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Trots op prachtige expositie. Venray was een enorme ravage aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Door de gevechten tussen de geallieerden en de Duitsers tijdens de bevrijding van Venray in oktober 1944 
werden veel panden zwaar of onherstelbaar verwoest. Veel van deze gebouwen zijn hersteld en na een 
moeizame start is Venray helemaal vernieuwd. De expositie Venray herrezen uit het puin toont unieke 
foto’s, objecten en een bijzondere film over de periode van 1946 tot 1970.  
“We zijn trots op deze prachtige tentoonstelling”, zegt Marian Fassotte, manager van het Venrays Museum.  
Vrijwilliger Piet Bögels (links op de foto) knikt. Op pagina 4 meer informatie over deze bijzondere expo.  

Foto: Jan-Hein de Wit 
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wisselen van de optredende artiesten wordt 
gehouden. Dit jaar is er dus geen extra lotenverkoop 
in de schouwburg. U krijgt één lot, gekoppeld aan de 
toegangskaart. Let op: het nummer met de L ervoor 
heeft niets te maken met de stoelnummers in de 
schouwburg: ook nu geldt dat u zelf uw eigen plaats 
mag kiezen. De grote zaal gaat om 13.45 uur open. 
Om 14.00 uur start het programma in de zaal.  

Programma 
De commissie is ontzettend trots op het programma, 
dat ze u mag presenteren. Bij binnenkomst en in de 
foyer speelt het trio Van Els. Vervolgens biedt het 
bijna twee uur durende programma: 

- Muziekgroep Music for Life uit Oostrum:  
  muziek waarbij u mee kunt zingen. 

- Theo Nellen: buuttereedner.(foto boven) 

- Angelique Hesen: zang. 

- Korte pauze waarin de winnende loten worden  
  getrokken. 

- Stenzel & Kivits: amusement van de bovenste  
  plank. (foto onder) 

Borrelen 
Na afloop van de voorstelling is er zoals elk jaar 
gelegenheid in beide foyers om gezellig na te 
babbelen en te borrelen. 

De verkoop van de toegangskaarten zal voor 
ouderen in Venray in De Kemphaan plaatsvinden op 
de donderdagen 8 en 15 september. Zie hiervoor de 
mededelingen in de agenda. Ouderen in de 
kerkdorpen kunnen kaarten kopen bij de eigen KBO. 

De commissie Dag van de Ouderen van de Centrale 
van Ouderenverenigingen heeft een heel mooi 
programma in elkaar gezet voor de Dag van de 
Ouderen op 1 oktober. Na twee corona-jaren zijn 
de senioren er echt weer aan toe, dus de commissie 
heeft extra goed uitgepakt. 

Zoals vorig jaar al bekendgemaakt, is besloten alleen 
het programma in Schouwburg Venray te doen. 
De traditionele plechtige H. Mis wordt niet meer 
georganiseerd.  

In de foyer van de schouwburg zijn de mensen die 
een toegangskaart hebben gekocht, vanaf 13.00 uur 
welkom voor een kop koffie of thee en een gebakje, 
in beide foyers. Er zitten twee consumptiebonnen 
vast aan de toegangskaart. Als u een extra kop koffie 
of thee wil, moet u daarvoor zo’n consumptiebon 
inleveren of contant betalen. Ook kunt u die bonnen 
na de voorstelling gebruiken. 

Loterij 
Nieuw is, dat op deze toegangskaart ook een 
(geschreven) nummer met een L ervoor zal staan. 
Dit nummer is uw lotnummer voor de loterij, waarvan 
de trekking weer tijdens de korte pauze bij het 

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 30 september. 

Aanleveren kopij: uiterlijk dinsdag 13 september. 
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 ook uiterlijk 13 september aanleveren 
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. 0478 569 802. 

Redactie:  
Ron Koenen, hoofdredacteur, tel. 06 4619 6803,  
Henk Raedts, voorzitter, 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. 

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.  

  DAG VAN DE OUDEREN 
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VAKANTIE 

Al op vakantie geweest? Ach, in de 
ogen van jongeren hebben wij pensionado’s, 
eigenlijk continu vakantie. Gek dan, dat het toch niet 
altijd zo voelt. Waarschijnlijk omdat wij ouderen vaak 
aangewezen zijn op onze eigen reisorganisaties 
zoals: Regiotaxi, Valys of RollatorTours.  
Die brengen je helaas niet naar verre, zonnige 
vakantieoorden. 

Jongere generaties doen massaal nog wel verwoede 
pogingen om van Schiphol weg te komen. 
Aangekomen op hun zonovergoten ‘all-in 
bestemming’ hopen ze dan ontspannen de koffer 
in te kunnen duiken, maar die blijkt helaas in veel 
gevallen het ‘Hol van Schip’ nog niet verlaten te 
hebben.  

