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Fietsvierdaagse weer met nazit. De organisatie van Fietsvierdaagse Venray heeft er zin in. Pr-man Ernst-
Jan Kleinbussink trommelde op verzoek van de redactie van De Schakel de vrijwilligers Jan van Stelten, Jos 
Martens, Peter Verhaegen en Joop Verhaegen én Anita Vosse van de Witte Hoeve op om een groepsfoto te 
maken ter promotie van het evenement, dat dit jaar plaatsvindt van 26 t/m 29 juli. Het wordt, nu de 
maatregelen rondom corona zijn losgelaten, weer een editie zoals vanouds. Dus met na afloop in start- en 
finishlocatie de Witte Hoeve een nazit met een hapje en een drankje, muziek en een tombola. Verderop in 
deze editie meer informatie over de fietsvierdaags en enkele veiligheidstips, onder meer over het dragen van 
een fietshelm.                           Foto: Willem van Riet 
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 Samen lezen is leuker 

  Veilig op reis met de camper 

  Een helm op de fiets, is dat nodig? 

  Fietsvierdaagse is geen wedstrijd 

 Puzzel en win!    
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Ouderenverenigingen 
Het CvO-bestuur gaat ondersteuning voor 
besturen van wijk gebonden ouderenverenigingen bij 
het college van B en W van de gemeente Venray aan 
de orde stellen. Dit mede naar aanleiding van het feit 
dat ouderenvereniging Ons Genoegen op 
Smakterheide, bij gebrek aan voldoende 
bestuursleden, gaat stoppen. De leden van Ons 
Genoegen kunnen natuurlijk lid worden van een 
andere ouderenvereniging. Er is nog wel een 
wijkvereniging voor Landweert. Gehoopt wordt dat zij 
iets van de activiteiten overneemt.  

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 26 augustus. 

Aanleveren kopij: uiterlijk dinsdag 9 augustus. 
Via e-mail: kopij.schakel@cvo-venray.nl of 
Postadres: Stichting Centrum De Kemphaan, 
Kennedyplein 1, 5801 VH, Venray.  
Onder vermelding van De Schakel. 

Advertenties moeten uiterlijk dinsdag 9 augustus 
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,  
Ron Koenen, hoofdredacteur, tel 06 4619 6803  
mail: ron@koenenmediaencommunicatie.nl  
Jaques Penris, 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. 

Drukwerk: 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.  

! Deadline twee dagen vervroegd ! 

Vanwege wijzigingen in de aanlevertijd van 
De Schakel bij de drukker wordt de deadline voor 
het aanleveren van teksten met ingang van de 
volgende editie met twee dagen vervroegd. In de 
colofon staat de uiterste aanlevertermijn vermeld. 
N.B. De advertentiedeadline blijft gelijk . 

Tijdens een vergadering op 
20 mei van de werkgroep 
Toegankelijkheid ontvingen twee vrijwilligers van het 
GPV uit handen van Huub Thijssen, afgevaardigde 
van Match, De Pluum. Namens Match was ook Jo 
Magermans aanwezig.  
De Pluum wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor de maatschappij. 

Martien van Dijk kreeg  
De Pluum voor zijn 
jarenlange inzet als 
secretaris van het GPV 
en voor het initiatief en 
zijn inzet bij de 
oprichting van het 
Oogcafé in Venray.  
Het Oogcafé is een 
ontmoetingsplaats 
waar blinden en 
slechtzienden elkaar 

ontmoeten en onder het genot van een kopje koffie/
thee hun ervaringen uitwisselen. Tijdens die 
bijeenkomsten kan ook voorlichting gegeven worden 
over allerlei zaken die voor blinden en slechtzienden 
en hun eventuele partners van belang zijn.  
De oprichting van een Oogcafé in Venray is actueel 
omdat naar verwachting op korte termijn de uitvoering 
van de zogeheten Inclusie Agenda door de gemeente 
Venray wordt vastgesteld. Deze agenda dient recht te 
doen aan de belangen van mensen met een handicap 
zoals dat is vastgelegd in het in 2016 van kracht 
geworden VN-verdrag voor de rechten van mensen 
met een beperking. De inbreng vanuit de groep 
blinden en slechtzienden is daarbij van wezenlijk 
belang. Een Oogcafé kan daar een belangrijke rol in 
spelen.  

In het 
meinummer is er 
al aandacht 
geschonken aan 
de uitreiking van 
De Pluum aan 
Jan Fleuren.  
Voor beide 
vrijwilligers was 
het een 
complete 
verrassing dat zij 
De Pluum kregen  

Inclusie Agenda 2022-2024 
Eind mei ontving het GPV van de gemeente Venray 
het concept Inclusie Agenda 2022-2024. Met daarbij 
het verzoek om vóór 10 juni hierop te reageren.  
Helaas heeft de gemeente ervoor gekozen om het VN
-verdrag voor mensen met een handicap, dat ten 
grondslag ligt aan de agenda, breder te interpreteren 
en in te steken op ‘Venray voor Iedereen’ en ook de 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 

GPV NIEUWS 
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ANONIMITEIT IS EEN PLAAG 
Als torenhaantje zie ik, 
vanaf mijn hoge post, deze pmd-zakken 
sinds 1 maart overal in het Venrayse 
straatbeeld verschijnen. Maar deze 
nieuwe ‘straatversiering’ valt kennelijk niet 
bij iedereen in de smaak, getuige de 
ingezonden stukjes in Peel en Maas.  

En wéér wordt het de zák verweten. (Bij MeToo en 
de vuilspuiterij via het internet blijkt dit overigens 
meestal terecht). In dit geval is het echter de 
‘genderneutrale mens’ achter de zak die dit mag 
worden verweten. De lantaarnpaal, noch de zak zélf, 
treft enige blaam.  
Ons probleem is het slordige straatbeeld met als 
onderliggende tweeledige oorzaak: de inhoud en het 
ophangen.  

De Inhoud 
Vroeger (ver vóór de supermarkt) 
kenden we dit probleem niet. 
Plastic bestond nog niet, de 
kruidenier woog suiker, erwten en 
bonen nog los af op de 
weegschaal, keurig in papieren zak. 
Conserven in blik waren er nog 
maar mondjesmaat. Toen was inmaken met de 
weckketel nog populair. Drank zat nog in glazen 
statiegeldflessen. En knalde er een Exota-fles uit 

elkaar, dan kon je fluiten naar je statiegeld.  
En hergebruik? Van papieren zakjes 
maakten we vliegers en op lege blikjes 
konden we blik lopen. 
Nú hebben we pmd-verpakkingen en dat 
afval moeten we liefst zo snel mogelijk weer 
kwijt. We zijn verslaafd geraakt aan de 
supermarkt. Bij een kruidenier nog in de rij 
staan wachten op het afwegen zou Schiphol-
taferelen opleveren.  

Het ophangen 
Dan maar even snel - ophaaldag of niet - naar buiten 
en hup, de zak aan de paal, stiekem, zodat niemand 
iets ziet. Weg is weg. En wie kun je de schuld 
geven? Bij ‘Bel misdaad anoniem’ kun je helaas niet 
terecht voor dit soort anonieme gemakzucht.  

Tijd voor strijd tegen anonimiteit 
Schuldigen aan de schandpaal is niet direct nodig. 
We moeten de anonimiteit gaan 
opheffen. Dat is namelijk het gevolg 
van een doorgeschoten streven naar 
privacy. Daarmee zijn we onszelf op 
alle fronten lelijk in de voet aan het 
schieten.  

Laat uw torenhaantje daar nu maar 
het initiatief toe nemen en hieronder zijn ware naam 
onthullen.. 

