neer. 
Enkele stenen kwamen op hem terecht, maar hij kon 
ze min of meer afweren. Sioen, op de foto nog vol 
bloed, raakte wel gewond aan zijn hoofd. 

 AREG NEEJS  



 12  

 
Cybercriminaliteit via phishingmails neemt steeds 
grotere vormen aan. Vroeger was het herkennen 
van deze nepmails makkelijker, maar tegenwoordig 
zijn ze bijna niet van een echt mailtje of Whatts-app- 
bericht te onderscheiden. Om u hiertegen te 
wapenen heeft de groep ‘Prettig ouder worden in 
Landweert’ een voorlichtingsmiddag gepland. 
Immers, een gewaarschuwd mens telt voor twee.  

Deze voorlichtingsmiddag over cybercriminaliteit 
vindt plaats op 20 april (aanvangstijd nog niet 
bekend), is gratis toegankelijk en wordt u 
aangeboden door de gemeente Venray.  
Plaats van handeling is wijkcentrum ’t Stekske aan 
de Kruidenlaan. U betaalt alleen uw consumpties.  

Aanmelden kan door te bellen met of mailen 
naar Lon Berden en Daniëlle van Bommel,  
tel. 06 8269 9180 of e-mail: 
prettigoudworden@Landweert.nl 

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

 
Donderdag 31 maart AVOS: 
Op donderdag 31 maart houdt seniorenvereniging 
AVOS haar halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. 
Deze is in de Kemphaan van 14.00 tot 16.00 uur. 
De leden ontvangen bijtijds bericht.  
(alleen voor leden) 
 
Donderdag 7 april KBO VENRAY: 
KBO Venray heeft voor 7 april de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gepland. Zoals gebruikelijk liggen 
de stukken aan het begin van de vergadering ter 
inzage. Na de pauze geeft de Heemkundevereniging 
Castenray een lezing over gebruiken rond Pasen. 
De vergadering begint om 14.00 uur.  
(alleen voor leden)  
 
Woensdag 13 april AVOS: 
Op woensdag 13 april organiseert AVOS in 
De Kemphaan een middag met een lezing door 
Jitske van Groenland. Zij heeft een atelier voor 
onderhoud, conservatie en restauratie van 
schilderijen. In 2020 heeft ze voor het Venrays 
Museum een schilderij van Sjang van Bergen 
gerestaureerd. Tijdens de lezing, die om 14.00 uur 
begint, zal Van Groenland eerst spreken over 
restauratie in het algemeen, daarna zal ze een 
aantal bijzondere restauraties bespreken aan 
de hand van foto’s van de behandelingen.  
(voor leden van AVOS en KBO) 
 
Maandag 18 april KBO VENRAY: 
Op deze tweede Paasdag houdt KBO Venray 
vanaf 15.00 uur een ‘high tea’ in ouderencentrum 
De Kemphaan. De kaartverkoop hiervoor heeft 
plaats op de donderdagen 7 (10.00 tot 12.00 uur) en 
14 april (10.00 tot 11.00 uur).  
(alleen voor leden met een toegangsbewijs)  
 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 25 MAART  –  29 APRIL 

GRENZEN STELLEN 
Als u moeilijk ‘nee’ kunt zeggen 
en altijd anderen wilt helpen, 
zonder te letten op eigen 
gezondheid of mogelijkheden, 
is het raadzaam deel te nemen 
aan de workshop ‘Grenzen stellen’ 
van vrijwilligersorganisatie Match.  
Vaak merkt u pas achteraf wanneer u over 
uw grenzen bent heengegaan, bijvoorbeeld 
door een gevoel van onrust, frustratie of zelfs 
lichamelijke ongemakken. In deze workshop 
leert u uw grenzen herkennen. 
Deze workshop van Nicole Wijnhoven wordt 
gegeven op 5 april vanaf 19.30 uur in het 
gebouw van Match aan de Dr. Poelsstraat. 
Deelname is gratis. 

