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Puzzelwinnaar. Margo Verspaget uit Oostrum is de winnaar van de kruiswoordpuzzel die in de vorige 
editie van De Schakel schitterde. Zij was een van de tientallen lezers die de puzzel met het juiste antwoord 
instuurden naar de redactie. De juiste oplossing was: accompagneren. De puzzelliefhebster, links op de 
foto, nam de cheque voor de bijbehorende prijs (koffie en vlaai voor twee personen) onlangs in ontvangst 
van hotelmanager Jaco Nabuurs van Asteria. Ze vulde de puzzel in, samen met haar man Felix, ook een 
puzzelliefhebber. Ook in deze editie is een nieuwe puzzel opgenomen. De redactie wenst u weer veel 
puzzelplezier.  
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van de oorzaken is. 
Wethouder Jan Jenneskens deelt de mening van de 
centrale dat alleen een betere voorlichting over dit 
toewijzingssysteem het probleem niet oplost.  
Hij wil met Wonen Limburg niet alleen 
prestatieafspraken maken over het aantal en type 
woningen dat jaarlijks gebouwd wordt. Maar ook 
over de wijze waarop de toewijzing plaatsvindt. 
Jenneskens vroeg wel aan de Centrale de 
problemen nog eens duidelijk op papier te zetten om 
het politiek breder te kunnen aanpakken. 

Zorg en Welzijn  
Jeanne Hendrix, die de impasse bij het vormen van 
een nieuwe commissie Zorg en Welzijn bij de 
Centrale weer op gang probeert te krijgen, bracht 
verslag uit. Er zijn vijf mensen, die wel weer vooruit 
willen en zich bezig willen gaan houden met 
beleidsstukken, die het dagelijks leven van senioren 
raken. Jeanne heeft ook een gesprek gevoerd met 
voorzitter Lei Heldens van de Adviesraad Sociaal 
Domein Venray. Heldens heeft toegezegd dat zijn 
adviesraad het per geval zou bekijken of het 
gesteund wordt. 
 

De 59-jarige Ingrid 
Rep is directeur 
geworden van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
Zij is een ervaren bestuurder, die 
weet hoe zij voor de belangen 
van de leden moet opkomen. Tot 
voor kort werkte zij bij vakbond 
FNV. Ingrid: “Vijftigplussers zijn 
van betekenis in de 
maatschappij. Tot op hoge leeftijd 
kunnen senioren vitaal en 
betrokken blijven. Daar ben ik 

van overtuigd. Het is belangrijk dat zij een krachtige 
stem houden en hierbij goed gefaciliteerd en 
verenigd zijn.” 

(over: woningen voor ouderen en de 
commissie zorg en welzijn) 

Ouderenhuisvesting 
Een delegatie ven het CvO-bestuur heeft 
begin april een ‘goed gesprek’ gehad met de 
gemeente Venray en Wonen Limburg. Een goed 
gesprek, dat weinig opleverde. De grief van 
senioren- en ouderenverenigingen in de dorpen is 
dat diverse ‘bejaardenwoningen’ door Wonen 
Limburg aan niet-ouderen worden verhuurd.  
De senioren moeten daardoor noodgedwongen in 
Venray gaan wonen, waar het risico groot is dat ze 
in een sociaal isolement terechtkomen. Of ze kiezen 
ervoor toch maar in hun huidige huis te blijven 
wonen, dat niet meer geschikt is en vaak zelfs 
onveilig. Het gevolg: de doorstroming stokt en 
jongere mensen komen niet aan een woning. 
Wonen Limburg bevestigde dat van een aantal 
ouderenwoningen het label ‘voor ouderen’ is 
afgehaald. Het probleem speelt met name in de 
dorpen. Wonen Limburg denkt dat onbekendheid 
met het systeem van inschrijving en toewijzing een 

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 27 mei. 

Aanleveren kopij:  
Alleen via e-mail: kopij.schakel@cvo-venray.nl  
Kopij aanleveren t/m donderdag 12 mei. 

Advertenties moeten uiterlijk 10 mei 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.  

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 

 INGRID REP LEIDT KBO-PCOB 
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OPENBARINGEN 

De uitslag van de Raadsverkiezingen 
vindt u in het boek Openbaringen (handboek van het 
CDA):  
“Uit de stam Venray Lokaal: 7 verkozenen, uit de stam 
CDAaahhh: terug naar 6 verkozenen, uit de stam VVD: 
4 vrk., D66: 3, Samenwerking Venray: 3, SP: 2, 
GroenLinks:1, PvdA:1”. Tot zover deze ingekorte 
lezing. Wordt vervolgd. 

Ook aan het Chinese Olympische Wintercircus is een 
eind gekomen. Nu Wüst en Kramer gestopt zijn heb ik 
het Olympisch Comité voorgesteld om voor de 
volgende Winterspelen een nieuwe discipline in te 
voeren. Het z.g. Scheve-Schaats-Rijden.  
Met kandidaten als Borsato, AliB en Overmars hebben 
we sterke schaatsijzers in het koudvuur. En na Sjoukje 
Dijkstra kan nu Jeroen zijn dubbele Rietbergen in de 
strijd gooien. Het zal goud regenen. 

Gedokter 
Even tussendoor . . . als alter ego van uw 
Torenhaantje is mijn rikketik terloops even lichtelijk 
gereviseerd. Ik heb geen Stand-in, maar een stent 
ingekregen. Ik kan nu weer zorgeloos jarenlang met 
alle Rooyse winden meedraaien. Na enkele nachtjes 

ziekenhuis was ik weer de oude.  
Naast een zorgzame cardioloog bleek ik 
terloops ook op de kamer van Dokter 
Corrie terechtgekomen te zijn.  
Liggend aan de hartbewaking, viel mij op 
zaterdagmiddag niks anders te doen dan 
de tijd te doden met TV kijken.  
Liefst 3 School-tv-afleveringen (seksuele 

voorlichting, voor 9-12) heb ik kunnen zien.  
Als ouderen zijn wij natuurlijk niet de doelgroep.  
Maar houd u vast: mijn kennis aangaande Menstruatie, 
Zelfbevrediging en Schaamlippen is nu weer helemaal 
up-to-date. Het is hilarisch hoe Dokter Corrie dit weet 
te presenteren. Schaamtevol stotterend wordt elk 
nieuw onderwerp aan de onschuldige kinderziel 
aangeboden. De geveinsde gêne druipt eraf. 

Gedonder 
Bij ‘schaamlippen’ dwaalden mijn gedachten lichtelijk 
af. Wat valt er nou eigenlijk te schamen aan -lippen en 
dito -streek? Dat moet ooit bedacht zijn in een 
opwelling van op hol geslagen preutsheid. Anders kan 
ik het niet verklaren. 
Lippen waarvoor je je moet schamen bestaan echter 

wel degelijk, maar 
die zien er heel 
anders uit. 
Het eerste plaatje 
betreft de grote- 
en het tweede de 

kleine-, maar beschamend zijn ze. Wantrouw dan ook 
alle openbaringen die over deze lippen komen! 