Haantje van de Toren 
(Schiet mij maar lek: h.v.dooremalen@planet.nl) 

COLUMN 
LHBTIQ+-gemeenschap erbij te betrekken. Hoewel 
er zeker aandacht moet zijn voor deze groep, zijn de 
belangen van beide groepen totaal verschillend.  
In het advies zal het GPV aangeven dat in het 
document concrete doelstellingen ontbreken en ook 
een tijdpad waarin wordt aangegeven wie wat doet 
en wanneer doelstellingen gehaald moeten zijn. 
Tevens zal het GPV adviseren om een wethouder en 
een ambtenaar te benoemen die zich specifiek gaan 
bezighouden met de Inclusie Agenda. Het wachten is 
dus op een vervolgdocument. 

Jac Haegens 

Belastingservice Venray heeft de afgelopen 
maanden weer veel ouderen blij gemaakt met haar 
hulp bij het invullen van de belastingaangiften. Het 
team meldt dat er dit jaar 342 aangiften 
Inkomstenbelasting zijn ingevuld, de nodige huur- en 
zorgtoeslagen zijn aangevraagd of gewijzigd en 
enkele erfbelastingen zijn ingevuld.  
Toch is de service dit jaar niet helemaal vlekkeloos 
verlopen, zo blijkt. ‘Door ziekte van een lid van ons 
team hebben andere invullers (niet uit ons team) 
“onze mensen” gebeld, dat zij hun aangifte in zouden 
vullen. Deze telefoontjes gingen soms op een 
dwingende manier. Ook de afrekening viel tegen.  
Wij vragen maximaal 13 euro per huishouden.  
Deze invullers vroegen beduidend meer.’  
Het Belastingservice Venray-team, dat momenteel 
bestaat uit acht personen, werkt volgens het motto: 
‘Voor ouderen door ouderen.’ 

De belastingservice is op zoek naar versterking. 
‘Onze voorkeur gaat uit naar één of twee kandidaten 
uit een van de kerkdorpen Oostrum, Geijsteren, 
Wanssum of Blitterswijck. Wij sluiten nu onze 
campagne af, maar dat wil niet zeggen dat we niet 
bereikbaar zijn. Wij staan het hele jaar voor ouderen 
klaar.’ Mensen die vragen of opmerkingen hebben 
over de belastingservice, kunnen hiervoor contact 
opnemen met hun eigen belastinginvuller of met het 
coördinatiepunt via telefoon 581690.  

BELASTINGSERVICE HELPT 
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Stichting Venray Oldtimer Toertocht (VOC) 
organiseert op zaterdag 30 juli de knapzakkenrit en 
op zondag 31 juli de toertocht. 

De eerste toertocht stond in 1994 op de agenda .  
De start was destijds bij Hotel Asteria en sinds 1997 
wordt het startschot gegeven op de pleinen in het 
centrum van Venray. Dit jaar vindt de 28ste editie 
plaats op zondag 31 juli. Een dag eerder, op zaterdag 
30 juli, organiseren het bestuur van VOC en Hotel 
Asteria de knapzakkentoer. 

Oldtimertreffen 
Op zondag 31 juli is er weer een groots 
oldtimertreffen op het Schouwburgplein in Venray. 
Om 11.00 uur wordt het startsein gegeven voor de 
oldtimerrit. De deelnemers kunnen 50 of 80 kilometer 
rijden in Limburg en Brabant. Om 16.00 uur zal de 
jury drie prijzen uitreiken voor de mooiste, apartste en 
zeldzaamste auto's. Tevens zal geheel volgens onze 
traditie de mooiste Engelse auto ook in de prijzen 
vallen. De deelnemende auto's moeten van 1985 of 
ouder zijn. Jaarlijks doen er zo'n 300 klassiekers mee 
uit Nederland, België en Duitsland. Voor meer 
informatie: www.venrayoltimercity.nl 

Foto: Venray Oldtimer City 

In Nederland is het (nog) niet verplicht: een fietshelm 
te dragen. Toch zijn er steeds meer mensen die bij 
sportieve fietstochten of op de e-bike een helm 
gebruiken. Laat staan bij het gewoon fietsen. Bij 
wielerwedstrijden en toertochten is een fietshelm wel 
verplicht. Wanneer is het verstandig een fietshelm te 
dragen? Altijd, zeggen verzekeringsmaatschappijen. 
Zeker op de e-bike. Voor een gewone fiets of e-bike 
is in Nederland een fietshelm niet verplicht. Maar 
vooral in medische kringen wordt steeds meer 
aangedrongen om dit toch te doen. 
Fietsers op een e-bike rijden meestal harder dan 
gewone fietsers. Andere verkeersdeelnemers horen 
hen niet aankomen en ze schatten de snelheid vaak 
te laag in. Daardoor gebeuren er eerder ongelukken 

met e-bikes. Ouderen zijn daarbij in het nadeel, 
omdat ze over het algemeen minder lenig en krachtig 
zijn. Er belanden nu dubbel zoveel 55-plussers in het 
ziekenhuis na een fietsongeval als tien jaar geleden. 
Als u een helm draagt, wordt de kans op een botsing 
niet kleiner. Maar die fietshelm verkleint wel de kans 
op ernstige verwondingen. Fietsers met een helm 
hebben zeventig procent minder kans om te 
overlijden dan fietsers zonder helm. Verzekeraars 
adviseren daarom om op de e-bike een fietshelm te 
dragen. Hoofd- en hersenletsel komt veel voor bij 
fietsers. Een op de drie fietsers loopt bij een ongeval 
hoofd- of hersenletsel op. Een val met hersenletsel 
kan ingrijpende gevolgen hebben.  

Normen 
Als u in Nederland een fietshelm 
koopt, moet die voldoen aan de 
Europese richtlijnen. In een 
goedgekeurde helm staan in de 
binnenkant de letters CE gevolgd 
door EN-1078, het nummer van 
de Europese norm. Op de e-bike 
kunt u een speciale  
e-bike-helm dragen of een helm voor de racefiets of 
mountainbike. Deze helmen zijn niet geschikt voor 
een speed pedelec, die tot 45 kilometer per uur kan. 
Hiervoor gelden aparte verkeersregels. 
Een fietshelm koopt u het best in een fietsenwinkel. 
Daar kunt u de helm passen en voelen hoe de helm 
zit en of u liever een lichter of zwaarder exemplaar 
hebt. Wilt u graag een goed advies, ga dan naar een 
fietsenwinkel waar ook racefietsen en mountainbikes 
worden verkocht. Daar kunt u er zeker van zijn dat de 
verkoper veel ervaring heeft met adviseren over 
fietshelmen.  

Helm ophouden 
Als u na een val met de fiets medische hulp nodig 
heeft, houd dan de helm op. In de ambulance of in 
het ziekenhuis kunnen zorgverleners eerst 
controleren of u hoofd- of hersenletsel heeft, voor ze 
hem afdoen. 
Koop na een val altijd een nieuwe helm. De helm 
heeft bij de val de grootste klap opgevangen.  
Na die klap is het binnenwerk ingedeukt en kan de 
helm niet nog een klap opvangen. Vervang daarom 
na een val de helm, ook al is er aan de buitenkant 
geen beschadiging te zien. Koop om die reden ook 
nooit een gebruikte helm.  

  

EEN HELM OP DE FIETS, IS DAT NODIG ? 

 OLDTIMERS IN SCHIJNWERPERS 
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Fietsvierdaagse Venray verwacht dit 
jaar 1200 deelnemers te kunnen 
begroeten. Dat meldt pr-man Pr-man Ernst-Jan 
Kleinbussink. Met het oog op de veiligheid en de 
gezondheid van de fietsers en fietssters wordt er 
waar mogelijk afstand gehouden. “Want er zijn veel 
oudere deelnemers, van wie er natuurlijk nog altijd 
een aantal alert zijn op het krijgen van corona.  
Heel begrijpelijk en verstandig ook. Op het 
voorterrein, buiten dus, kunnen mensen bij 
verschillende marktkramen met een digitaal ticket 
direct starten.  
Zij hoeven niet in rijen bij de inschrijfbalie binnen te 
wachten. Door vooraf een ticket te regelen en de 
nieuwe startwijze kan er afstand worden gehouden.” 