Gemak 
Het koffer blijkt vaak milieubewuster dan de 
reislustige jeugd. Want waarom zou je in deze tijd 
de zon nog zover gaan zoeken? Het klimaat is al 
verziekt genoeg en bovendien heeft de zon - getuige 
het jaarlijks toenemende aantal tropische dagen - 
uw achtertuin allang ontdekt. De zeespiegel stijgt 
ook al, en dat alles om het de luie strandganger 
zo gemakkelijk mogelijk te maken. 

Maar natuurlijk kijk je verlekkerd naar die 
aanlokkelijke reisprogramma’s op de tv. Natuurlijk 
zie je jezelf, net als Floortje, al hunkerend onderweg 
‘naar het einde van de wereld’. Laat ik je dan uit 
de droom helpen: De wereld kent geen einde! 
Dat wil zeggen: niet in ruimte, wel in tijd. 
De mensheid als geheel zal dat niet meer mee gaan 
maken. We hebben onszelf ruim daarvoor dan allang 
naar de spreekwoordelijke ‘testikels’ geholpen. 

Geen hoek 
Maar qua ‘einde aan ruimte’ heeft Floortje geen poot 
om op te staan. Want waar moet je het ‘einde van 
de wereld’ zoeken? De aarde is immers een bolletje! 
Nou ja, ze zal de uithoeken van de wereld bedoelen, 
kun je dan nog denken. Maar ook de knapste 
wiskundigen hebben aan een bol nog geen hoek 
kunnen ontdekken.  

Begrijp me goed, ik misgun Floortje haar uitstapjes 
niet. Maar laat u daardoor niet gek maken.  

Bovendien zijn onze boeren al druk bezig 
met Nederland wat op te leuken. Een spelletje 
‘Trekkertrek’ op onze autowegen, leuke brandende 
hooibaaltjes als kampvuurtjes hier en daar én . . . 
ze hangen onze vlag ondersteboven.  
Dat laatste om u een idee te geven dat u er dan 
van de andere kant van de wereld tegenaan kijkt.  
Lijkt het tóch ver weg geweest. Geniet dus gewoon 
lekker van uw vakantie thuis. 

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

COLUMN 

Voortgang Inclusie Agenda 
De vaststelling van De Inclusie Agenda ‘Venray voor 
iedereen 2022 – 2024’ staat op de agenda van de 
gemeenteraadsvergadering van 22 september 2022.  

G-debat in Venray. Dit debat geeft mogelijkheden 
voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking 
om als alternatieve gemeenteraad te vergaderen 
met B&W van Venray. Op 26 september van  
13.45-14.30 uur vindt een eerste overleg plaats.  

Dag van de Witte Stok. Sinds 1970 wordt de dag 
wereldwijd gevierd op 15 oktober. 

Week van Toegankelijkheid. Op 3 oktober wordt 
i.h.k.v. de landelijke Week van Toegankelijkheid in 
Venray een activiteit gehouden bij het gemeentehuis. 
Het college van B&W, raadsleden en ambtenaren 
hebben toegezegd dat zij hieraan hun medewerking 
willen verlenen. Zij willen ervaren hoe het is om zich, 
met hulpmiddelen en onder begeleiding van leden 
van het GPV, in de openbare ruimte te begeven. 

Jac Haegens  

Het traditionele KBO jeu-de-boulestoernooi, dat op 
donderdag 23 juni voor de vijftiende keer in successie 
op touw werd gezet, is gewonnen door het 
Merselose doublet Wim Wilms en Herman Keyzers. 
Zij versloegen in de finale Ger Jenniskens en 
Sraar Arts uit Ysselsteyn overtuigend met 13-0. 
Trots ontvingen de winnaars de trofee uit handen 
van Eef Zeelen en Johan van Maris uit Venray, de 
winnaars van verleden jaar. De KBO kan terugzien 
op een geslaagde vijftiende editie van het jeu-de-
boulestoernooi. Een sportieve krachtmeting tussen 
84 deelnemers, heerlijk weer en gezellig vertoeven 
op het overdekte terras waren de ingrediënten op 
de bouledrome in Venray. De 84 spelers waren 
onderverdeeld in 42 doubletten van 55-plussers 
uit de gemeente Venray.  
Het complex op het Speulpark, met maar liefst 
33 buitenbanen, was nagenoeg helemaal bezet.  
Er werd in twee poules in doublettenvorm gespeeld. 
Voor de volledige uitslag en meer informatie zie de 
website www.bouledromevenray.nl  

De poule- en finalewinnaars. Foto: Jan Derikx 

  GPV-NIEUWS 

  BESTE JEU-DE-BOULERS KBO 
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Het initiatief voor het maken van een film en een 
tentoonstelling over de naoorlogse periode kwam van 
Comité wederopbouw expositie Venray. Zij vonden 
het belangrijk dat het verhaal van de wederopbouw 
wordt verteld. Niet alleen voor de oudere inwoners 
die er direct of indirect mee te maken hadden. Maar 
ook voor alle jongere inwoners of andere bezoekers.  

Ook voor het Venray Museum geldt het motto: 
‘Wie het heden goed wil begrijpen, zal graag iets 
willen weten over het verleden’. En na ‘75 jaar 
Bevrijding’ was het tijd om iets museaals te doen aan 
de wederopbouw van Venray. Het initiatief kwam dus 
op een uitgelezen moment. 