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

  COLUMN 

Het regiobestuur van KBO Horst-Venray is 
een handtekeningenactie gestart tegen 
het opheffen van de pendeldienst tussen de 
ziekenhuizen in Venray en Venlo. Dit gaat op 
10 mei gebeuren.  
De ouderen worden zo weer afhankelijk gemaakt 
van anderen, zegt KBO Horst-Venray. Als de 
gemeenschap gaat voor het zo lang mogelijk thuis 
laten wonen van senioren, is deze opheffing 
onacceptabel. 
Ziekenhuis VieCuri wijst erop dat er te weinig 
gebruik wordt gemaakt van deze pendeldienst. 
Vreemd is dit allerminst. Het pendelbusje was 
aanvankelijk bedoeld voor het eigen personeel, dat 
geregeld van standplaats moet wisselen. 
Gaandeweg werden er ook mensen meegenomen, 
die voor een afspraak in Venlo moesten zijn. Maar 
dit is blijkbaar nooit officieel geweest. Toen ouderen 
in coronatijd vroegen naar vervoer naar Venlo, was 
het bij de uitvoerende dienst van VieCuri totaal 
onbekend dat deze mogelijkheid bestond. 
Eind vorig jaar werd al gesproken over opheffing 
van de pendeldienst. Op vragen uit de 
gemeenteraad vond wethouder Chantal Nijkerken 
het niet nodig om hierover met de ziekenhuisdirectie 
te spreken. 

Reactie VieCuri 
Uit onderzoek van VieCuri blijkt dat er weinig 
gebruik van de pendeldienst wordt gemaakt. Zowel 
vóór als tijdens de uitbraak van de corona-
pandemie. Het busje rijdt niet ‘soms’ leeg, zoals de 
KBO in haar persbericht stelt, maar helaas vaak. 
Zowel door medewerkers als patiënten wordt er 
weinig gebruik van gemaakt. Sommige burgers 
maken oneigenlijk gebruik van het busje, 
bijvoorbeeld om een dagje uit te gaan in Venray, 
Horst of Venlo. Omdat het niet rendabel én niet 
duurzaam is om busjes zonder passagiers te laten 
rijden, stopt de dienst per 10 mei 2022.  
VieCuri heeft zowel de Ondernemingsraad als de 
Cliëntenraad hierin op zorgvuldige wijze betrokken. 
Voor medewerkers, voor wie het busje in oorsprong 
bedoeld is, is een alternatief bedacht in de vorm van 
een nieuwe mobiliteitsregeling. 

Wensbus 
Tijdens de bestuursvergadering van de Centrale 
van Ouderenverenigingen opperde Jeanne Hendrix 
het idee om voor deze dienst de wensbussen in te 
schakelen. Zij zijn bij uitstek bedoeld voor dergelijke 
ritten naar en van het ziekenhuis. 

 TEKENEN VOOR PENDELBUSJE 

VOOR U GELEZEN: 
“Ik heb doelbewust geen smartphone. Mijn vrouw 
heeft gezegd dat ik er nu echt aan moet. Ik zou 
liever een postduif hebben. Al dat geapp…” 

Filosoof Joep Dohmen, Tilburg. In Brabeau. 
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In de Venrayse wijken springen twee groepen in het 
oog: in de wijken Brukske en Landweert bruist het 
meer dan in Veltum, De Brabander en Noord.  
In Brukske is het wijkplatform onder leiding van 
voorzitter Petra van Duijnhoven erg actief. 
Speelcoach Henk Willems weet de jeugd te vinden. 
De gemeente Venray geeft het wijkplatform subsidie.  
Anders ligt het in Landweert, waar de acties vooral 
komen van de groep ‘Prettig ouder worden in 
Landweert’. Het duo Lon Berden en Daniëlle van 
Bommel probeert activiteiten rond voorlichting, 
scholing en ontspanning op te zetten. Het probleem? 
Geen eigen budget. “Wij moeten het doen met potjes 
bij de gemeente of van het wijkplatform. Dat is niet 
fijn werken,” zegt de 69-jarige Lon. De redactieleden 
Johan Koster en Jaques Penris gingen in gesprek 
met hen. 

Jullie organiseren activiteiten in de wijk? Wat willen 
jullie bereiken? 
Petra: “Het wijkplatform wil de onderlinge band 
tussen de wijkbewoners tot stand brengen en 
stimuleren. En heel belangrijk voor ons: we willen de 
jongeren laten weten dat ze erbij horen.” 
Lon: “Wij organiseren juist dingen voor ouderen. 
Toen ik stopte 
met werken, 
merkte ik dat ik de 
mensen in de wijk 
niet kende en zij 
kenden mij niet.  
Ik was er immers 
nooit. Met een 
van de buren, de 
aan de rolstoel 
gekluisterde 
Daniëlle, heb ik 
toen deze werkgroep opgericht. We doen van alles. 
We willen de ouderen goed informeren, waardoor ze 
zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook willen wij 
mensen met elkaar in contact brengen, eenzaamheid 
doorbreken, leuke dingen doen. We begonnen met 
de Wensbus voor de wijk, hebben een scootmobielrit 
georganiseerd, een workshop gehouden over 
woningaanpassingen en waar mensen hiervoor aan 
kunnen kloppen. Met Kerstmis hebben we als 
kerstmannen (op afstand) een attentie rondgebracht 
bij de ouderen in Landweert (foto). Dat is echt goed 
aangeslagen.” 

Hoe is de animo om mee te doen? 
Lon Berden memoreert het optreden als kerstmannen 
nog eens. Toen hebben Daniëlle en zij echt contact 
gekregen met de ouderen en nu worden ze ook 
herkend en aangesproken. Petra vindt eveneens dat 
er voldoende animo is bij de doelgroepen. Beiden 
voelen hetzelfde probleem als het gaat om 
allochtonen. Die blijven veel in hun eigen kring en zijn 
moeilijk bereikbaar. Petra: “De jongeren en kinderen 

niet, die doen gewoon mee met de autochtonen.” 

Zijn veel mensen bereid handje mee uit te steken? 
Petra: “Over het algemeen is het niet moeilijk om 
voor vastgelegde werkzaamheden vrijwilligers te 
vinden. Als je het hen maar persoonlijk vraagt. Een 
algemene oproep om zich aan te melden, werkt niet.” 
Lon: “Het is moeilijk voor ons vrijwilligers te krijgen, al 
komt er langzaam beweging in. Een drietal heeft al 
gezegd dat ze ‘af en toe wel eens’ willen assisteren 
bij activiteiten, anderen beloofden te helpen als ze 
niet meer werken.” 

Krijgen jullie voldoende steun van bijvoorbeeld 
gemeente, Wonen Limburg of andere in de wijk 
actieve organisaties?  
Petra van Duijnhoven heeft niet te klagen. Als 
wijkplatform krijgt zij subsidie van de gemeente en, 
indien nodig, zijn er altijd wel sponsors te vinden. 
Wonen Limburg en andere verenigingen in de wijk 
zijn goede partners.  
Lon Berden klaagt wel. Daniëlle en zij hebben 
gepraat met de gemeente, om subsidie gevraagd 
maar die gaat naar ouderenvereniging Ons Genot. 
Venray wijst naar de subsidieverordening.  
Het Wijkplatform waardeert ‘Prettig ouder worden in 
Landweert’ steeds meer en ondersteunt waar nodig. 
Maar er zijn meer clubs die aankloppen om geld. 