 

Het aantal verkeersslachtoffers met zwaar letsel is in 
de afgelopen tien jaar sterk toegenomen, meldde het 
kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL 
onlangs, op basis van recent onderzoek. Vooral 
fietsers van 55 jaar of ouder hebben vaker ernstig 
letsel. “De kans op zwaar letsel is vanwege de vaak 
hogere snelheid logischerwijs ook groter op een 
elektrische fiets”, weet Marcel Deenen, wijkagent in 
het Venrayse centrum. “Het is belangrijk dat fietsers 
kunnen omgaan met een elektrische fiets en afstand 
van elkaar houden. Dat geldt zeker tijdens een 

FIETSVIERDAAGSE  
GEEN WEDSTRIJD 

evenement als de fietsvierdaagse, als er in groepen 
wordt gefietst en het druk is op de fietspaden.”  
In Nederland is niemand verplicht om een fietshelm 
te dragen. “Alleen wanneer je op een snelle e-bike, 
de zogenaamde speed pedelec rijdt, moet je 
een helm dragen”, legt Deenen uit. “En hoewel het 
aantoonbaar veiliger is om met een fietshelm op 
te fietsen, zie je nog maar weinig fietsers met 
een helm in Nederland. Zolang het niet verplicht is, is 
het natuurlijk ook ieders eigen verantwoordelijkheid 
om wel of geen helm te dragen op de fiets. Maar dat 
het aanbevelenswaardig is, dat is helder. Net zoals 
het dragen van een geel of oranje hesje dat is, want 
dan val je ook als fietser meer op in het verkeer.  
Ik zou tegen de deelnemers willen zeggen: let op 
jezelf en op elkaar en maak er vooral geen wedstrijd 
van!” 

Daar is Ernst-Jan Kleinbussink het mee eens. “We 
doen er als organisatie alles aan om het voor de 
fietsers zo veilig mogelijk te maken. Ook op de routes 
wordt hiermee rekening gehouden. De deelnemers 
kunnen via pijlen de routes volgen en op gevaarlijke 
verkeerspunten zetten we verkeersregelaars in.  
Maar de deelnemers blijven natuurlijk wel zelf 
verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en die van 
anderen. En ja, we zien ieder jaar meer deelnemers 
die een helm dragen.” 

Marcel Deenen wijst tot slot ook nog op het gevaar 
van fietsendiefstal. “Vaak gaat het om elektrische 
fietsen. De meeste van deze fietsen worden 
weggehaald in het centrum van Venray. Er is een 
periode geweest dat er gemiddeld één elektrische 
fiets per dag werd gestolen, maar sinds we in april 
een fietsendiefbende hebben opgepakt, is dat aantal 
wel minder geworden. Maar ons advies is en blijft: leg 
je fiets aan de ketting. Sluit je fiets altijd af en gebruik 
daarbij een extra los kettingslot. Zet hiermee je fiets 
vast aan een paal, hek of aan de fietsenrekken die op 
verschillende plekken in het centrum staan.  
En stal je fiets bij een (bewaakte) fietsenstalling, 
bijvoorbeeld in de Leeuwstraat in het centrum van 
Venray. Want als je elektrische fiets wordt gestolen, 
is het lang wachten op een nieuwe.” 

Tekst: Ron Koenen 
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In het KBO-PCOB-blad stond onlangs de volgende 
oproep aan de gemeentes: ‘Maak de aanvraag 

energietoeslag makkelijker!’  

Die oproep was voor Belastingservice 
Venray een signaal om te kijken hoe dit 
in de gemeente Venray geregeld is.  
Bent u niet zo handig met de computer 
om de benodigde aanvraagformulieren 
te downloaden? Neem dan contact op 

met de gemeente, tel. 523333, kies 1 en vraag om 
een energietoeslagformulier. Die wordt dan per post 
toegestuurd.  

Om in aanmerking te komen voor een toeslag van 
800 euro mag het inkomen niet hoger zijn dan 120 
procent van het sociaal minimum.  
Dit is voor een gepensioneerde alleenstaande 
1382,89 euro en voor  gehuwden of samenwonenden 
1872,50 euro netto per maand. Voor een niet 
gepensioneerde alleenstaande is dit bedrag 1244,55 
euro en voor gehuwden of samenwonenden 1777,93 
euro netto per maand.  
Is uw inkomen net iets te hoog? De gemeente Venray 
doet nog iets extra’s. Is uw inkomen tot 130 procent 
van het sociaal minimum, dan kunt u nog 400 euro 
krijgen. Dit is voor een gepensioneerde 
alleenstaande 1498,13 euro en voor gehuwden of 

 ENERGIETOESLAG 
samenwonenden 2028,53 euro netto per maand. 
Voor een niet gepensioneerde alleenstaande 1348,25 
euro en voor gehuwden of samenwonenden 1926,08 
euro netto per maand. ‘Wij hopen u met dit overzicht 
duidelijkheid te hebben kunnen geven, wie voor zo’n 
toeslag in aanmerking kunnen komen', zo besluit 
Belastingservice Venray. 

Huidkanker is de meest voorkomende 
vorm van kanker, ongeveer 1 op de 6 
Nederlanders krijgt het.  
Melanoom, de meest agressieve vorm, is bovendien 
de snelst stijgende kanker in de leeftijdsgroep 30 tot 
60 jaar. Het baart artsen grote zorgen.  

Zo ook Karen van 
Poppelen, 
dermatoloog bij 
ziekenhuis VieCuri.  

Haar motto: 
‘Bescherm jezelf, zon 
met mate en smeren 
helpt!’ Vandaar de 
campagne van 
VieCuri om gratis 
zonnebrandcrème uit 
te delen bij de 
uitgangen van het 
ziekenhuis. 
Zonschade is de 
allerbelangrijkste 
veroorzaker van 

huidkanker. Je moet je goed beschermen als je 
buiten bent, niet alleen op het strand of aan het 
zwembad. Insmeren is niet alleen voor op vakantie. 
Zonschade loop je ook op bij wandelen, tuinieren, 
fietsen of tennissen.  

Om de bewustwording te vergroten is VieCuri een 
bijzondere actie gestart: bij de uitgangen van het 
ziekenhuis staan zonnebrandpompjes waar je gratis 
crème kunt pakken om je in te smeren. Ook biedt het 
ziekenhuis tips om veilig te genieten van de zon. De 
pompjes blijven in ieder geval gedurende de zomer 
staan. 

GRATIS ZONNEBRANDCREME 

VOOR U GELEZEN 

“Als iemand van 80 jaar klaar is met zijn leven, 
waarom niet? Er vinden nu best veel zelfdodingen 
plaats, omdat mensen vereenzamen. Willen we dat 
dan? Er zijn toch genoeg goede manieren om een 
einde te maken aan een leven.” 

Begrafenis-ondernemer Edward Linskens over 
euthanasie zonder ondraaglijk lijden.  

In De Limburger. 
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had een buitendienstfunctie aanvaard in Noord-
Limburg, waar hij zich in Well vestigde. Zijn functie 
hield in, het bezoeken van bedrijven en instellingen 
om financieel-administratieve informatie te 
verzamelen, die in statistieken werd verwerkt. Na tien 
jaar in Well gewoond te hebben, woont Hans 
inmiddels alweer drieëndertig jaar in Venray en het 
bevalt hem en zijn vrouw hier prima. Zijn vrouw heeft 
hij op een dansschool ontmoet. Zij was geboren in 
Soerabaja in Indonesië en woonachtig in het 
Belgische Herentals. In Den Haag ging hij heel vaak 
naar het strand om over zee uit te kijken en in de 
duinen te fietsen. Hier in Limburg miste hij in het 
begin het vergezicht van de zee wel, maar uitkijken 
over en langs de Maas en het fietsen en wandelen in 
de bosrijke omgeving heeft dat vervangen. Misschien 

houdt de liefde voor de zee wel 
verband met een andere 
liefhebberij van hem en dat is 
reizen. Hij heeft samen met 
Annemarieke heel veel landen 
bezocht, over de gehele wereld, 
maar favoriet voor hem is toch 
wel Afrika. De landen daar 
hebben zoveel te bieden aan 
natuurschoon, daar raak je niet 
op uitgekeken. Niet alleen 
natuurschoon interesseert hem, 
ook stedenbezoek en culturele 
bezienswaardigheden kunnen 
hem en zijn vrouw boeien.  
Daar doet men dan ook weer 
ideeën op voor sketches en 
gedichten. Om fysiek in orde te 
blijven zwemt hij tweemaal in de 
week in De Sprank en maakt hij 
gebruik van fitness. Dat is hem 
aan te zien: een mooi bewijs hoe 
je gezond ouder kunt worden. Dat 
zoiets samen kan gaan met een 
goed glas speciaal bier uit de 
lage landen staat dat niet in de 
weg.  