Marian Fassotte: “We hebben als museum ons best 
gedaan om deze mooie tentoonstelling onder de 
mensen te brengen. Dat was een uitdaging omdat de 
vrijwilligers niet waren betrokken bij de ontwikkeling 
van het concept. Maar het resultaat is door ons 
onmiddellijk omarmd. Het is een schitterende 
tentoonstelling met een boeiende film als hoogtepunt. 
De film is heel goed gemaakt, is toegankelijk en geeft 
een heel goed beeld van die tijd.” 

Paul van Leeuwen: “Paneel over  
huisvesting spreekt mij bijzonder aan.”  

Paul van Leeuwen: “Ik kom niet uit Venray.  
Voor mij was het heel erg informatief om meer te 
begrijpen van de groei van Venray. Dat zal ook 
gelden voor de mensen die hier als bezoeker van 
de regio terechtkomen. Voor de inwoners van Venray 
geeft de tentoonstelling veel mogelijkheden voor 
identificatie, omdat er veel inwoners van Venray uit 
die tijd te zien zijn. Het paneel over huisvesting 
spreekt mij bijzonder aan. Groei en industrialisatie 
zijn heel illustratief voor de groei van Venray.  
Vergeet niet dat de verwoesting hier enorm was. 
Door in landelijk beleid Venray aan te wijzen als 
industriekern was er heel veel mogelijk.” 
Piet Bögels: “De tentoonstelling heeft mij ook de 
mogelijkheid geboden om artikelen te schrijven voor 
nieuwsblad Peel en Maas op basis van de verhalen 
van mensen die voorkomen in de tentoonstelling. 
Bijvoorbeeld een inwoner van een noodwoning, 
of een inwoner die gezinsverzorgster was in die tijd. 
Het was heel leuk werk om die mensen op te zoeken 

 VENRAY HERREZEN UIT HET PUIN 
en te interviewen. Het geeft je werk als vrijwilliger 
voor het museum veel diepgang. De tentoonstelling 
laat ook iets zien van de veranderende tijdgeest. 
Een mooi voorbeeld is ook de komst van de 
textielfabriek van Frans Beeren in het gebouw waar 
nu nog de bieb is gehuisvest. In die fabriek mochten 
meisjes en jonge vrouwen werken en dat was voor 
de heersende normen een kleine revolutie.” 

Marian Fassotte: “Alle panelen zijn bijzonder mooi 
vormgegeven en zijn heel informatief. Bijvoorbeeld 
het zwembad van Vlakwater met al die kinderen! 
Prachtig. Ook de beelden van de middenstand zijn 
erg mooi. De inwoners van Venray hadden het heel 
zwaar, maar zij toonden ook veerkracht. De foto’s 
van de middenstand vormen een mooi beeld van de 
kracht waarmee de middenstand zich heeft hersteld. 
Het is ook een voorbeeld van de veranderde tijdgeest 
in vergelijking met het leven vóór de oorlog.  
Er is ook een goede selectie gemaakt van objecten 
om het verhaal van de wederopbouw goed te 
vertellen. Het is een sfeervolle tentoonstelling 
geworden over het verhaal van de wederopbouw. 
Een verhaal dat niet verloren mag gaan. 
De rondgang langs de foto’s en teksten in het 
Venrays Museum zal de bezoeker boeien. Nogmaals: 
wij zijn trots op deze prachtige tentoonstelling!” 

Openingstijden: donderdag, vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.30 tot 17.00 uur. Voor groepen vanaf 
10 personen kan een rondleiding worden verzorgd. 

Tekst en foto: Jan-Hein de Wit 
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Pater Puin 

Naam:  Beda Verbeek 
Geboren: 1885 
Gewoond: Venray,  
overleden: 1959 

Beda Verbeek werd als Hendrikus Jacobus 
Gerardus Verbeek in 1885 geboren in Venray, 
in een van de armenhuisjes aan het 
Kerkestraatje, ongeveer ter hoogte van het 
huidige oorlogsmonument. Later zijn die huisjes 
afgebroken en is de kloostermuur 
doorgetrokken. Het grootste deel van zijn leven 
verbleef Beda elders. Hij werd in 1911 namelijk 
tot priester gewijd bij de paters Franciscanen. 
Beda werd in Zuid-Limburg gestationeerd en 
kreeg daar de opdracht archiefwerk te gaan 
doen. Hierdoor kon hij naar hartenlust aandacht 
besteden aan de Venrayse geschiedenis. 
Zijn belangrijkste werk voor Venray is 
geschreven bij het 300-jarig jubileum van 
de Minderbroeders in Venray in 1947, een 
standaardwerk. 
Zijn grootste bekendheid binnen Venray kreeg 
hij direct na de bevrijding van het Peeldorp. 
Eind 1944 mocht hij weer in Venray komen 
wonen en kreeg van de rijksgemachtigde voor 
monumentenzorg het verzoek toezicht te houden 
op de opruimingswerkzaamheden bij de 
vernielde Grote Kerk. Dagelijks was hij op de 
ruïnes van de kerk te vinden en hij werd daarom 
al snel 'Pater Puin' genoemd.  