  VOORLICHTING OVER 

  INTERNETOPLICHTING 
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Oorlog hoort in een museum, roept 
Oorlogsmuseum Overloon al jaren. 
Deze boodschap is onverminderd relevant 
nu Rusland Oekraïne is binnengevallen.  
En als Nederland, met de NAVO, zich mengt in 
de strijd kan het zomaar uitdraaien op een derde 
wereldoorlog. Het is niet te hopen. De echte 
ouderen in Venray weten wat dit kan betekenen. 

Op 14 en 15 mei staat ‘Militracks’ weer op het 
programma. Dan rijden tientallen Duitse voertuigen 
uit de Tweede Wereldoorlog over een parcours 
op het museumterrein. Bezoekers kunnen tegen 
betaling meerijden. De netto-opbrengst van deze 
ritten gaat naar steunfondsen voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. Meer informatie is 
te vinden via www.militracks.nl 

De oppositiepartijen in de Senaat (Eerste Kamer) 
hebben het kabinet opgeroepen de AOW niet los te 
koppelen terwijl het minimumloon wordt verhoogd. 
De meerderheid van de Tweede Kamer had wel 
ingestemd, maar in de Eerste Kamer heeft de 
regeringscoalitie geen meerderheid.  
Het nieuwe kabinet wil het minimumloon verhogen, 
maar is dan van plan de AOW niet mee te laten 
stijgen, terwijl andere uitkeringen wel meegroeien. 
Het kabinet wil de AOW niet mee laten groeien 
omdat dat 2,5 tot 3,0 miljoen euro per jaar zou 
kosten. De AOW stijgt in de plannen overigens wel 
mee met de cao-lonen, aldus de regering.  
Premier Rutte heeft de Eerste Kamer hierop 
gewezen, maar een meerderheid is het dus 
met hem oneens.  

 
Op Valentijnsdag hebben de gezamenlijke 
seniorenorganisaties aandacht gevraagd  
“voor een koppel dat na ruim 40 jaar bruut uit 
elkaar gehaald dreigt te worden: AOW en het 
minimumloon”.  
Met een Valentijnskaart (foto) gingen KBO-PCOB, 
ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM 
op 14 februari naar Den Haag, om deze aan 
de Eerste en Tweede Kamer aan te bieden. 

ZIEKTE VAN LYME 
Organisaties die in de 
buitenlucht actief zijn, zoals 
scouting en zorgboerderijen 
moeten weten dan dit niet altijd 
zonder risico is. Neem bijvoorbeeld de teek 
die zich overal bevindt. Dat beestje kan u 
aardig ziek maken. Wat kan een 
vrijwilligersorganisatie doen om te voorkomen 
dat je vrijwilligers ziek worden van een 
tekenbeet en hoe kunnen zij de symptomen 
van de ziekte van Lyme herkennen? 

De heer Philipsen, voorlichter bij 
Lymevereniging Nederland, geeft hierover bij 
Match een lezing. Op dinsdag 19 april om 
19.30 uur in het gebouw van Match, 
Dr. Poelsstraat 6. Toegang gratis. 

 SENAAT: GEEN ONTKOPPELING AOW 
  OPBRENGST MILITRACKS  

  NAAR OEKRAÏNERS 

VOOR U GELEZEN 
“Het leven klopt van geen kant en dat maakt het 
de moeite waard.” 

De ongeneeslijk zieke muzikant Jan Rot. In het Parool. 

AOW en  

minimumloon 

Al meer dan 40 jaar  

een koppel 

Ze horen bij elkaar en  

laat dat vooral zo blijven 

Oude liefdes ga je niet  

ontkoppelen. 
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Puzzelen is populair. Zeker ook onder senioren. Daarom wordt in De Schakel met ingang van deze 
maand een kruiswoordpuzzel opgenomen. Een prijspuzzel, want Hotel Asteria stelt maandelijks 
voor de winnaar een waardebon voor koffie en vlaai voor twee personen beschikbaar.  