Wellicht is dat ook van invloed op 
het schrijven van gedichten. Bij 
mooi weer maakt Hans toertjes 
met zijn vrouw, soms in 
georganiseerde vorm van 
toertochten en dan kun je hem 
zien genieten in zijn MG-B uit 
negentienvijfenzeventig, die 

grotendeels door hem is gerestaureerd. De droom 
van veel oudere mannen, die toen ze jong waren, te 
weinig verdienden om zo’n auto te kopen maar nu 
alsnog kunnen genieten, ondanks dat de techniek 
vijftig jaar achterstaat bij de huidige. Thans is hij 
werkzaam aan een boek over zijn jeugd, waar hij 
woonde, de vriendschappen, de ondeugendheden, 
familie, de winkels, de scholen, het vervoer, de 
invulling van de feestdagen, de veranderende 
maatschappij et cetera. 

Tekst: Leo Broers 

Wie is:   Hans van Kleef 

Geboren in: Den Haag 

Leeftijd:   76 

Gehuwd met: Annemarieke 

Kinderen:  2 zoons 

Oud beroep: medewerker buitendienst CBS 

Bezigheden: dichten, zwemmen, fitness, 
pianospelen, reizen 

Afrika 
Creativiteit kun je Hans van Kleef niet ontzeggen. 
Integendeel. Nu maakt hij veel 
gedichten, maar in het verleden 
hield hij zich ook bezig met 
schilderen, fotografie en tekenen. 
Ook volgde hij het conservatorium, 
waar hij zich bekwaamde op de 
piano. Nog altijd speelt hij als 
liefhebberij zijn (digitale) piano, 
maar zijn hoofdactiviteit is nu toch 
gedichten maken. Veelal zijn dat 
limericks, een dichtvorm ooit 
ontstaan in de Ierse plaats met die 
naam. Een vijfregelig gedicht met 
een vast rijmschema van aa-bb-a. 
Ook andersoortige gedichten 
komen uit zijn pen, zoals sonnetten 
en gedichten in vrije vorm. 

Zijn liefde voor dichten is pas 
redelijk laat ontstaan, toen hij in 
2005 Zuid-Afrika bezocht en daar 
getroffen werd door de vele 
aandacht die dichten in dat land 
krijgt. Een aantal gedichten van 
Hans in het Engels geschreven en 
Afrika als onderwerp, is voorheen 
opgenomen in een viertal Zuid-
Afrikaanse dichtbundels met allerlei 
gedichten in het Engels en Zuid-
Afrikaans. Deze bundels werden 
uitgegeven door het National Poetry 
Institute of South Africa. In eigen 
beheer heeft Hans een dichtbundel 
met voornamelijk limericks 
uitgegeven onder de titel 
Fluistervinkjes. Hij hanteert daarbij het pseudoniem 
Rick Limmers, een veelzeggende naam. Hij heeft 
voldoende materiaal om nog een tweede boekwerk te 
vullen met gedichten en sketches. In De Schakel kunt 
u de komende tijd gedichten van hem aantreffen. 

Noord-Limburg 
Hans is geboren in Den Haag. Hij volgde daar de 
hbs-A, deels ook de hts en de studie SPD bij Instituut 
Praehep. Hij heeft daar enkele jaren gewerkt bij een 
verzekeraar, waarna hij overstapte naar het Centraal 
Bureau voor de Statistiek, het CBS, te Voorburg. Hij 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Een camper is een auto en vakantieverblijf in één. 
Ideaal om mee op pad te gaan. Maar omdat u in de 
kampeerauto ook apparatuur en gas meeneemt, is 
het erg belangrijk om stil te staan bij de veiligheid. U 
neemt ook veel spullen mee en dit maakt de camper 
aantrekkelijk voor dieven.  

Een camper zit vol elektrische installaties. Als een 
ervan kortsluiting maakt, kan er brand ontstaan.  
Op haar beurt kan een 
gasinstallatie gaan lekken en 
brand veroorzaken. Het is 
goed om voorbereid te zijn. 
En dek de risico’s af met een 
goede verzekering. 

Wat kunt u zelf doen voor 
uw veiligheid op de 
camping en onderweg. 
- Een camper mag u tot 3500 
kilo besturen met een gewoon 
rijbewijs. Is de camper 
zwaarder, dan heeft u het 
rijbewijs C1, mogelijk zelfs C 
nodig. Wegen vooraf is aan te 
raden. 
- Heeft u de camper nog niet zo lang of huurt u er 
één? Maak wat proefritten. Stel de spiegels af en 
oefen het remmen, bochten nemen, keren en 
parkeren. Volg zo nodig een speciale training. 
- Ken de afmetingen van de camper. Die zijn nodig 
als u over een smalle weg moet of onder een lage 
brug door, op sommige parkeerterreinen en in 
parkeergarages. 
- Verdeel de bagage gelijkmatig over de camper in 
afgesloten kastjes. Zware spullen in het midden bij de 
assen. Neem liever geen glas en aardewerk mee, en 
een bescheiden voorraad aan eten en drinken. 
- Denk aan een blusdeken, een goedgekeurde 
schuimblusser en aan een rookmelder. 
- Controleer voor vertrek de bandenspanning, 
vloeistoffen en verlichting. Denk aan een 
onderhoudsbeurt. 

- Heeft uw camper een gasinstallatie? Laat deze elke 
twee jaar keuren. Bewaar gasflessen rechtop en 
vastgebonden in een speciale kast (gasbun). De 
flessen mogen elkaar niet raken. Zorg dat de 
ventilatieopening van deze ruimte vrij is. Moet u een 
gasfles verwisselen? Sluit dan de toestelkranen. 
Open uw gasfles als het kan met de hand, niet met 
een tang. 
- Gebruik de gasinstallatie alleen tijdens het rijden als 
die daarvoor geschikt is. Deze sluit dan bij een 
aanrijding automatisch de gastoevoer. Is de installatie 
niet geschikt voor gebruik tijdens het rijden, draai dan 

voor vertrek de gaskraan 
dicht. 

Onderweg 
-Rijd rustig en houd 
afstand. Uw remweg is 
langer, omdat een camper 
zwaarder is. Maakt u een 
tussenstop? Parkeer op 
een veilige plek in verband 
met dieven. Neem uw 
paspoort, geld en pasjes 
mee. Sluit ramen en 
deuren, gebruik goede, 
eventueel ook extra sloten. 
Inbrekers komen vaak 
binnen door een raam in te 

tikken en dan van binnenuit de cabinedeur open te 
maken. Met een extra slot lukt dat niet. 

Op de camping 
- Zorg dat een openklapbaar raam niet makkelijk van 
buitenaf kan worden geforceerd. Hiervoor zijn 
speciale beugels te koop. Gebruik ook op de camping 
extra sloten voor de zijdeur en de cabinedeuren.  
- Leg geen opgerolde kabelhaspel onder de camper. 
Daarmee kan makkelijk kortsluiting ontstaan. Wordt 
er zwaar onweer verwacht? Koppel dan de 
elektriciteitskabel en de antennekabel los. Laat de 
satellietschotel zakken en draai de luifel in. Houd 
ramen, deuren en dakluiken gesloten. 
- Voor de camper heeft u een camperverzekering en 
een reisverzekering nodig. Voor de camper is 
minimaal een WA-verzekering nodig.  