Tegen welke problemen loopt u aan en zijn die op te 
lossen. 
Petra: Als gevolg van Corona is er tweespalt 
ontstaan tussen ouderen en jongeren. De ouderen 
zijn bezorgd en voorzichtig, de jongeren willen los, 
hebben flinke klappen gehad. Het grootste probleem 
is echter de criminaliteit. De begeleiding van de 
samenleving is onvoldoende door geldgebrek. 
Lon: “Het vertrouwen van de wijk moet je verdienen 
en dat komt nu langzaam. Voor ons is een eigen 
budget het grootste probleem. Het zoeken naar geld 
voor elk nieuw plan vreet energie. Dat steken we 
liever in de activiteit zelf.” 
Petra tenslotte: “Positief is het gebruik van de 
website LSA (Landelijk Samenwerkingsverband 
Actieve Wijken), waardoor de communicatie naar de 
wijkbewoners beter wordt. Het was beter geweest als 
dit eerder was opgestart. Maar ja, corona.” 

 BRUKSKE EN LANDWEERT ACTIEF 
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In Venray wordt voor de vijftiende keer het 
jaarlijkse grote KBO Jeu de Boules 
toernooi georganiseerd. Dit fantastisch 
evenement staat gepland op donderdag 23 juni op de 
banen van de comfortabele Bouledrome-
accommodatie op het Speulpark aan de Hoopweg. 
Er is steeds een grote belangstelling voor dit 
toernooi. Het is altijd een sportief, maar vooral ook 
een gezellig gebeuren. 
Tijdens dit derde lustrumtoernooi zullen de 
deelnemers strijden om de KBO-wisselbeker en 
diverse andere prijzen. Tevens is er een loterij voor 
alle deelnemers met de kans om extra prijs te 
winnen. 

Iedereen 
De organisatie nodigt dit keer álle inwoners van de 
gemeente Venray van boven de 55 jaar uit om 
hieraan deel te nemen. U hoeft dus geen lid te zijn 
van een ouderenvereniging. Kom gerust eens 
kennismaken met deze voor iedereen mooie actieve 
sport. Het toernooi wordt om 10.30 uur geopend door 
de voorzitter van de Centrale van 
Ouderenverenigingen, Henk Raedts.  
De deelnemers spelen doubletten: twee personen in 
een team. Zij spelen in twee poules, elk vier 
wedstrijden. De winnaars van beide poules strijden 
vervolgens tegen elkaar om de prachtige 
KBO-wisselbeker.  
Wie mee wil doen dient zich op te geven vóór 19 juni 
bij Jan Derikx:, liefst per email jan.derikx@gmail.com 

of 
telefonisch: 
06 3033 
3268. Bij 
de opgave 
kunt u 
meteen 
aangeven 
met wie u 
samen een 
doublet 
vormt.  

Als u zich als deelnemer hebt opgegeven, moet u 
zich op de wedstrijddag vóór 10.00 uur in de 
Bouledrome aan de wedstrijdtafel melden. De kosten 
zijn € 3,- per persoon en kan worden voldaan bij 
aanmelding. 
In de kantine van de Bouledrome kunt u terecht om 
de inwendige mens te versterken. Bij de Bouledrome 
is echter voor auto’s de parkeerruimte heel beperkt 
en er mag niet langs de Hoopweg geparkeerd 
worden. U kunt gebruik maken van de 
parkeergelegenheid aan de Merseloseweg, nabij het 
ziekenhuis, om dan via het bospad de Bouledrome te 
bereiken. Voor fietsers zijn er geen parkeerprobleem. 

Foto Jan Derikx. 

 KBO JEU DE BOULESTOERNOOI  

Nieuwe raad 
Op 16 maart is de nieuwe 
gemeenteraad gekozen. Reden voor het 
GehandicaptenPlatform Venray (GPV) om opnieuw 
het VN-verdrag voor mensen met een handicap 
onder de aandacht te brengen bij de nieuwe raad. 
Alle leden van de nieuwe gemeenteraad hebben 
begin april een brief ontvangen met het dringende 
verzoek, om van de verantwoordelijke wethouder te 
eisen de Inclusie-agenda zo snel mogelijk aan de 
raad aan te bieden. Dan kan, zes jaar na de 
wettelijke verplichting, gestart worden met de 
uitvoering ervan. Het is van groot belang dat dit als 
speerpunt wordt opgenomen in het coalitieakkoord. 
De volledige brief is te lezen op de website 
www.gehandicaptenplatformvenray.nl onder de 
rubriek Nieuws 

Winkels 
Een belangrijk onderdeel van de Inclusie-agenda is 
de toegankelijkheid van winkels, horeca en openbare 
gebouwen. Het GPV stimuleert al jaren deze 
ondernemers om hun bedrijf zodanig aan te passen 
dat ook mensen met een rolstoel of rollator kunnen 
winkelen of uit kunnen voor een etentje.  
In overleg met Venray Boeit zijn leden van het GPV 
begonnen om 150 bedrijven in het centrum te 
bezoeken. De winkeliers krijgen in een brief het 
aanbod dat het GPV geheel vrijblijvend tips komt 
geven om hun bedrijf meer bereikbaar, toegankelijk 
en bruikbaar te maken. Als een pand is goedgekeurd 
wordt er een goedkeuringscertificaat uitgereikt in de 
vorm van een raamsticker. De bezoeker weet dan dat 
hij welkom is in de zaak. Wil een ondernemer van de 
adviezen van het GPV gebruik maken, dan kan hij 
bellen met Jan Fleuren (tel. 580238) of Matt Arts (tel. 
06 5593 6265). Of mail naar 
info@gehandicaptenplatformvenray.nl  
De volledige brief is te lezen op de bovengenoemde 
website. Zoekt u meer informatie, kijk op https://
www.mkbtoegankelijk.nl/zelfscan onder ‘MKB 
Toegankelijk’. 

Activiteiten 
Nu nagenoeg alle coronabeperkingen zijn opgeheven 
kan het GPV weer activiteiten gaan opzetten.  
De eerste activiteit is een scootmobieldag, waaraan 
gebruikers van een scootmobiel kunnen deelnemen. 
Op straat verschijnen steeds meer scootmobielen, 
maar niet alle gebruikers rijden veilig. Kennen zij 
verkeersregels voldoende? Houdt iedereen zich aan 
de snelheid? Heeft men voldoende technische 
vaardigheden?  
In de praktijk blijkt het nuttig om hier aandacht aan te 
besteden, zodat het gebruiker veilig deelneemt aan 
het verkeer. Het GPV wil in juni, samen met Veilig 
Verkeer Nederland, een scootmobieldag organiseren. 
Nadere informatie hierover volgt te zijner tijd.  

          Jac Haegens 

 GPV-NIEUWS 

http://www.gehandicaptenplatformvenray.nl
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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 
De 59-jarige Jan van Haaren uit 
Geijsteren heeft iets met treintjes. 
Jaren geleden al ontwierp hij 
toeristische treintjes voor 
stadsritten met toeristen. Nu heeft 
hij ook een zonnetrein ontworpen 

om binnensteden te bevoorraden. Dan hoeven die 
vrachtwagens en bestelbussen niet meer door de 
winkelstraten te wringen tot ergernis van het 
winkelend publiek. De Trens, zoals hij het 
vervoermiddel heeft gedoopt, rijdt op zonne-energie, 
maakt geen lawaai en stoot geen vervuilende 
uitlaatgassen uit. Bovendien zijn ze smaller en 
wendbaarder dan de huidige bestelbussen. 
Groothandel Sligro en enkele nieuwe investeerders 
financierden het project. Er is belangstelling uit 
binnen- en buitenland. 