Foto: RooyNet 

NAAM EN TOENAAM 

 
DE ZWERVER 

 

De slaapbank 
Het zou niet lang meer duren of het was 
helemaal donker. Hoewel, donker, met een 
volle maan en een heldere hemel is het nooit 
helemaal donker. Ik houd ervan om op een 
zwoele avond als deze een wandeling te 
maken. Het voelde nog zo aangenaam aan dat 
ik op het bankje in het buitengebied plaatsnam. 
Ik wilde van de stilte genieten, maar stilte 
bestaat niet. In de verte sloeg een hond aan, 
en dat werd door andere honden beantwoord. 
Een motorrijder ver weg op de autoweg liet zijn 
ego spreken. Eerder dan ik hem zag, hoorde ik 
een man aanlopen die kennelijk zijn grote hond 
uitliet, netjes aangelijnd. Hij vroeg of hij op de 
bank kon gaan zitten. Natuurlijk, het is niet mijn 
bezit. De hond werd met zijn lijn aan de bank 
vastgelegd, wat ik wel zo geruststellend vond, 
want op grote honden heb ik het niet zo. 
Ik vroeg of hij een wandelingetje maakte, maar 
nee, hij zat op zijn bed. Hier sliep hij ‘s nachts. 
Dat is niet altijd zo geweest. Vier jaar geleden 
had hij nog een goede baan bij een bank, maar 
ze vonden hem overbodig en hij mocht 
vertrekken.  

Alles kwijt 
Eerst nog een uitkering, maar die hield ook op 
en werk was er niet te vinden met zijn leeftijd. 
Door alle spanningen raakte hij in een 
depressie, hij was opgenomen geweest. 
Zijn vrouw kon er niet tegen en wilde weg. 
Een scheiding dus, en de kinderen kozen 
voor hun moeder. Baan kwijt, vrouw kwijt, 
kinderen kwijt, huis kwijt. En zie maar eens van 
een uitkering een huis te huren, die zijn er niet 
of onbetaalbaar. ‘s Winters kon hij naar de 
nachtopvang, zomers als de temperatuur het 
toeliet sliep hij gewoon buiten, zoals hier op de 
bank. Als het regende had hij wel wat plekjes in 
oude schuren waar hij terecht kon. Het was 
hard, eerst een goede baan bij een bank en nu 
op een bank zonder baan. Hij lachte wat treurig 
om zijn eigen grap. Maar hij was gelukkig met 
zijn hond, die voorkwam heel wat narigheid. 

Ik wilde nog wel wat met hem praten, maar hij 
had er geen zin meer in. Dus stond ik maar op 
van zijn bed en wenste hem welterusten. 
Hem verder een goed leven toe te wensen 
vond ik wat te ver gaan. 

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
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Ook senioren krijgen te maken met een woud van 
regels en wetten op sociaal en financieel gebied. 
Platform Sociale Zekerheid (PSZ) helpt zoeken in 
dit woud. De redactie van De Schakel zocht contact 
met spreekuurhoudster Réka Nagy om te achterhalen 
wat het platform wel en niet kan betekenen voor 
deze doelgroep. 

Wat kan jullie platform betekenen voor senioren? 
”Wij kunnen hen in de eerste plaats helpen door 
de regels en mogelijkheden daarvan uit te leggen 
en uiteraard mogelijke uitkeringen zoals AOW en 
pensioen aan te vragen. Daarnaast, voor de jongere 
senior, kunnen wij de regels van de sociale zekerheid 
uitleggen en ook helpen bij eventuele uitkeringen.” 

Wat voor soort vragen krijgen jullie het meest? 
”Wij krijgen algemene en persoonlijke vragen, 
die onder de sociale zekerheid vallen.  
Doordat wij met name gespecialiseerd zijn in ziekte- 
en arbeidsongeschiktheidsregelingen gaan  
de meest gestelde vragen over ziektewet, ontslag, 
werkloosheidswet, minimaregelingen en hulp met 
bezwaar.  
Mensen willen bijvoorbeeld weten welke rechten en 
plichten ze hebben bij arbeidsongeschiktheid; hoe ze 
zich het best kunnen voorbereiden op een gesprek 
met de bedrijfsarts of met een arbeidsdeskundige; 
hoe het precies zit met ontslag bij langdurige ziekte 
en hoelang ze een uitkering kunnen krijgen.” 

Merken jullie dat het drukker wordt met vragen 
vanwege onder meer de prijsstijgingen? 
”Sinds eind vorige jaar al krijgen we meer vragen 
over de minimaregelingen vanwege de prijsstijgingen. 
Kwetsbare huishoudens vragen eenmalige 
energietoeslag, bijzondere bijstand en individuele 
inkomenstoeslag aan, en vragen tijdelijke 
ondersteuning van de voedselbank.” 