Bron Ik WoonLeefZorg 

  VEILIG OP REIS MET DE CAMPER 
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Selamat datang (‘welkom’). Dat is iedereen op 
zaterdag 15 oktober bij Anno54 aan de 
Raadhuisstraat 6 in Venray, waar de Molukse 
gemeenschap vanaf 16.00 uur in het kader van de 
viering van 70 jaar Molukkers in Venray een 
benefietevenement met onder meer muziek, dans en 
eten en drinken houdt. Voor jong en oud, voor 
Molukkers en niet-Molukkers. Met als doel geld in te 
zamelen voor de renovatie van kerk- en 
gemeenschapsgebouw Natanaël aan het 
Kiriwennopad in Venray. “Het kloppend hart van de 
wijk”, weet bestuurslid Dolf Berhitu (71).  

Het houten gebouw is van 
oudsher hét trefpunt van en 
voor de Molukse 
gemeenschap in Venray. 
Een plek waar de Molukkers 
lief en leed met elkaar 
deelden en nog altijd delen. 
Vanwege corona was het 
aantal activiteiten in het 
gebouw de laatste jaren 
minder, maar inmiddels 
worden ze stap voor stap 
weer opgepakt. Er vinden bijvoorbeeld weer 
kerkdiensten plaats. “Natanaël is van ons”, vindt 
Johannes Berhitu (65). “Het gebouw met de 
bijbehorende grond is niet alleen ons eigendom, 
maar het voelt ook als ons gezamenlijk huis.  
Deze eigen ruimte is enorm belangrijk voor de 
saamhorigheid onder de mensen. Vandaar ook dat 
we het willen renoveren, want zo’n gebouw met zo’n 
historie mag niet verloren gaan. Dat ga je niet slopen. 
Met name het dak en de buitenwanden moeten 
vernieuwd worden.” 

Sjeng Ewalds (70) knikt instemmend. De Venraynaar 
is getrouwd met de Molukse Lies Saämena-Hitipeuw, 
is beheerder van Natanaël en schreef onder meer het 
boek: ‘Molukkers Venray: 40 jaar Venray - 25 jaar 
wijk, 15 jaar stichting’. Hij weet als geen ander hoe 
belangrijk Natanaël, als mfc en kerk, voor de 
gemeenschap is. “In de beginjaren woonden hier in 
de wijk tien Molukse gezinnen. Natanaël is ook nog 
altijd het middelpunt van de Houten Hoek, waar nog 
altijd Molukse gezinnen wonen. Niet meer zoveel als 
vroeger, maar toch. Ook de 95-jarige Cor de Fretes-
Kiriwenno, onze tante Cor, woont hier nog. Zij is de 
oudste uit de Molukse gemeenschap in Venray.” De 
Molukse gemeente Venray maakt deel uit van de 
Geredja Indjili Maluku, de Molukse 
evangelische kerk, legt Dolf Berhitu uit. “Onze kerk 
bestaat uit ongeveer honderd gemeenteleden die in 
en om Venray woonachtig zijn. Natanaël betekent 
‘Wat God heeft gegeven’. De kerkdiensten zijn 
tweetalig. Er wordt gesproken in zowel het Maleis als 
in het Nederlands. Ja, dat vinden we belangrijk. De 
band met de Molukken zal altijd blijven.” Toch is hij 
blij dat hij in Venray, een van de plaatsen waar 

BENEFIET 70 JAAR MOLUKKERS IN 
VENRAY 

Molukkers werden ondergebracht, is beland. In 1953 
werd een groep voormalige KNIL-soldaten en hun 
gezinnen gehuisvest in Vlakwater. Voormalige 
militairen van het Nederlands-Indische leger, die na 
de omwenteling in het Indonesië van Soekarno niet 
meer welkom zijn. Van de circa veertig gezinnen 
moesten er in 1963 27 vertrekken naar elders in 
Nederland, de resterende 13 kregen in 1967 en 1968 
woonruimten in Venray. De meeste in de Houten 
Hoek, waarna de barakken in Vlakwater werden 
opgeheven. De familie Berhitu kwam vanuit barakken 
in Vierlingsbeek naar Venray. “Als kind heb je dat niet 
zo in de gaten, maar later besef je pas dat ons vader 
verdriet had over hoe we in Nederland zijn 
afgescheept”, vertelt Dolf Berhitu. “Maar daarover 
praatte hij niet, hij kropte zijn emoties op. Wat 

bijzonder is, is dat in zijn ouderlijk huis 
in Ambon een grote foto van Koningin 
Wilhelmina hing. Daar had hij voor 
gevochten. Er was hem beloofd dat hij 
na zes maanden terug zou kunnen 
keren. Dat is niet gebeurd. Vader had 
heimwee naar Ambon, Indonesië. 
Naar de warmte. Maar hij is natuurlijk 
toch ingeburgerd in Nederland. 
Waarschijnlijk zijn wij het best 
geïntegreerd van alle mensen die uit 
een ander land komen. En vader 

wilde dat we gingen studeren. 'Als je dat niet doet, 
krijg je met mij te maken'. Mijn zeven broers en drie 
zussen zijn ook allemaal goed terechtgekomen. Of 
we nog familie op de Molukken hebben? Ja, 
natuurlijk. Ik ben er zeker twintig keer geweest, de 
familiebanden onder Molukkers zijn hecht.” Onlangs 
kreeg de Molukse gemeenschap een cheque van 
4600 euro overhandigd. De opbrengst van een 
sponsordiner, georganiseerd door het comité Van 
verwoesting tot wederopbouw. Als bijdrage in de 
renovatiekosten. “Omdat wij als Molukkers ook ons 
steentje hebben bijgedragen aan de wederopbouw 
van Venray. Het is een mooi gebaar dat Venray ons 
nu helpt bij de wederopbouw van ons gebouw aan 
het Kiriwennopad. We hopen dat we op 15 oktober 
vele Venraynaren bij ons benefiet voor het goede 

doel kunnen 
begroeten”, zegt 
Johannes Berhitu 
uitnodigend. Met een 
knipoog: “Een ding is 
zeker: als er bij de 
Molukkers feest is, 
wordt er altijd lekker 
gegeten en 
gedronken.” 

Binnenkort volgt via de 
lokale media meer 
informatie over de 

viering van 70 jaar Molukkers in Venray.  

Foto: van links naar rechts:  
Johannes en Dolf Berhitu en Sjeng Ewalds 

Tekst: Ron Koenen 
Foto: Willem van Riet 
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genoemd, waaronder mensen de overledene kennen. 
De bijnaam, spotnaam, zelfs soms de scheldnaam, 
het zijn geuzennaam geworden. Lang niet altijd is 
duidelijk waar die naam vanaf komt, waarom mensen 

hun dorpsgenoot zo noemden. Neem bijvoorbeeld 
‘Vrieës Bertje’ (foto). Die naam heeft niet met vriezen 
of vrijheid, vrede of vrijen te maken. De achternaam 
van deze Bert was Van Rhee: snel uitgesproken dus 
V’Rhee en in het dialect werd het VRie, dus Vrieës 
Bertje. 

In De Schakel start de redactie een rubriekje ‘Naam 
en Toenaam’. Het gezegde luidt: “Iemand met naam 

en toenaam noemen.” Van die 
toenaam (of bijnaam) van 
bepaalde Venraynaren en van 
‘dörpsen’ probeert de redactie 
uit te leggen hoe die persoon 
aan deze bijnaam is gekomen. 

De bijnamen van vroeger zijn 
grotendeels verzameld door 
Frits Linssen uit Venray, ook 
wijlen Wim Jochijms uit 
Blitterswijck had een lijst van 
dorpsgenoten.  