De redactie trekt uit alle inzendingen een winnaar, die de waardebon 
vervolgens krijgt thuisgestuurd. De oplossing van de puzzel kan vóór 
10 april worden gemaild naar puzzel@cvo-venray.nl  

Veel puzzelplezier! 

 

KRUISWOORDPUZZEL  

 

HORIZONTAAL: 1 mals; 6 hoop; 12 doch; 14 zin; 16 onder meer; 18 inhoudsmaat; 19 broodsoort; 21 titel; 
22 water in Noord-Brabant; 23 damp; 25 voegwoord; 27 geldstuk; 29 draaien; 31 fysiek; 33 vogelproduct; 
34 neon; 35 mat; 37 water in Friesland; 38 schoolonderzoek; 39 rivier in Duitsland; 41 duinplant; 
42 inhoudsmaat; 44 vrijgevig; 45 vrucht; 46 voegwoord; 48 erf; 51 issue; 54 niet even; 56 vreemde maat; 
57 beroep; 59 boom; 60 voermansroep; 61 stukje; 64 commando; 67 Venetiaanse titel; 68 plaats in Drenthe; 
70 mestvocht; 71 voegwoord; 72 centiliter; 74 kraan; 75 gratis; 76 pijnkreet; 77 uiteinde; 79 schor; 
81 geurballetje; 82 graantje.  

 

VERTICAAL:  
2 voor de middag; 
3 boeiend; 4 precies; 
5 titel; 7 geheel de uwe; 
8 ledemaat; 9 kavel; 
10 maanstand; 
11 glaasje; 
13 clubgenoot;  
15 soort mees; 
17 prachtig; 19 bek; 
20 jong dier; 
22 kruiderij; 
24 Bijbeldeel; 
25 persoonlijk vnw.; 
26 vloedbeweging; 
28 oude maat; 
30 vrouwelijk hert; 
32 vieren; 36 rund; 
39 helaas; 40 sterke 
drank; 41 begroeid 
terrein; 42 masker; 
47 slijk; 49 plaats in 
Gelderland; 50 bevel; 
52 flottielje; 
53 snoepgoed; 
55 edelgas; 
57 kledingstuk; 
58 deksel; 60 uitroep; 
62 boerenwerktuig; 
63 bevestiging; 
65 voorzetsel; 
66 welaan; 69 sluis; 
73 roem; 75 middels; 
77 familielid; 78 Frans 
lidwoord; 79 aanroep; 
80 selenium. 

PUZZEL EN WIN! 



 16  

MIK EN MAK 

Mik & Mak is een televisieserie uit 1962 en 1963, 
geschreven door Wim Meuldijk, met Donald Jones (Mik) en Ger Smit (Mak) 
in de hoofdrol. Voor Meuldijk was dit na Pipo de Clown een tussendoortje,  
Mik en Mak gingen maar vijftien afleveringen mee. 
Mik en Mak waren twee zwervers die inwoonden bij Oma Tingeling. Oma 
woonde bij het ‘Kruispunt van de Vier Windstreken’, waar steeds vreemde 
figuren de tuin inwaaiden.  
Het land van Oma Tingeling lag aan de andere kant van de wereld. 

Uitzendingen van Mik & Mak waren dan ook alleen mogelijk als de satelliet 'Vertelstar' Nederland kon 
bereiken. Precies om vijf uur ’s middags als het kinderuurtje begon, stond de satelliet in de juiste stand. 
Elke uitzending werd ingeleid door deze Vertelstar (een verwijzing naar de toen pas gelanceerde Telstar, 
een satelliet voor televisie-uitzendingen).  
Mik en Mak beleefden de gekste avonturen met gestrande bezoekers. Uiteraard moest er ook 
een kwaaje pier zijn: buurman Humdrum (foto rechts), die oma’s huis wilde kopen, omdat hij 
geïnteresseerd was in wat de wind allemaal over de schutting blies. Maar samen met Mik en 
Mak wist Oma de buurman van haar huisje weg te houden. Steevast eindigden de 
afleveringen met meneer Humdrum die woedend uitroept: ‘Weer niet, grrr!’. Hij was dan zo 
woedend dat hij dingen vernielde. Oma Tingeling gaf hem daarom steeds aanmaakhoutjes, 
die hij in zijn woede allemaal in tweeën brak.  