Helpen jullie alleen senioren.  
Of wat is jullie doelgroep?  
“Eigenlijk hebben we geen speciale doelgroep. 
Wij helpen niet alleen senioren, maar iedereen  

 PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID 
die informatie en advies over sociale zekerheid wil 
inwinnen. Wij bieden altijd een luisterend oor en 
helpen mensen op de goede weg.”  

Is het advies vragen bij jullie gratis?  
En met hoeveel mensen zijn jullie? 
”Ja, onze dienstverlening is helemaal kosteloos. 
In september 2020 zijn wij met z'n tweeën met het 
inloopspreekuur in Venray begonnen. Door de 
lockdown mochten wij alleen via mail en telefonisch 
ondersteuning bieden, er was wel behoefte aan ons 
werk. In de loop van de tijd kwam een derde collega 
ons team versterken. In Venray werken wij samen 
met het Platform Sociale Zekerheid Noord- en 
Midden-Limburg, dat op een vijftal locaties 
spreekuren verzorgt. Onze groepen bestaan uit 
diverse vrijwilligers. Het merendeel van hen heeft zelf 
met arbeidsongeschiktheid te maken gehad, het zijn 
derhalve ervaringsdeskundigen. Tevens worden wij 
door middel van bijscholing op de hoogte gehouden 
van diverse (wets)wijzigingen en wisselen wij kennis 
en ervaring uit met andere spreekuur- en 
belangengroepen die ook bij Burgerkracht De Pijler 
zijn aangesloten.” 

Voor meer informatie: 
Platform Sociale Zekerheid, Burgemeester van 
de Loostraat 2B Venray, tel. 06 2328 8030,  
e-mail: spreekuur@psz-venray.nl  
of website www.psz-venray.nl 

 
Foto: Réka Nagy (links) en Paul Berden  

van het Platform Sociale Zekerheid. 
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gedroogde schillen van citrusfruit te koop, maar 
meestal zit het wit van de schil daar nog aan en dat 
geeft een bittere smaak. “Ik schil zelf het citrusfruit, 
heel dun, zonder het wit. In de schil zitten de 
etherische oliën, die de smaak geven.” Inmiddels zijn 
ook de zonen van Joop betrokken bij de productie, 
evenals zijn vrouw Jacqueline. Zij doet onder meer 
de distributie van de vele producten. Samen met 
zoon Dennis is Joop ook producent van een 
voedingssupplement dat uit biest gewonnen wordt. 
Dat bedrijf staat in Ysselsteyn, waar ook de 
citrusbomen staan. 

Bijen 
Joop heeft zelf bijenkasten en daarmee zijn eigen 
honing, te gebruiken voor diverse producten zoals 
mede (een alcoholische honingdrank) en als 
smaakmaker in likeur of bier. In de tuin staat ook 
een eucalyptusboom. De specifieke eucalyptussmaak 
haalt hij uit de bladeren. Er staan meerdere 
druivenstokken van verschillende soorten waaruit 
ook diverse wijnen gemaakt kunnen worden. 

Joop is nu bezig om in 
het gebouw waar de 
productontwikkeling plaatsvindt, 
een ruimte in te richten waar in 
de toekomst proeverijen kunnen 
worden gehouden.  
De ruimte waar nieuwe 
producten en smaken worden 
ontwikkeld is te klein om daar 
ook nog een grootschalige 
brouwerij in te huisvesten. 
Voor massaproductie van 
duizenden liters maakt hij 
gebruik van professionele 
brouwerijen, maar altijd wordt 

het brouwproces door Joop zelf uitgevoerd. 
Om zijn kennis ook aan beginnende brouwers door 
te geven is hij docent bij Dionysos. 

Oostrum mag trots zijn op de brouwerij De Grieze, 
die uit hobby is geboren en een vaste plaats onder 
de vele Nederlandse brouwerijen heeft verworven.  

Tekst: Leo Broers 
Foto’s: Nohlmans  

Wie is: Joop Nohlmans  

Geboren in: Sittard 

Leeftijd: 66 jaar 

Gehuwd met: Jacqueline  

Kinderen: 3 zonen, 1 dochter  

Kleinkinderen: 1  

Oud beroep: diverse, onder meer 
 verkoopadviseur Dalland  
Bezigheden: bier brouwen, wijn maken,  
 lesgeven Dionysos, koken  

Van je hobby je beroep maken, dat is wat velen van 
ons willen, toch? Maar niet iedereen zal zo gelukkig 
zijn om daarin ook te slagen. Joop Nohlmans is dat 
wel gelukt, en hoe. Joop was altijd, en is dat nog 
steeds, al bezig met alles wat met voeding en 
smaken te maken heeft.  
Jam maken, likeur met fruitsmaak, mede van honing, 
van druiven wijn maken, dit 
alles hield Joop al vele jaren 
van de straat. Dat deed hij 
naast zijn drukke 
werkzaamheden, die hem 
vaak naar het buitenland 
brachten. Als lid van 
Dionysos, het gilde dat op 
velerlei manieren mensen 
aanzet tot het produceren 
van natuurlijke producten 
betreffende voeding, leerde 
hij bierbrouwen. Achter zijn 
huis staat een gebouw, dat 
ooit dienstdeed als schuur en 
nu voor alle bezigheden van Joop in gebruik is.  
Vanaf 2017 bracht hij zijn eigen biermerk op de markt 
onder de naam De Grieze, ontleend aan wat hij zag 
als hij in de spiegel keek. Het etiket draagt met trots 
die naam en ook de naam van de plaats waar het 
bedrijf is gevestigd staat heel prominent daarop: 
het voormalige gehucht Lull. Al klinkt dat wat raar, 
die plaatsnaam is bijna een geuzennaam geworden. 