De rubriek wordt geschreven met behulp van diverse 
mensen in de Venrayse dorpen en medewerking van 
Rooynet. 

Jaques Penris 

Op de Mookerhei, bij Riethorst, ligt een kist, een 
schat onder de grond. Begraven door Lodewijk van 
Nassau in de Tachtigjarige Oorlog. Aldus vertelt een 
legende. Veel mensen in Mook en omgeving hebben 
er naar gezocht. Een vrouw zelfs haar hele leven 
lang. Zij stond in haar dorp dan ook bekend als Kiste-
Trui. 
Schaatser Merijn Scheperkamp kreeg binnen de 
schaatsploeg de bijnaam Frenkie. Hij heeft uiterlijk 
wat weg van Barcelonavoetballer Frenkie de Jong, en 
is even relativerend als zijn voetballend evenbeeld. 

Het is een van de vele gebeurtenissen, een van die 
vergelijkingen die in het leven bepalend is voor de 
bekendheid van 
personen. Een mens wil 
een naam hebben, geen 
nummer of niets zijn.  
Die naam krijgt iedereen 
bij de geboorte, maar in 
de loop van het leven 

kan die zomaar anders 
worden. Dan hebben 
dorpsbewoners of vrienden 
een andere naam bedacht. 
Soms is het een 
scheldwoord, soms een 
spotnaam, soms gewoon een 

nadere aanduiding. Als er in een dorp drie jongens 
Harrie Hermans heten, dan wordt de ene vanwege 
zijn figuur tot ‘Dikke Harrie’ omgedoopt. De tweede 
krijgt een toevoeging ‘Harrie van Jan van de Molen’. 
De derde bijvoorbeeld ‘De dromer’, omdat hij altijd 
plannen maakt voor iets onmogelijks. 
Zeker als het scheldwoorden waren, was het niet 
netjes om die tegen hem te gebruiken. Maar zelfs in 
die gevallen ging het vaak om onderscheid te maken. 
Karel de Grote was een heel ander figuur dan Karel 
de Kale. Toen, lang geleden, waren die scheldnamen 
natuurlijk niet leuk, maar nu is het vooral interessant 
de achtergrond ervan te kennen. 

Onderscheid 
Veel families woonden jaren in hetzelfde dorp: vader 
en moeder, zonen en dochters, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Als er dan gevraagd werd: wie 
van Arts (om maar een naam te gebruiken) dan was 
een verduidelijking nodig: die van Frans van de 
Molen of van Dieks Jan, die dikke van Grad, Lange 
Theej van de Hekkerthoeve enzovoort. Allemaal Arts 
als achternaam.  
Voordat Napoleon rond 1800 het burgerregister 
invoerde (iedereen moet sindsdien een vaste naam 
hebben) konden namen veranderen.  

Geuzennaam 
Sinds enkele jaren is die zweem van schaamte 
verdwenen. Was het vroeger niet netjes iemand met 
zijn bijnaam aan te spreken, tegenwoordig worden in 
overlijdensadvertenties regelmatig ook de bijnamen 

NIEUWE RUBRIEK:  
NAAM EN TOENAAM  
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In december 2022 is het 600 jaar geleden dat de 
eerste aanzet werd gegeven voor het latere 
Jerusalem. Het Venrays Museum wil uitgebreid 
aandacht besteden aan dit gegeven. Er wordt 
momenteel hard gewerkt aan de tentoonstelling 
Jerusalem 600 jaar.  

 
Om een rijke tentoonstelling te kunnen samenstellen, 
heeft de speciaal hiervoor in het leven geroepen 
werkgroep de hulp nodig van mensen die nog spullen 
hebben uit het verleden. Het museum is op zoek naar 
voorwerpen, objecten, foto’s, kleding en alles wat de 
herinnering aan Jerusalem weer tot leven zou kunnen 
brengen. Denk aan de schooluniformen en de 
sporttenues. En er is nog zoveel meer. Misschien 
liggen er achter in de kast nog foto’s of een filmpje en 
herinneringen aan sportdagen en 
toneelvoorstellingen. Mensen die iets interessants 
voor de expositie (denken te) hebben, kunnen zich 
melden bij de werkgroep. Vervolgens wordt een 
afspraak gemaakt om samen te kijken of de spullen 
bruikbaar zijn voor de tentoonstelling. De afspraken 
worden gepland op dinsdagochtend 5 of 12 juli. Bel 
met Tineke Lamers-Vorst (06 10502390), lid van de 
werkgroep van het Venrays Museum, om hiervoor 
een afspraak te maken. 
Foto: Mariaprocessie Jerusalem (1950). Collectie/
verzameling: Harrie Coopmans/ Jan van der Putten. 

EXPOSITIE 600 JAAR JERUSALEM 

Madrid 
Soms tref je iemand die zomaar zijn hart wil 
uitstorten bij een vreemde. Hij kwam naast me 
zitten, toen ik na een lange fietstocht een 
boterhammetje zat te eten en wat dronk uit de 
thermoskan koffie die ik had meegebracht. De 
man, blozend, gezet, klein baardje, het haar nog 
goed in de kleur, ik denk met medewerking van 
de kapper. Hij vertelde me waar hij op vakantie 
was geweest. Zijn vrouw wilde naar Madrid, dus 
werd het Madrid. Mooie stad, trouwens, en ze 
hadden prachtig weer. “We bezochten natuurlijk 
het Prado en het Thyssen Museum, maar alleen 
de zondag gaven we een andere invulling. We 
hadden in onze reisgids gelezen, dat op 
zondagen het Parque del Buen Retiro een 
absolute aanrader is. We zijn daar geweest en 
we waren echt de enigen niet. Half Madrid gaat 
daar heen en het is beslist de moeite waard. We 
zagen daar honderden stoelen staan rond het 
muziekpaviljoen en vele daarvan waren reeds 
bezet. Wij lazen dat over een uur een concert 
gegeven zou worden. Een uur wachten hadden 
we er wel voor over. Wij vonden twee lege 
stoelen in de schaduw en rondom ons werden 
allengs alle stoelen bezet. Er werden nog 
honderden stoelen bijgezet, maar die stonden in 
de zon en die scheen onbarmhartig. Toch werden 
ze alle bezet, zelfs op het grasveld namen veel 
mensen plaats”. 

Het concert 
“Je kon een programma van het concert bij een 
kiosk ophalen, en dat deden wij dan ook en toen 
het orkest begon te spelen, konden we goed 
volgen wat er werd gespeeld. Het was 
fantastisch, niet alleen de muziek maar vooral de 
ambiance. Zo sfeervol, zo rustgevend, zo 
harmonieus. Eigenlijk zouden we dat bij ons in 
het stadspark ook moeten hebben, dat is voor 
zondagmiddagen een heel goede bestemming. 
Trouwens, het hele park, zeer behoorlijk van 
afmeting, is de moeite waard. Je kunt er heerlijk 
dobberen in een bootje, romantisch als op 
impressionistische schilderijen. Picknicken met 
de hele familie, veel kramen met lekkernijen, en 
zelfs een prachtig museum. Alles gratis, behalve 
de hapjes natuurlijk. Wij hebben er enorm van 
genoten, voor ons het hoogtepunt van Madrid. 
We gaan er zeker nog een keer heen”. 