Uit Nederland 
Hoe komen we in de gemeenteraad, 
was de grote vraag voor de nieuwe 
partij Visie Vaals, afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen. In het 
jongerencentrum Fraiche was het idee 
ontstaan mee te doen, maar wie gaat 
nu stemmen op een stel soosleden? Wie de list heeft 
bedacht is niet duidelijk maar hij werkte wel. De jeugd 
ging naar de 78-jarige Thijs Jussen uit het dorp en 
vroegen hem om hen te coachen en als lijsttrekker te 
fungeren. Vaals wilde wel stemmen op de populaire 
Jussen, die zijn sporen in de raad al verdiend had. 
De jongerenpartij won drie zetels. Nu wordt het 
coachen wel een probleem als Jussen wethouder 
wordt. 

Op de wereld 
Wie vanuit Zuid-Limburg naar Eisden in België reed 

om te tanken, kon daar tegen Jo 
Sangers roepen: “gooi maar vol.” 
De 87-jarige was een van de nog 
heel weinige 
tankpompbedienden. Hij deed 
dat werk al meer dan zestig jaar. 
De van oorsprong Nederlander 
kwam via een baan in de 
‘Belzjiek’ terecht, trouwde met 

een lokale ‘schone’ en begon een eigen garagebedrijf 
met pompstation. Niks zelfbediening, als iemand 
kwam tanken liet Jo zijn werk vallen en ging helpen. 
Later nam zijn zoon de zaak over, maar Jo bleef aan 
de pomp. Kortgeleden is het bedrijf gestopt en de 
garage verkocht aan een restaurantondernemer. Jo 
gaat tuinieren. Tenslotte is hij pas 87 jaar. 

  AREG NEEJS  

AVOS verliest zijn tweede voorzitter 
in krap vier jaar tijd. Nadat in 2018 
voorzitter Harry van der Locht 
overleed, blijkt nu ook zijn opvolger en medeoprichter 
van de vereniging geen tweede termijn als voorzitter 
te kunnen beginnen. Frits Vossen stierf op 72-jarige 
leeftijd na een korte, maar heftige ziekte -toch nog vrij 
plotseling- op zondagavond 20 maart. Voor zijn 
vrouw Dora, de kinderen en kleinkinderen stond op 
dat moment de wereld stil. 

Bestuur en leden van de 
vereniging zijn geschokt 
en verslagen door dit 
overlijden. Frits Vossen 
heeft als voorzitter van de 
Algemene Venrayse 
Onafhankelijke 
Seniorenvereniging grote 
indruk gemaakt. Hoewel hij 
het voorzitterschap 
oorspronkelijk niet 
ambieerde wist hij de 
leegte die Harry van der 
Locht achterliet, op een 

geheel eigen manier goed op te vullen. Betrokken, 
vriendelijk, zeer goed geïnformeerd en met heel veel 
respect voor zijn leden en medebestuursleden bleek 
hij een uitstekend en alom gewaardeerd voorzitter te 
zijn. Hij wist altijd de essentie van gesprekken en 
meningen boven tafel te krijgen. Zelf trad hij niet echt 
op de voorgrond. Hij was wars van poeha en 
dikdoenerij. 

Op 26 maart heeft het bestuur, samen met familie en 
vrienden definitief en op waardige wijze afscheid van 
Frits genomen. Dat gebeurde in zijn geliefde tuin 
onder een stralende zon, met heel mooie woorden, 
een hapje en een drankje. Precies zoals dat bij Frits 
paste. AVOS moet verder, maar zal niet vergeten wie 
Frits Vossen was en wat hij voor AVOS heeft 
betekend.  

 IN MEMORIAM FRITS VOSSEN  
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De zwerm 
“Ik wacht op de zwerm”, zei de man. Hij had 
een grof gezicht, een baard van drie dagen, 
was gekleed in een ribfluwelen bruine broek 
met daarboven een groen jack, de rits dicht. Hij 
droeg sandalen en aan zijn voeten had hij witte 
sokken, een combinatie waarvan ik gruw.  
Hij zat op de enige bank in de wijde omtrek en 
ik vroeg of ik erbij kon zitten. Dat mocht, de 
man schoof een stukje op en ik kon gaan 
zitten. In zijn hand had de man een verrekijker, 
maar een echte vogelaar zag ik niet in hem. 
“Straks vliegen ze op, normaal rond deze 
tijd”,verklaarde de man zich nader. “Kijk, daar 
in die bomen bij die boerderij zitten ze. 
Plotseling komen zij in beweging. Eerst vliegen 
een paar vogels op, dan volgen er meer en 
plotseling is de lucht zwart van de spreeuwen. 
Je ziet dat wel eens op de televisie, in 
natuurprogramma’s over Afrika, maar ook hier 
in ons land komt dat voor. Ze vormen samen 
een enorme zwerm, dicht bij elkaar en die 
zwerm verandert voortdurend van vorm. Hoe 
het kan weet ik niet, maar ze volgen allemaal 
hetzelfde patroon. Een fascinerend 
schouwspel. Ze lijken wel speciaal daarop 
geoefend te hebben. Wacht maar af, je zult ze 
zien”. 

Wielrenners 
De man kreeg gelijk, het liep precies zoals hij 
had beschreven. Een kakofonie van lawaai, en 
dan een ongelooflijk gezicht, de zwerm 
synchroon vliegende spreeuwen. “Ooit hoorde ik 
vertellen, dat de vogels zeven andere vogels in 
hun buurt in de gaten houden, en dat ze elkaar 
zo volgen. Ook bij scholen vissen zie je dat 
gedrag, ze bewegen als één orgaan, 
wonderbaarlijk. Of hebben ze misschien een 
zintuig om met elkaar contact te houden, zoals 
dolfijnen dat hebben met een soort sonar?” 
mijmerde ornitoloog naast me. “Ik denk wel 
eens, als wielrenners dat ook konden, dat wil 
zeggen zeven renners in hun buurt in de gaten 
houden en voldoende afstand bewaren, dan 
deden zich geen valpartijen meer voor in het 
peloton. Maar dat kan dus niet”.  
Net zo geheimzinnig als de zwerm tot stand was 
gekomen, werd hij weer ontbonden. De vogels 
streken neer in de vijf bomen waaruit ze eerder 
waren opgevlogen, en na een hoop lawaai werd 
het weer volkomen stil. “Wel, dat was het dan, ik 
fiets maar weer eens verder”, sprak de man. 
Een grote aardige man, op een voor hem iets te 
kleine fiets, verdween langzaam uit mijn blikveld. 

Jonathan 

 KIJK VAN 
 JONATHAN  

Het Routebureau Noord- en Midden-Limburg, een 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten, heeft 
in de wintermaanden het fietsroutenetwerk verbeterd 
en routes gewijzigd. De handzame fietskaart van de 
knooppunten 
van Noord- en 
Midden-
Limburg en de 
aangrenzende 
Duitse, 
Belgische en 
Brabantse 
knooppunten 
zijn aangepast 
aan de 
gewijzigde 
omstandigheden. Dit was dringend nodig na de 
aanleg van de Maaswerken rond Wanssum, 
Blitterswijck en Broekhuizen, alsook bij andere 
Maaswerken in de regio. Veel wegen zijn daardoor 
veranderd of vervangen door nieuwe routes.  
De vernieuwde fietskaart is verkrijgbaar bij de VVV-
kantoren in de regio alsmede bij diverse 
ondernemers. U kunt de kaart ook bestellen 
via www.webshophartvanlimburg.nl 

 NIEUWE FIETSKNOOPPUNTENKAART 

https://webshophartvanlimburg.nl/
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Eind maart zijn alle gouden bruidsparen 
uit 2020 en 2021 getrakteerd op een 
mooie middag met muziek en cabaret. Zij werden in 
het zonnetje gezet door de wethouders Cor Vervoort 

en Chantal Nijkerken. 
De gemeente wilde 
daarmee de traditie om 
de gouden echtparen, 
liefst in het 
gemeentehuis, te 
ontvangen, in ere 
herstellen. Door de 
coronacrisis kon dit de 

afgelopen jaren niet gebeuren. Omdat er nu erg veel 
echtparen tegelijk werden gehuldigd was het feest 
verzet naar de Schouwburg en in twee middagen 
gesplitst. In het najaar wil de gemeente de gouden 
bruidsparen van 2022 uitnodigen. 