Varkens 
Joop is geboren in Sittard, en hij kwam na zijn 
opleiding aan de Hogere Landbouwschool in dienst 
bij het varkensvermeerderings- en ontwikkelings-
bedrijf Nieuw Dalland. Dat bracht hem en zijn familie 
naar Venray.  

Hij is voortdurend bezig nieuwe smaken bier of likeur 
te ontwikkelen, en altijd met natuurlijke producten. 
Joop is een echte purist wat smaken betreft. “Voor de 
fruitsmaken in mijn bier of likeur gebruik ik echt fruit, 
geen chemisch smaakpoeder uit de fabriek. Dat geeft 
wel minder kleur aan de producten, maar de smaak 
is veel zuiverder.” Moet er een toon van citroen- of 
sinaasappelschil in het bier zitten, dan worden 
daarvoor de schillen van zelfgekweekte citroenen en 
sinaasappels gebruikt. Op de markt zijn weliswaar 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Waar kunnen ouderen, die een ander huis willen, op 
rekenen? En de senioren die geen verhuisplannen 
hebben, maar die in een voor hen te groot huis 
wonen? De redactie van De Schakel sprak hierover 
met wethouder Jan Jenneskens en beleidsadviseur 
wonen Henny van de Ven. 

Iedereen wil graag prettig wonen in een goede buurt, 
liefst met winkels en openbaar vervoer om de hoek. 
Helaas is dat niet voor iedereen weggelegd.  
Er is de laatste jaren te weinig gebouwd.  
En ook voor arbeidsmigranten, statushouders en 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, alsmede uit 
het westen komende woonforensen moeten 
passende woningen worden gebouwd.  
Bouwen, bouwen, bouwen.  
Maar zo simpel ligt het niet. De stikstofcrisis beperkt 
woningbouw, de stijgende grond en bouwprijzen, 
de tekorten aan voldoende personeel en de levering 
van bouwmaterialen spelen een steeds grotere rol. 

Onwenselijk 
Te gemakkelijk wordt geroepen, dat senioren een 
eengezinswoning ‘bezet houden’ en dat ze naar een 
appartement moeten verkassen. Senioren met een 
eigen woning hebben vaak de hypotheek afbetaald. 
Bij verhuizing naar een huurappartement gaan ze 
naar een maandhuur van duizend euro of meer. 
Bovendien worden ze uit hun sociale omgeving 
gehaald. Onwenselijk dus. Kan de gemeente Venray 
invloed uitoefenen op de mate waarin de komende 
jaren woningbouwplannen binnen de gemeente 
worden gerealiseerd? “Dus alles moet gericht zijn 
op nieuwbouw voor een betaalbare huur- of 
koopprijs. In het Omgevingsprogramma Wonen 
staat: de focus moet liggen op ouderen en starters. 
Als projectontwikkelaars alleen maar bouwen voor 
mensen met een grote beurs, moeten we ingrijpen,” 
zegt wethouder Jenneskens. 

Bouwverordening 
De gemeente kan zelf geen woningen bouwen, 
dat doen woningcorporaties en projectontwikkelaars. 
De gemeente heeft weinig eigen grond meer. 
Dat heeft in het verleden grote financiële 
consequenties gehad. Wil de gemeente meer 
invloed hebben op woningontwikkeling, dan zal ze, 
waar dit kan, prestatieafspraken moeten maken 
met woningcorporaties, zoals Wonen Limburg.  
Op particuliere beleggers, projectontwikkelaars 
kan de gemeente minder invloed uitoefenen. 
Toch probeert zij in een nieuwe bouwverordening 
dwingende bepalingen op te nemen.  
Bijvoorbeeld dat bij plannen voor twaalf of meer 
huizen een aantal daarvan voor sociale woningen 
bestemd dient te zijn. En dat een x-aantal 
gelabeld wordt voor senioren. 

Betaalbaar 
Zoals gezegd, de nadruk ligt de komende tijd op 
passende woningen voor senioren en jongeren, met 

nadruk op het betaalbaar zijn van huur- en koophuis. 
Na een woonbehoeftepeiling, samen met de dorps- 
en wijkraden, heeft de gemeente goed zicht op de 
huisvestingsbehoefte van beide groepen woning-
zoekenden. In Venray zijn inmiddels enkele kleinere 
projecten in aanbouw, zoals Deken Thielenstraat, 
Eindstraat, Gasstraat, Annaterrein, Oude Oostrumse 
Weg, Odaklooster, Keizersveld 5 (zie foto) en meer. 