Ik hoorde de man zwijgend aan, een tikkeltje 
jaloers ook. Voor ons zat er dit jaar geen vakantie 
in, de gezondheid van mijn vrouw verhinderde 
dat. Daarom was ik alleen gaan fietsen. Vaak heb 
je dan de leukste ontmoetingen. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

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

Maandag 18 juli KBO Venray: 

Dagtocht naar het Kröller Müller museum met de 
Museum Plus Bus, die om 10.30 uur vertrekt vanaf 
De Kemphaan. Kosten voor deze reis en het 
Museumbezoek € 15,50, inclusief de lunch. 
Aanmelding bij Mariette Noijen, tel. 06 1308 0430 of 
per mail activiteitencommissie@kbovenray.nl 
(alleen voor leden) 

Vrijdag 29 juli KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok heeft op deze vrijdag zijn 
maandelijkse open-huismiddag tussen 16.00 en 
18.00 uur in het gebouw Bergweg 300 Venray 
(Schuttersveld), op de vierde etage. (voor iedereen) 

Zaterdag 30 en zondag 31 juli OLDTIMERCITY: 
In het centrum van Venray heeft beide dagen het 
oldtimertreffen plaats. Op de pleinen staan ruim 
driehonderd oude auto’s en andere 
vervoermiddelen van vroeger tentoongesteld. Tot 
die oldtimers worden ook wagens van midden jaren 
’80 gerekend. Op zaterdag wordt een 
Knapzakkentoer van 130 kilometer gemaakt in oude 
auto’s. Beide dagen van 11.00 tot ongeveer 17.00 
uur. (voor iedereen) 

Maandag 8 augustus KBO VENRAY: 
Kermisbrunch van KBO Venray. Aanvang van de 
brunch is 12.00 uur in ouderencentrum De 
Kemphaan. De datums van de kaartverkoop staan 
in nieuwsbrief nummer 6 van juni. De kaarten 
kosten € 10,00 per persoon. 

Eifelreis senioren  
Deze reis gaat definitief door van 4 tot 7 september.  
Er hebben zich inmiddels 43 senioren aangemeld. 
Uit Oirlo 16, uit Venray 15 en uit Oostrum 12. 
Wellicht kan er nog één stel mee.  
Bij interesse informeer naar de mogelijkheden bij 
Hay Achten, telefoon 06-13414407.  

Start bridgecursus 
Het bestuur van AVOS werd 
geattendeerd op de start van een 
cursus Bridge in het najaar.  
De cursus bestaat uit 15 lessen 
van 2,5 uur.  
De lestijden worden in onderling overleg bepaald. 
De totale kosten bedragen 150 euro.  
Voor meer informatie en aanmelding: Mientje 
Wester, e-mail: mientjewester@planet.nl of  
tel.nr. 06-29990081. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  1 JULI – 26 AUGUSTUS 

mailto:activiteitencommissie@kbovenray.nl
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Het aantal coronapatiënten in 
ziekenhuis VieCuri en het aantal 
besmettingen in de regio blijft dalen. 
Daarom heeft VieCuri, met ziekenhuizen in Venlo 
en Venray, de coronaregels versoepeld. Het is weer 
toegestaan om samen naar een poli-afspraak te 
komen.  
Bij bezoek aan een patiënt op de verpleegafdeling 
is het niet langer nodig om 1,5 meter afstand te 
houden en een mondneusmasker te dragen.  
Op de verpleegafdeling zijn weer twee bezoekers 
per patiënt gelijktijdig toegestaan. Ook de 
bezoektijden van de verpleegafdelingen zijn 
aangepast. Er zijn elke dag twee bezoekmomenten: 
in de middag van 14.00 tot 15.00 uur en in de 
avond van 18.30 tot 20.00 uur. Tijdens de 
coronapandemie had VieCuri aangepaste 
bezoektijden. De afgelopen maanden zijn de 
bezoektijden zoals ze vóór de pandemie waren 
geëvalueerd. Er is een enquête geweest onder 
zorgprofessionals en patiënten. Op basis van die 
resultaten en na overleg met de cliëntenraad zijn 
nieuwe bezoektijden tot stand gekomen.  
Voor enkele afdelingen geldt een uitzondering. 
Deze details zijn te lezen op de website van 
VieCuri. Basisregels bij bezoek aan het ziekenhuis 
blijven: was of desinfecteer regelmatig de handen, 
hoest en nies in de ellenboog en schud geen 
handen. Bij luchtwegklachten geldt: blijf thuis. 
Indien bezoek aan de betreffende zorgafdeling toch 
noodzakelijk is, draag een medisch 
mondneusmasker. Mensen die positief zijn getest 
op corona, worden verzocht in isolatie te blijven en 
niet naar VieCuri te komen. Zij die in contact zijn 
geweest met iemand die corona heeft, worden 
gevraagd contact te vermijden met kwetsbaren 
(zoals de patiënten op de verpleegafdeling) 
gedurende tien dagen.  

Coronavaccinatie 
In de maand juli zijn er enkele dagen 
waarop mensen in Venray hun 
vaccinatie (booster) kunnen laten 
zetten. Dat kan in het ziekenhuis in 
Venray op 11 en 12 juli en op 25 en 26 
juli. Op al deze dagen tussen 10.00 en 
17.00 uur, afspraak is niet nodig. Legitimatie en 
mondkapje wel. 

 

  HET NIEUWE ETEN 

Toen hij vernam dat hij torren,  

wormen moest gaan eten, 

trok een man van afschuw  

een vervormd gelaat, 

als van een oorwurm.  

U raadt al hoe het voortaan gaat: 

Hij werd geslacht, gekookt  

en in de boerenkool gesmeten. 

Plutoux  

Geen tabletcafé 
In de maanden juli en augustus wordt in 

de Venrayse bibliotheek geen tabletcafé 
gehouden. Het tabletcafé heet vanaf 5 september 
overigens DigiCafé. Behalve vragen over tablet, 

smartphone en e-reader kunnen tijdens deze 
informatieve bijeenkomsten allerlei onderwerpen 
aan bod komen, zoals de werking van Windows 

of MacOS, (g)mailen etc.  

BiblioNu heeft een speciale service voor 
leesclubs. Er kunnen meerdere boeken 
met dezelfde titel tegelijk gereserveerd worden, 
zodat alle deelnemers van de leesclub hetzelfde 
boek kunnen lezen. Voor deze service hoef je geen 
lid te zijn van de bibliotheek.  

Er kan uit meer dan 300 populaire leesclubtitels 
gekozen worden via de website van BiblioNu. De 
boeken zijn online te reserveren en kunnen 
afgehaald worden in de bibliotheken van Venray of 
Horst aan de Maas. Leesclubs kunnen zich 
aanmelden via info@biblionu.nl of kunnen een 
bezoek brengen aan een van de bibliotheken. Let 
op: BiblioNu werkt met zelfbedieningsuren en 
service-uren. Meer informatie, ook over de 
openingstijden, op www.biblionu.nl  
. 

VIECURI VERSOEPELT CORONAREGELS  SAMEN LEZEN IS LEUKER 
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

RIJBEWIJSKEURINGEN  

Senioren van 75 jaar of ouder dienen bij 
het verlengen van het rijbewijs eerst gekeurd  
te zijn door een keuringsarts. In Venray kan dit: 

• Elke vierde donderdag van de maand  
in De Kemphaan, Kennedyplein.  
Afspraak via tel. 586706.  

• Op Vincentiushof 13, minimaal 2x per maand  
Afspraak maken via tel. 036 720 0911  
of via de site: https://goedkopekeuringen.nl 

Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde 
gezondheidsverklaring, het rijbewijs, een kleine 
hoeveelheid urine en een medicijnenuitdraai van de 
apotheek (ook als u nu geen medicijnen gebruikt).  
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet 
hoe sterk deze zijn.  

Dit nummer enkele wijzigingen bij Wanssum en Venray 

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 
Leden van AVOS Venray 
brachten in mei een bezoek 
aan de Duitse stad Aken, onder 
leiding van Paul de Wit uit 
Spaubeek. Deze oud-leraar 
geeft lezingen over en 
rondleidingen in meer steden. 
Hij liet de AVOS-senioren de 
Lousberg beklimmen en een bezoek aan onder meer 
De Dom. De vergoeding die De Wit voor zijn 
gidsenwerk krijgt, schenkt hij steevast aan de 
stichting Pavlos Foundation, die werkt voor 
lepracentra in India. De AVOS-leden hadden daar 
veel waardeing voor en deden gul een duit in het 
zakje dat Paul de bus liet rondgaan. 