Foto Hoedemaekers 

De gemeente Venray heeft plekken en 
woningen aangedragen bij de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord voor de opvang van 
Oekraïense vluchtelingen. In de kern Venray gaat 
het om woningen aan de Stationsweg 
(Servaasterrein), de Spurkt 5C en gebouw C van het 
Raayland College. In Wanssum een huis aan de 
Geijsterseweg. Daarnaast nog twee woningen op 
park Het Roekenbosch in Blitterswijck. In totaal 
kunnen op deze plekken 200 vluchtelingen worden 
opgevangen. Of het nodig is, is nog niet duidelijk. 
Bovendien zal het aanpassen van de gebouwen 
enige tijd vergen. Op dit moment vangen 
particulieren al vijftig Oekraïense vluchtelingen op. 
Om te kijken wat Venray moet doen aan onderwijs, 
zorg of andere hulp, vraagt de gemeente om elke 

opvang te melden via het formulier 
www.venray.nl/oekraine  

De Ouderenadviseurs zijn bereikbaar via een 

informatiepunt en ouderenverenigingen. 

Contactgegevens van Leunen zijn aangepast. 25-03-2022 

Plaats/Naam  e-mailadres Telefoonnr. 

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 

Heide KBO  info@kboheide.nl 510316 

Leunen     

KBO Leunen kboleunen@outlook.com   

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 

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 

Veulen KBO  gerrit.riek.reintjes@gmail.com 568880 

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   

 INHAALSLAG GOUDEN PAREN 

ONDERSCHEIDEN.  
Tijdens de laatste 

vergadering van de oude 
gemeenteraad zijn zoals gebruikelijk, 
vijftien raadsleden onderscheiden. 

Een koninklijk lintje (lid in de Orde van 
Oranje-Nassau was bestemd voor 

raadsnestor Leo Philipsen, CDA-raadslid van 2009 tot 2022 

(foto, met echtgenote). De overige veertien raadsleden (Erika 
Irene van den Akker, Lizzy Bruno, Jac Derikx, Petra van 

Duijnhoven, Joep Gielens, Selcuk Ipek, Daan Janssen, Bram 
Jeurissen, Emina Joosten, Toon Kerkhoff, Toon Loonen, 
Harrie van Oosterhout, Erik Vullings en Tino Zandbergen) 

kregen een Zilveren Bijtje van de gemeente Venray.  

 VENRAY HELPT OEKRAÏENERS  

http://www.venray.nl/oekraine


 9 

  

reeks van liefst 20 succesvolle reizen. De eerste reis 
naar Sauerland in 2004 ging zelfs met twee volle 
bussen. De verste reis ooit was naar Mayrhofen en 
de laatste reis, in 2019, betrof een tocht naar het 
Belgische La Roche en Ardenne.  
Mogelijk hebt u als alternatief interesse in 
onderstaande seniorenreis van de afdelingen Oirlo/
Oostrum. Reageer dan echter snel. 

De nieuwe reis van de KBO’s Oirlo en 
Oostrum gaat bij voldoende belangstelling 
naar Winterspelt in de Eifel. De reis duurt 
van zondag 4 september tot en met woensdag 
7 september. Op het programma staan een mooie 
sightseeing door de Ardennen en Eifel, een rit met 
het bekende Zuid-Limburgse ‘miljoenen’treintje, een 
bezoek aan een bekend bronwatercentrum, 
boottocht, tochtje met de Rurseebahn en bezoeken 
aan Kamp Vogelsang en Monschau. De reissom 
bedraagt ongeveer € 395,- met een toeslag voor een 
eenpersoonskamer van rond de € 40,-. In de totale 
reissom zijn alle lunches en entrees inbegrepen.  
Aanmelden kan nog tot uiterlijk 5 mei bij Hay Achten, 
via mail h-achten@home.nl of per tel. 06 1341 4407. 
Bij doorgaan van de reis krijgt u dan daarna verder 
rechtstreeks bericht (inclusief (aanbetalings)nota) van 
Ghielen.  

Vanaf half maart is het Toon Hermans 
Huis in het ziekenhuis van Venray 
aanwezig. Deze vestiging biedt als 
eerste in Nederland volledige ambulante zorg. 
Mensen met kanker uit Venray en omgeving en hun 
naasten krijgen thuis ondersteuning aangeboden in 
plaats van in een inloophuis. 
Het Toon Hermans Huis in Venlo merkt dat mensen 
uit de wat verder weg liggende dorpen bijna niet 
binnen lopen. Door een vestiging in Venray te 
openen en zorg aan huis te gaan bieden, wordt deze 
drempel drastisch verlaagd. Ziekenhuis VieCuri 
Venray bood aan in het huidige ziekenhuis een 
kantoor te starten. 
Dit kantoor bevindt zich recht tegenover de 
spreekkamer van de oncologen. Als een patiënt een 
gesprek heeft gehad met de oncoloog, kan hij of zij 
direct door naar het Toon Hermans Huis. De 
gastdames vangen deze mensen op. Ze wijzen op de 
mogelijkheid thuis hulp te krijgen, omdat de meeste 
cliënten het liefst in hun eigen omgeving hulp willen 
hebben. Bovendien krijgen dan automatisch ook de 
partner en kinderen hulp. Zij hebben vaak ook 
informatie en ondersteuning nodig.  
Het Toon Hermans Huis Venray vond in korte tijd 18 
vrijwilligers, die door de vakgroep Medische 
Psychologie van VieCuri getraind zijn in het bijstaan 
van mensen met kanker.  

De KBO-werkgroep meerdaagse reizen 
Venray/Kerkdorpen stopt met het 
organiseren van de meerdaagse reizen voor de 
senioren in de gemeente Venray, wegens gebrek aan 
belangstelling. De getoonde interesse op de recente 
peiling van de werkgroep, aangevuld nog even met 
twee bestuursleden van KBO-Venray, is ruim 
onvoldoende gebleken. 
Voor de bestaande werkgroep Venray/Kerkdorpen, 
bestaande uit Hay Achten, Mia Geurts, Henk de Klerk 
en Ine van Vegchel, reden om nu ook te stoppen en 
dus af te zien van het voortaan organiseren van 
reizen voor senioren uit de gemeente . 
De werkgroep kan overigens terugzien op een mooie 

 TOON HERMANS HUIS IN VENRAY  

 EINDE MEERDAAGSE REIZEN 

 SENIORENREIS OIRLO-OOSTRUM  
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Venrayse huishoudens met een inkomen 
van tussen de 120 en 130 procent van het 
sociaal minimum, kunnen bij de gemeente een 
éénmalige toeslag van € 400,- aanvragen. Mensen 
die minder krijgen dan de 120 procent van het 
minimum, hebben half april al een éénmalige 
energietoeslag van € 800,- ontvangen van het Rijk. 
Dit gebeurde automatisch. Venraynaren met een 
laag inkomen maar zonder bijstandsuitkering kunnen 
de energietoeslag aanvragen mits ze voldoen aan de 
voorwaarden, die te vinden zijn op de gemeentelijke 
website onder eenmalige-energietoeslag-voor-lagere
-inkomens. Hier staat ook het bijhorende 
aanvraagformulier. 