Grotere projecten, waarvoor meer tijd nodig is om 
plannen uit te werken, zijn De Brier, Gildeterrein en 
zuidwesthoek Servaashof. Ook in de kerkdorpen zit 
men niet stil. In totaal staan duizend woningen op 
stapel, binnen enkele jaren te realiseren.  
Andere ontwikkelingen zijn dat Venray gaat starten 
met een proef voor ‘tiny houses’. Daarnaast wordt 
voorlopig meegewerkt aan tijdelijke 
mantelzorgwoningen voor ouderen op grond van 
hun kinderen. De ontwikkeling van het Oda-klooster 
tot woonruimtes is door de gemeente gefaciliteerd, 
initiatieven voor woonhofjes (huur en koop),  
zoals het Kruidhof worden ondersteund. Maar het 
initiatief moet door inwoners zelf worden genomen. 

Verbindingen 
In principe is Venray een aantrekkelijke 
woongemeente, met tal van voorzieningen.  
Dat leidt er onder meer toe, dat meer mensen uit 
het westen, waar de prijzen van huur- en 
kooppanden veel hoger liggen, inmiddels Venray 
weten te vinden. Een minder punt is de verbindingen: 
de Maaslijn moet verdubbeld en geëlektrificeerd 
worden, de hoofdwegen zijn niet optimaal, een 
snelfietspad naar Venlo en naar Deurne/ Eindhoven 
staan hoog op de wensenlijst. 

Woonzorgtafel 
De gemeente wil een zogenaamde woonzorgtafel 
opzetten. Dat is een gespreksgroep met 
vertegenwoordigers van diverse groepen 
uit de samenleving die hun mening over 
woningbouw kenbaar kunnen maken.  
Ook de ouderenverenigingen zijn hiervoor 
uitgenodigd.  

De gemeente beseft ook, dat de communicatie met 
de burger beter kan en beter moet. Laat weten wat 
wel kan en wat niet, en waarom. 

Tekst: Leo Broers en Jaques Penris 
Foto: Willem van Riet 

  WONINGBOUWPLANNEN  

  GEMEENTE VENRAY  



 9 

(Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, 
sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, 
en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook 
kwetsbaar in het verkeer. Het landelijke programma 
Doortrappen heeft de ambitie om ouderen zo lang 
mogelijk te laten fietsen.  
De redactie van De Schakel ging over onder meer 
de doelstelling van het programma in gesprek met 
Danny Vullings (programmaregisseur Iedereen Kan 
Meedoen Venray Beweegt) en Maya Kallen 
(beleidsmedewerker mobiliteit). 

Waarom doet ook de gemeente Venray mee 
aan Doortrappen?  
Danny Vullings: “De gemeente Venray wil alle 
inwoners de kans bieden om zo lang mogelijk op 
een veilige manier te fietsen. Fietsen draagt namelijk 
bij aan een gezonde leefstijl van inwoners.  
Daarnaast biedt de mogelijkheid tot fietsen ook een 
grotere kans om sociale contacten te onderhouden. 
Door te fietsen kunnen ouderen bijvoorbeeld op 
bezoek gaan bij iemand of deelnemen aan 
georganiseerde fietstochten waardoor de kans op 
eenzaamheid kleiner wordt.” 

Voor wie is Doortrappen bedoeld? 
Vullings: “Het project Doortrappen focust zich op 
de doelgroep ouderen. Het doel is namelijk dat 
ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. 
We willen dit bereiken samen met onze lokale 
partners zoals ouderenverenigingen, 
fietstochtorganisaties, dorps- en wijkraden, 
fietshandelaren en fysiotherapeuten.” 

Waarom is het programma nodig? 
Maya Kallen: “Door ook aandacht te hebben voor 
de verkeers- en fietsveiligheid wordt het aantal 
fietsongelukken verkleind. Het aantal 
verkeersslachtoffers met ernstig letsel is in de 
afgelopen tien jaar namelijk met 18 procent gestegen, 
meldde kenniscentrum VeiligheidNL onlangs. 
Een derde van de ernstig gewonde slachtoffers was 
een fietser van 55 jaar of ouder en een kwart van 
deze groep had hersenletsel.  
Het aantal ongevallen waarbij geen andere 
weggebruiker betrokken was, steeg sinds 2012 
met 42 procent onder fietsende 55-plussers. 
Deze cijfers laten de urgentie zien om samen 
met ouderen aan de slag te gaan om de 
verkeersveiligheid te verbeteren zodat ze vol 
vertrouwen op de fiets kunnen blijven stappen.”  

Gaat het alleen over fietsveiligheid, of is het breder?  
Vullings: “Het is zeker breder. Zoals al eerder 
omschreven draagt fietsen bij aan een gezondere 
leefstijl van inwoners en verkleint de mogelijkheid tot 
fietsen de kans op eenzaamheid. Op die manier 
proberen we ervoor te zorgen dat ouderen niet in 
een sociaal isolement belanden.” 