Uit Nederland 
In Utrecht, met name in Vleuten, 
De Meern en Leidsche Rijn 
(westelijk van de snelweg A2), 
maken de Hangouderen naam. 
Nee, het zijn geen senioren die 
zich lopen te vervelen, maar het 
is de naam van een 
toneelvereniging van ouderen. 
Zij spelen voor hun 

leeftijdgenoten en doen alles zelf: de teksten, de 
productie, de reclame en de decors. “Het geeft het 
gevoel dat je nog meetelt. In het script verwerken we 
thema’s die leven onder ouderen,” zegt bestuurslid 
Herma Lamark.  “Leidsche Rijn is een snelgroeiende 
wijk. Mensen kennen elkaar vaak niet. De 
Hangouderen creëren verbinding van mensen onder 
elkaar met kunst- en cultuuractiviteiten.” 

Op de wereld 
“Ik had wel schrik, want ik 
dacht dat het pijn ging doen,” 
zei de 75-jarige Cyriel Verbist 
uit het Belgische Turnhout. 
Hij liet een tatoeage zetten. 
De oud-drukker, nu 
medewerker van het 
speelkaartenmuseum in 
Turnhout, liet zich overhalen 
door Laura Meeus. Deze Laura was ooit de pupil van 
Cyriel in een ‘meester-leerling project’. Hij zette haar 
op het goede spoor, wat werk betreft. De dankbare 
Laura wilde nu wat terugdoen en ontwierp een 
tatoeage die de bezigheden van Cyriel weergeeft. 
Cyriel erkende dat ze het perfect deed: “Ik heb er 
niks van gemerkt.” 

 

AREG NEEJS  

Blitterswijck     

KBO Blitterswijck kboblitterswijck@gmail.com 06 2224 3302 

Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06 2170 2753 

Tiny Aerts tiny_aerts@hotmail.com  532557 

Geijsteren WMO werkgroep   

KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 532290 

Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06 4054 3972 

Leunen     

KBO Leunen kboleunen@outlook.com  

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 secretariaat@kbovenray.nl 585861 

KBO Venray-Heide info@kboheide.nl 510316 

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

AVOS Venray info@avosvenray.nl 586778 

Nettie Baartman baartmannettie@hotmail.com 750615 

Twan Christians christiansmarcellis@home.nl 06 2789 2899 

Francien Gielen francien.gielen@ziggo.nl 06 2099 7687 

Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 

Wanssum Wanssum Info Punt   

KBO Wanssum secretariaat@kbowanssum.nl 06 1317 2540 

Tonnie Kwakkernaat tonnie.kwakkernaat@gmail.com  530954 

René Rijpma renerijpma@hotmail.com 511186 

Ysselsteyn WMO loket   
      

mailto:kboblitterswijck@gmail.com
mailto:kboleunen@outlook.com
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Jet Geerets uit Heide is de 
winnaar van de sudoku die in de 
vorige editie van De Schakel stond.  
Zij was een van de vele lezers die de 
sudoku oploste en het juiste antwoord 
instuurde naar de redactie.  

De juiste oplossing was: 351 462 978. 

 

 

 

 

 
Ook in deze editie is een nieuwe puzzel 
opgenomen, een woordzoeker dit keer.  
Om kans te maken op de prijs mail de 
oplossing van de puzzel (de 
overgebleven letters) voor 15 juli naar 
puzzel@cvo-venray.nl. 

De redactie wenst u weer veel 
puzzelplezier.  

 

PUZZEL EN WIN! 

Gemaakt in woordzoekerfabriek.nl 

OPLOSSING: 

De woorden die gezocht moeten worden:  

Airco, badmeester, barbecue, buien, bus, drank, 
duikplank, feest, fietsen, fietstocht, frisdrank, 
handwerken, kamperen, kleinkinderen, lezen, logeren, 
luchtbed, onweer, regen, sproeiers, stoel, strandbal, 
tent, terrasjes, wandelen, zadelpijn, zand, 
zomerbloeiers, zonnebrandolie, zonnewende, ijsje. 
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WILLY MILLOWITSCH 
Voor een verstrooiende avond vroeger was ‘de klucht’ een uitgelezen middel. 
Smakelijk lachen om al die grappen en grollen met een dubbele bodem en 
de verwikkelingen die daaruit ontstonden. Tegenwoordig hebben we 
daarvoor de onvolprezen Jon van Eerd, die John Lanting opvolgde in het 
Theater van de Lach. In de jaren ’80 waren Joop Doderer, Piet Bambergen 
en René van Vooren, die de kijkers deden schuddebuiken.  
Limburgse kijkers hadden een pre in de dagen dat de mensen in de 
huiskamer met moeite de eigen zenders op de buis kregen. Limburgers 
konden overschakelen op de Nord Deutsche Rundfunk. Die had een keer in 
de zoveel tijd een avond met Willy Millowitzch. Der Willy, ein echter 
Kölsscher Jung, was een meester in de klucht. Op de eerste plaats had hij 
zijn hele verschijning mee: een hele joviale, rondborstige zestiger met flinke 
snor, een aparte sonore stem en een mimiek zoals niemand had.  
Willy had, zoals ze zeggen, de lach aan zijn kont hangen. Ook zonder tekst 

droeg hij de show. Hij was ook superieur in de timing: altijd even wachten tot het publiek op stoom was en 
daar kwam dan wat iedereen verwachte en tóch eenieder verraste. In het begin speelde Millowitsch kluchten 
van andere schrijvers, maar al snel begin hij zijn eigen theater met zelf geschreven stukken.  
Waar de klucht is gebeven? Hij is opgegaan in sketches zoals André van Duin, Corrie van Gorp en Frans 
van Dusschoten vaak opvoerden, in comedyseries en in soapseries. Een enkeling als Jon van Eert maakt er 
nog een sport van. 

Jaques Penris 

DE PAUL MEIJER SHOW  
Eigenzinnigheid was Henk Terlingen niet vreemd en door zijn optreden op 
radio en televisie botste hij regelmatig met de omroepbonzen.  
Terlingen begon als radiopresentator van een verzoekplatenprogramma bij de 
KRO, waar bij het pseudoniem Hullekie Dullekie had aangenomen. Later ging 
hij naar de NOS.  
Een van de radioprogramma’s die hij presenteerde was De Paul Meijer Show. 
Heel opvallend en heel controversieel vanwege zijn onderwerpen en zijn 
taalgebruik. Een vast onderdeel van zijn show was het meezingen van het lied 
van Willy Alberti, De Glimlach van een Kind.  
De Paul Meijer Show was in de jaren ’70 een tijdje te horen op Hilversum 3. 
Elke woensdagavond, tussen 19.00 uur en middernacht. Thuis luisterden we 
bijna altijd. Terlingen was een ‘aparte’, zo heette het bij ons, en hij was heel 
humoristisch. Doordat het botste met de omroepbonzen, stopte de show al na 

zeven maanden. Later nam Veronica de show over, maar ook dat duurde niet lang. Terlingen had een item 
over de Lockheed-affaire en noemde Prins Bernhard ‘betrokkene bij de omkoping’. Dat ging Rob Out als 
baas van Veronica te ver en de show verdween voorgoed van de ether. 

Henk Terlingen heeft veel gedaan: van het presenteren van sportprogramma’s (WK in 1974, praat me er niet 
van) tot het becommentariëren van de Amerikaanse maanlanding. 

De zeer intelligente en erudiete Terlingen was met zijn show zijn tijd ver vooruit. Ik vraag me af of zijn shows 
nu wel zouden kunnen. Pas 54 jaar oud overleed hij door een slopende ziekte. 

Leo Broers 

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 volgende Schakels worden de programma’s ‘Zo is het toevallig….’; Stiefbeen en zoon en 
Tineke besproken.  
Hebt u hier herinneringen aan? Keek u er samen met de buren naar, onder het genot van koffie of een ander 
drankje? 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 

GEKLUISTERD AAN DE BUIS 