Het blijft belangrijk ons te beschermen 
tegen corona. Daarom kunnen 
huishoudens met een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm gratis 6 mondkapjes en 6 
coronazelftests per persoon afhalen bij Stichting De 
Ont-Moeting (Ursulastraat), Kringloop de Pilaar 
(Stationsweg Oostrum), Speelgoedbank (Bergweg), 
PLIV (Mozartstraat) en BiblioNu (Merseloseweg). 
Behalve als u deze spullen al per post hebt 
ontvangen. Weet u niet of u in aanmerking komt? Kijk 
dan naar de inkomensgrens op www.venray.nl/
inkomensgrens-120 

Het aantal aangiften van diefstal van een 
elektrische fiets in de gemeente Venray 
neemt weer enorm toe. In de maand 
maart is in totaal dertig keer aangifte gedaan. 
Hotspot is het centrum van Venray. In de eerste 
week van april staat de teller al op vijf aangiftes. In 
totaal zijn dit jaar al 63 fietsen verdwenen, voor het 
overgrote deel zijn het e-bikes. 

 MEER MENSEN KRIJGEN STEUN  

 MONDKAPJES EN ZELFTESTS 

 FIETSENDIEVEN IN VENRAY 

Politie en gemeente gaan weer actie houden om 
mensen ervan te doordringen de fiets af te sluiten 
en als het kan met een extra slot aan het fietsenrek 
of een paal vast te leggen.  

Ook de ANWB geeft tips om diefstal te voorkomen. 
- Gebruik twee sloten: het gewone fietsslot en een 
kettingslot om het frame aan een paal of boom vast 
te maken. 
- Gebruik altijd sloten met een ART-keurmerk.  
De stichting van dit keurmerk werkt met vijf sterren. 
Tegenwoordig zijn ook elektronische sloten in de 
handel. Die zijn te openen via de mobiele telefoon. 
- Zoek een bewaakte fietsenstalling. 
- Zet ook thuis de fiets op slot en maak daar een 
beugel aan de muur om hem vast te zetten. 
- Verwijder als het kan de accu. Een dief kan dan 
niet snel wegfietsen. 
- Doe altijd aangifte. De politie vindt vaker fietsen, 
zonder dat te achterhalen is van wie deze was. 
- Verzeker de fiets. Sommige verzekeringen werken 
met een chip om het rijwiel op te sporen. 

GEITENLIEFDE 

Een geile bok in het 
Zwitsers Sankt Gallen 
Was plotsklaps ineens voor 
een vrouwgeit gevallen. 
Ze vrijden een tijd maar 
toen bokte hij kwaad: 
“Ik ben je nu zat,” en hij 
smeet haar op straat. 
Zij mekkerde zacht, met een 
hoorbaar droef snikje: 
“Ach lieverd, doe niet. Ik 
krijg van jou een sikje.”  
        Plutoux 

http://www.venray.nl/eenmalige-energietoeslag-voor-lagere-inkomens
http://www.venray.nl/eenmalige-energietoeslag-voor-lagere-inkomens
http://www.venray.nl/inkomensgrens-120
http://www.venray.nl/inkomensgrens-120
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voorbereidingen. De twee dames die verantwoordelijk 
zijn voor de inkoop speuren naar geschikte prijzen.  
Er wordt gezorgd voor de aanschaf van nuttige 
artikelen, geen prullaria waar de mensen niets aan 
hebben. Een dag tevoren worden de prijzen leuk 
ingepakt en versierd als cadeau. Op de middag zelf 
heeft ieder van de vrijwilligers een eigen taak:  
De kaarten moeten worden verkocht, de balletjes met 
de getrokken nummers uit de ‘molen’ worden 
gedraaid en de winnende nummers moeten worden 
gecontroleerd op juistheid. De taak van Geert is het 
omroepen van de getrokken nummers. 

Sociaal contact 
Gina en Geert benadrukken nog eens het belang van 
het sociaal contact, waar vooral veel oudere mensen 
behoefte aan hebben: “In de periode van 
binnenkomst, vóór het kienen begint, maken de 
mensen een praatje. Daar hebben ze tijdens het 
kienen niet veel tijd meer voor, dan moet er goed 
opgelet en op tijd gereageerd worden . Gina: “Als 

onze bezoekers een leuke middag 
krijgen, hebben wij het ook naar onze 
zin. Dan is het voor ons ook geslaagd.” 
Het verhaal over de lange 
coronaperiode maakt duidelijk wat deze 
moeilijke tijd voor grote groepen mensen 
(in het bijzonder voor senioren) heeft 
betekend, zegt Gina: “Het was echt een 
vreselijke tijd. We hebben de activiteiten 
heel erg gemist. Zowel de vrijwilligers 
als de doelgroep waarvoor we het 
allemaal doen. Gelukkig zijn we in maart 
weer begonnen met het maandelijkse 
kienen.”  
Naast de aandacht die ze aan 
vrijwilligerswerk, kinderen en 
kleinkinderen besteedt, heeft Gina het 
zelf maken van kaarten als hobby. 
Verder gaat ze wekelijks naar het 
reumazwemmen en houdt ze van een 

spelletje kaarten. En als de weergoden meewerken, 
gaat ze graag met Geert wandelen en fietsen. 

Tekst: Johan Koster 
Foto’s: Leo Willems 

Wie is:   Gina Evers 

Geboren in: Venray 

Leeftijd:   71 jaar 

Gehuwd met: Geert 

Oma van:  4 kleinkinderen 

Oud beroep: secretaresse ziekenhuislaboratorium 

Bezigheden: vrijwilliger wijkcentrum Den Hoender,  
     kaarten, reuma zwemmen, zelf kaarten 
     maken 

De tijden veranderen snel. Hoe ging dat een halve 
eeuw geleden? Voor een vrouw betekende het 
stichten van een gezin vaak het einde van een 
betaalde baan. Zo ook voor Gina, die haar werk als 
secretaresse in het ziekenhuis inwisselde voor de 
zorg voor de kinderen en het 
huishouden. Maar ook die situatie 
verandert als de kinderen steeds 
meer op eigen benen komen te 
staan. 
Als Gina en Geert in 2007 
verhuizen naar een plek in het 
nieuwgebouwde Ambachtskwartier, 
gaat Gina als vrijwilliger in het 
restaurant werken. Daar start ze op 
verzoek, met haar man en drie 
andere vrijwilligers, de organisatie 
van het kienen in de inpandige 
ontmoetingsruimte De Tol. 
Enthousiast begon het vijftal met de 
zorg voor een leuke tijdsbesteding 
voor een groep dankbare kien-
liefhebbers. Het kienen op deze 
locatie mocht helaas geen lang 
leven leiden: van hogerhand werd 
er, om veiligheidsredenen, een stokje voor gestoken. 
Inmiddels had de betrokkenheid van de vijf 
vrijwilligers zoveel bekendheid gekregen, dat ze 
verzocht werden het kienen in zorgcentrum 
Schuttersveld op te starten. Toen dit centrum dicht 
ging, stopte ook deze activiteit, maar er kwam weer 
iets nieuws op hun pad: het wijkcentrum Den 
Hoender. 