SWEET SIXTEEN  
Sweet Sixteen was ooit een gewoon Nederlands meisjeskoor dat bestond tussen 1952 en 
1972. Het kreeg landelijk bekendheid door een regelmatig optreden voor de NCRV-radio. 
Het meisjeskoor Sweet Sixteen werd opgericht door Mies en Lex Karsemeijer. 
Het repertoire bestond uit voor die tijd vrolijke, frisse en vooral romantische liedjes. 

Tegenwoordig hebben we daar K3 voor. In 1960 zongen de tieners voor het eerst het lied Peter. Binnen de 
kortste keren zong heel Nederland het (zie kader) en stond het bovenaan op de nog jonge Nederlandse 
hitlijst. Later heeft Neerlands Hoop in Bange Dagen een parodie op het lied gemaakt, evenals Jiskefet later. 
Of Peter Koelewijn, de man die een jaar eerder doorbrak met de inmiddels evergreen ‘Kom van dat dak af’, 
de Peter was die bezongen werd? Het werd wel eens gezegd maar is niet waar. In 1965 werd het succes 
dunnetjes herhaald met ‘Peter Weet ’t Beter’, maar dit haalde de hitlijst niet meer.  

Op de foto 
Sweet Sixteen, 
alle oud-leden 
tijdens een 
reünie in 1982, 
met Lex 
Karsmeijer op 
de voorgrond. 

 
De term Sweet Sixteen werd overigens een 
verzamelnaam voor ‘de jeugd van Nederland’.  
Op dit moment wordt onder deze benaming 
reclame gemaakt voor feestmateriaal dat digitaal 
kan worden gekocht. Ook in Venray zijn drie 
bedrijven (Thetru, Loes Ballonshop en Partylook) 
aangesloten bij deze verkooporganisatie. 

Ja dat is Peter 
Mijn oudere zus Suzie zat begin jaren ’60 net in haar 
tienerjaren en werd ineens verliefd. Hoteldebotel van 
een Peter. We waren met zijn zevenen thuis en 
plagen was schering en inslag in ons gezin. Juist in 
die tijd van hevige verliefdheid (zij was de eerste, 
dus het kriebelde aan alle kanten), juist in die tijd 
was Sweet Sixteen op de radio veelvuldig te horen 
met het liedje ‘wie maakt dat ik niks meer lust, Ja dat 
is Peter, ja dat is Peter…’ Telkens als zij van school 
of sportclub binnenkwam begonnen broertjes en 
zusjes dat mooie lied te zingen. Met een knalrood 
hoofd stoof ze dan boos naar boven. Het is allemaal 
goed gekomen. De liefde was van korte duur, de 
vrede bij ons duurde veel langer. 

Gerda Hendrickx 

GEKLUISTERD AAN DE BUIS 

WAT WEET U DAAR NOU VAN? 

In de rubriek Gekluisterd aan de Buis beschrijft de redactie samen met de lezers radio- en tv-programma’s 
van vroeger. In een volgende Schakel worden de programma’s Kopstukken, Millowitsch en ‘Zo is het 
toevallig ook nog eens een keer’ besproken. Hebt u hier herinneringen aan? Pestte uw broer of zus u als u 
naar dat programma keek? Was u jarig op de dag van de eerste uitzending, had u een hekel aan die stem 
op de radio? Of wilt u gewoon een ander programma besproken hebben? Schrijf dan naar Leo Broers, 
Reigersbek 5, 5803 KJ, Venray of mail naar Leo.Broers@home.nl 