Kien groepje 
De groep van vijf personen, waaronder Gina en 
Geert, verzorgt nu iedere derde vrijdag van de maand 
met veel genoegen een kien-middag in wijkcentrum 
Den Hoender. Volgens Gina: “Het team, dat al jaren 
prima samenwerkt, bestaat nog steeds in dezelfde 
samenstelling als destijds in De Tol en Schuttersveld. 
Ook de kieners zijn heel tevreden. Er is altijd veel 
belangstelling (de laatste keer 52 personen). 
Iedereen is welkom, ook uit andere wijken. Hoewel er 
vaak best fanatiek wordt gespeeld, is meedoen 
belangrijker dan winnen; het gaat uiteindelijk toch om 
de gezelligheid, het contact.” 
Al ruim voor de kien-datum begint het team met de 

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

Vrijdag 6 mei LOURDESGROT VENRAY: 
In de meimaand is er elke vrijdagavond om 19.00 uur 
gelegenheid om bij de Lourdesgrot in het park van 
het Sint Jozefklooster aan de Eindstraat de 
rozenkrans te bidden. Op 20 mei is er tevens om 
15.00 uur een Mariaviering. (voor iedereen) 

Woensdag 11 mei MAASZIEKENHUIS: 
Maasziekenhuis Pantein houdt tussen 19.00 uur en 
20.30 uur een voorlichtingsavond in het ziekenhuis 
over beroerte. Verschillende specialisten van Pantein 
vertellen deze avond over wat een beroerte is en hoe 
u de signalen kunt herkennen. Het voorkomen van 
een beroerte is ook een belangrijk thema deze 
avond. (voor iedereen) 

Woensdag 18 mei AVOS: Dagtocht. 
AVOS maakt een dagtocht naar Aken, onder 
begeleiding van Paul de Wit uit Spaubeek, die al 
vaker met AVOS is meegereisd. Het vertrek is om 
8.00 uur bij De Kemphaan en de groep is om 
ongeveer 21.15 uur terug in Venray.  
De deelnemers zullen in totaal ongeveer vijf 
kilometer wandelen door zowel natuurgebied als 
langs de bezienswaardigheden van de stad.  
Koffie, lunch en diner in Aken is inbegrepen. Niet-
leden betalen € 70,- voor de dagtocht. (voor leden 
van AVOS en KBO).  

Ook dit jaar wordt een vrijwilligersmarkt 
georganiseerd door vrijwilligersorganisatie 
Match, samen met het Raayland College. De markt 
komt terug op het Schouwburgplein en heeft plaats 
op 18 juni tussen 10.00 en 14.30 uur.  
De vrijwilligersmarkt is ideaal om burgers, die 
vrijwilligerswerk willen doen, kennis te laten maken 
met organisaties die gemotiveerde mensen zoeken. 
Organisaties kunnen zich zo ook aan Venray 
presenteren.  
Ook nu staat de markt in het teken van de 
maatschappelijke stage. Dit is een verplichte vorm 
van onbetaalde stage voor leerlingen van het 
Raayland College. Leerlingen van vmbo en havo/vwo 
lopen tijdens deze periode 30 uur stage bij 
bijvoorbeeld een ouderenactiviteit of sportevenement.  
Elke organisatie is welkom om zich op deze markt te 
presenteren. Wilt u een gratis marktkraam, meldt u bij 
Match via info@matchvoorvrijwilligers.nl of 
telefonisch via tel. 516995. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 
 29 APRIL – 27 MEI 

 VRIJWILLIGERSMARKT MATCH 

PORTRETTEN IN BIEB VENRAY 

Vanaf half april exposeert Fotoclub 
Venray portretfoto’s in de bibliotheek in 
Venray, naar aanleiding van de theatervoorstelling 
van William Rutten.  
Rutten focust zich al decennia op de internationale 
entertainmentindustrie.  
De amateurfotografen van Fotoclub Venray treden 
in zijn voetspoor met mooie portretfoto’s.  
De tentoonstelling is te zien t/m eind mei tijdens de 
openingstijden van de bibliotheek. 

KLIK EN TIK BIJ BIBLIONU 

BiblioNu biedt een gratis internetcursus 
voor beginnende computergebruikers aan.  
In deze Klik en Tik-cursus worden 
basisvaardigheden zoals websites bekijken, e-
mailen en downloaden uitgelegd aan diegenen die 
niet of nauwelijks met een computer hebben 
gewerkt. De deelnemers werken in hun eigen 
tempo onder begeleiding van een vrijwilliger.  
Iedere woensdag- en vrijdagmorgen in de 
bibliotheek van Venray van 9.00 tot 11.00 uur 
Meer informatie en aanmelden via 
info@biblionu.nl of bel naar 581970 
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Met een glimlach heeft de 82-jarige Venrayse Margriet Halverhout (foto rechts) de column 
van het Haantje van de Toren in De Schakel van februari gelezen. 
Met name de passage “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.”  
Was dat wel zo? Margriet: “Als opa gorilla er niet was geweest, 
was ik er ook niet. Toen ik kind was, werd vaak gepraat over onze voorouders en 
ofschoon je als kind niets mocht horen, ving je toch wel eens wat op.” 
Want Margriet is een afstammeling van deze koning. Niet officieel. Ze is een 
nakomeling van een bastaardzoon, zoals dit vroeger heette, verwekt door de koning 
die ‘zijn visjes overal liet zwemmen’, drukt Margriet het plastisch uit. Koning Willem 
III, ‘mijn zogenoemde opa gorilla’, (foto in lijstje) had geen last van de ‘Me Too-
beweging’. Een koning scharrelt niet, hij had liaisons (hier het beste vertaald als 

‘liefdesavontuurtjes’). En als een koning wat wilde van een jong meisje, durfde zij in die dagen niet snel nee 
te zeggen. 

Genealogische lijn 
De genealogische feiten op een rij. Koning Willem de Derde deed het in 1865 onder andere met zijn liaison 
Gesina (Gien) Elisabeth Visser (geboren in Amsterdam in 1842, overleden in Den Haag in 1931). Gien was 
brood-depot-houdster en dienstbode van beroep.  
Uit deze buitenechtelijke escapade van de koning werd in 1866 (bastaard)
zoon Wilhelmus Petrus geboren, met als achternaam Visser, de naam van 
zijn moeder dus. Deze werd depotchef bij de Nederlandsche Spoorwegen en 
trouwde met Anna Blankennagel. Zij kregen zes kinderen, waarvan de naar 
oma vernoemde Gesina als vierde kind in 1904 werd geboren. Deze Gien op 
haar beurt nam Bert Sibon tot echtgenoot en hieruit werd in 1940 Margriet 
geboren, die na haar huwelijk met haar man Theo, Halverhout is gaan heten. 
En in Venray terecht kwam. 
Mocht er nog twijfel zijn, dan hier nog een leuk detail. “Iedereen in de kennissenkring zei altijd dat mijn 
moeder erg op Juliana leek (vergelijkt u zelf maar). Een neef van mij lijkt als twee druppels water op 
overgrootvader Willem,” zegt Margriet. En ze sluit ironisch af met: “Nu de titel en de centen nog.” 

MIJN OPA KONING ‘GORILLA’ WILLEM 

Links Juliana, rechts Gesina 

Het Huis voor de Sport Limburg is op 
1 april abrupt gestopt met de uitvoering 
van de coördinatie en begeleiding van 
het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). De 
provincie heeft per 1 januari het subsidiebedrag aan 
de overkoepelende stichting Team Limburg Sport 
verminderd. Deze stichting heeft daarom in maart 
besloten het MBvO niet meer te steunen.  
Het gevolg is dat de werkzaamheden ter 
ondersteuning van MBvO-docenten, lokale MBvO-
organisaties en MBvO-beweeggroepen niet meer 
gedaan kunnen worden. De provincie hoopt dat 
gemeenten deze taak zelf op zich nemen, zegt 
Danny Vullings van Venray Beweegt. Maar het is 
nog niet duidelijk of en hoe dit gaat gebeuren. 
Jack Opgenoord, directeur van Team Limburg Sport 
en het Huis van de Sport licht toe: “Wij hebben de 
afgelopen maanden vergeefs geprobeerd het MBvO 
bij een andere organisatie onder te brengen. Onder 
meer om die reden is dit ook heel laat naar buiten 
gebracht. Op 20 april heeft spoedoverleg 

plaatsgevonden tussen het Huis van de Sport, KBO 
Limburg, de provincie en de Vereniging van Sport 
en Gemeenten. De uitkomst hiervan was bij het 
drukken van deze Schakel nog niet bekend. 

 HUIS VOOR DE SPORT STOPT  
 BEGELEIDING EN HULP MBvO 

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.  
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Puzzelen is populair. Zeker ook onder senioren. Daarom wordt in De Schakel 
maandelijks een kruiswoordpuzzel opgenomen. Een prijspuzzel, want Hotel 
Asteria stelt 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 14 mei worden gemaild naar puzzel@cvo-venray.nl  

   Veel puzzelplezier!               KRUISWOORDPUZZEL  

HORIZONTAAL: 1 titel; 6 deel; 12 burcht;  
14 kram; 16 slee; 18 landbouwwerktuig;  
19 brij; 21 klaar; 22 zangnoot;  
23 louwmaand; 26 studeren; 29 eenheid;  
30 Nederlandse rivier; 32 insect; 33 idem;  
34 laagwater; 36 indien; 37 water in 
Friesland; 38 selenium; 39 spoel; 41 in het 
jaar; 43 aldus; 44 omwikkeld; 45 habijt;  
47 fijntjes; 49 rustteken; 52 voorzetsel;  
54 met name; 55 kloek; 57 numero;  
58 Griekse letter; 59 venster; 61 sieraad;  
63 reukorgaan; 65 klepperen; 67 sierlijk;  
69 daar; 70 het Romeinse rijk; 71 pluk;  
73 Deo Volente; 74 titanium; 75 individu;  
77 hoogtemerk; 79 zaak; 80 uithoren.  

VERTICAAL: 2 spil; 3 codering; 4 soutane;  
5 Frans voegwoord; 7 uitroep; 8 vogel;  
9 dineren; 10 persoonlijk vnw.;  
11 scheepshut; 13 dierengeluid;  
15 preekstoel; 17 kant; 19 plaats in Italië;  
20 huisdier; 22 beurtzang; 24 nikkel;  
25 file; 27 oude maat; 28 thans;  
31 schoeisel; 35 voorzetsel; 37 oculeren;  
39 hutje; 40 Sociaal-Economische Raad;  
41 bijl; 42 familielid; 46 neut; 48 zeuren;  
50 slijkvis; 51 kalm; 53 slechts;  
55 lichaamsdeel; 56 luizenei; 58 geldstuk; 
60 legerafdeling; 61 bijvoorbeeld;  
62 laatstleden; 64 en andere; 66 verbinding; 
68 nobel; 72 rund; 75 zangnoot;  
76 selenium; 77 rivier in Italië;  
78 Frans lidwoord.  

PUZZEL EN WIN! 

De oplossing van maart: ACCOMPAGNEREN.  
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JE NEEMT ER WAT VAN MEE 
In het begin van het televisietijdperk was er een echte quiz (zo schreef je dat 
destijds), gepresenteerd door Rotterdammer Theo Eerdmans. Een vragenspel, 
onder de titel ‘Je neemt er wat van mee’. Een titel met een dubbele bodem: je 
doet (als kijker) kennis op en de deelnemer nam de prijs mee. Dúizend gulden, 
voor die tijd een geweldig bedrag. De kandidaat bepaalde het vakgebied. In drie 
ronden (elke maand een uitzending) zaagde Eerdmans hem dan door op dat 
onderwerp. Maud van Praag hield de stand bij. De vragen werden steeds 
moeilijker uiteraard. En bij de laatste vraag heette het altijd: ”En nu, óp naar de 
duizend gulden.” De spanning was te snijden, als die kandidaat peinzend en 
piekerend zijn laatste antwoorden gaf. Een hoe bevrijdend was het ook in de 
huiskamer als het een keer lukte. 
Voor het bedrag cash werd uitbetaald, kwam ook steevast de vraag van 
Eerdmans: “Hebt u een cent voor mij.” U zult denken: “wat is dat voor onzinnige 
vraag”, maar toen was dat een slimmigheidje van de omroep. De wet op de 
kansspelen toentertijd luidde dat kansspelbelasting betaald moest worden over 
elk bedrag van duizend gulden of meer. Door die ene cent te vragen kreeg de 
kandidaat dus maar ꝭ 999,99 en ontliep zo de belastingbetaling over de winst. 

 
EEN AVOND IN SAINT GERMAIN DES PRÉS 

Een keer in de maand op zaterdagavond zond de VARA tussen 1955 
en 1963 een showprogramma uit onder de naam Een avond in Saint 
Germain des Prés. De hoofdpersoon was Tom Manders, acteur en 
tekenaar, die een show had in het revue-café aan het 
Rembrandtplein in Amsterdam met de naam Saint Germain des Prés.  
Manders ontwierp het interieur ‘in Parijse stijl’. Hij was nooit in Parijs 
geweest, maar keek naar tekeningen en foto’s. Hij trad toen zelf niet 
op, was artistiek leider en gaf beginnende artiesten zoals Jan 
Blaaser, Henk Elsink, Piet Hendriks, Sacha Dénisant de kans.  
Pas na een jaar kwam hij zelf op de planken als dichter die quasi-
poëtische onzingedichten voordroeg. Hij gebruikte hiervoor de 
artiestennaam La Femme Tombé (de gevallen vrouw). Manders 
vermomde zich zoals veel Limburgse mensen in carnavalstijd deden: 
oude stofjas, een pruik, zonnebril, streepjestrui, klaar. Het is altijd de 
uitdossing van Dorus gebleven.  
Iemand van de televisie zag hem bij een cafébezoek en was onder 
de indruk. De VARA vroeg hem vervolgens om een show bij deze 

omroep te maken. Manders stemde toe mits in de studio het interieur van Saint Germain des Prés werd 
nagebouwd. Tom Manders kwam nu zelf, met zijn alter ego Dorus, op de planken. De show was een groot 
succes voor de toen nog niet verwende kijkers.  
Vaste elementen waren de sketches als Dorus met onvergetelijke liedjes als de Twee Motten, Zor-reg dat je 
er bij komt, De krokus en de Hyacint en vooral ook de act met het Hotcha Trio (Mondharmonica ’s) en Dorus 
op zijn nagelborsteltje. Daarnaast de gespeelde ruzies met Cor Steyn op het hammondorgel. In 1967 heeft 
Tom Manders zelfs met een inzending in Montreux een Zilveren Roos ontvangen. 

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 

Archieffoto Vara 