  DOORTRAPPEN VOOR OUDEREN 

Jullie waren ook actief bij de Venrayse 
fietsvierdaagse. Waarom? 
Kallen: “Ja, dat klopt. We hebben een stempelpost 
bemand bij het sportpark in Wanssum. Hier hebben 
we informatie verstrekt aan de deelnemers om veilig 
te blijven fietsen. We hebben dit samen met een van 
onze lokale partners, Dekkers Tweewielers, 
georganiseerd. Zo waren er verschillende helmen en 
spiegels aanwezig bij de stempelpost en was er de 
mogelijkheid voor mensen om zich aan te melden 
voor een fietsclinic.  
Dit is een training waar mensen oefenen om veilig 
op een e-bike te fietsen.” 

Willen jullie nog iets zeggen tegen onze lezers? 
Vullings: “We willen iedereen vragen om met ons 
mee te denken en ons vooral van tips of 
aandachtspunten te voorzien. Dit kan van informatie 
tot verkeerssituaties zijn, maar ook als je zelf al 
activiteiten organiseert, of wilt gaan organiseren, die 
passen binnen Doortrappen. Doortrappen is niet een 
project dat wij als gemeente alleen uitvoeren, maar 
wat we als samenleving samen doen. Samen met 
onze lokale partners en voor en door de inwoners.” 

Contactgegevens coördinatoren Doortrappen 
gemeente Venray: danny.vullings@venray.nl en 
maya.kallen@venray.nl  Meer informatie via: 
www.venray.nl/veilig-fietsen-met-doortrappen  

Foto: Willem van Riet 
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In de vorige Schakel (nummer 6) meldde 
Belastingservice Venray dat mensen met een 
inkomen dat niet hoger is dan 120 procent van het 
sociaal minimum een energietoeslag van € 800,- 
kunnen aanvragen. De commissie Zorg en Welzijn 
van de Centrale van Ouderenverenigingen meldt dat 
dit bedrag in juli is verhoogd tot € 1.300,-. 
De gemeente Venray stelt uit eigen portemonnee een 
subsidie van € 400,- ter beschikking voor die mensen 
die net iets meer dan 120 procent van het sociaal 
minimum aan inkomen hebben, maar onder de 
130 procent blijven. Voor de exacte bedragen kijk 
in De Schakel van 1 juli. 

De gemeente verzorgt de betaling van de 
energietoeslag. Voor een deel gaat dit automatisch.  

Als u tussen 1 januari en 31 maart deze toeslag nog 
niet hebt gekregen, dan kunt u de energietoeslag 
aanvragen. Dit geldt zowel voor de eenmalige 
energietoeslag van het Rijk € 1.300,- als voor 
de eenmalige toeslag van € 400,-. 

Op de site van de gemeente via de link kunt u 
alle informatie over deze toeslag vinden.  
Kunt u niet met een computer overweg of heeft 
u vragen? Bel dan met het Schakelplein van 
de gemeente, via tel. 523333. Kies toets 1. 

Isolatiesubsidie 
Ontvangt u de eenmalige energietoeslag dan 
komt u ook in aanmerking voor de isolatiesubsidie.  
Met deze subsidie kunt u voor maximaal €250,- 
energiebesparende producten kopen om het 
energieverbruik van uw woning te verlagen. 
Dit bedrag wordt niet rechtstreeks uitgekeerd.  
Kijk voor een volledige lijst met producten op  
https://www.venray.nl/venray-bespaart-2022 

U kunt ook contact opnemen met gemeentelijk 
adviseur Geert Geujen, via geert.geujen@venray.nl 
of via 06 3427 3800.  

Als u de energietoeslag aanvraagt wordt automatisch 
gekeken of u ook in aanmerking komt voor de 
isolatiesubsidie.  

Commissie Zorg & Welzijn CvO  

  ENERGIETOESLAG EN  

  ISOLATIESUBSIDIE 

Vakantiegeld 
Nogmaals de energietoeslag. 
Hebben wij u blij gemaakt met een dode mus? 
Kreeg u een afwijzing van de gemeente omdat uw 
inkomsten toch te hoog bleken te zijn?  
Onze excuses hiervoor!  
Hoe kon dit gebeuren? Op het aanvraagformulier 
werd alleen om het netto maandinkomen gevraagd. 
Niets over vakantiegeld, ook niet op het bijbehorend 
informatieblad. Vandaar dat dit door ons niet in 
de berekening was opgenomen.  

Hoe wordt het vakantiegeld berekend?  
Voor niet-gepensioneerden is het eenvoudig. Daar 
staat het bedrag als gereserveerd op het maandelijks 
loonstrookje. Voor gepensioneerden is het iets 
lastiger. Het vakantiegeld over de AOW is voor een 
alleenstaande 5,47 % en voor gehuwden 5,76 %. 
Voor de overige pensioenen wordt 8 % gerekend.  

Controleer dit echter goed, want lang niet alle 
pensioenfondsen keren vakantiegeld uit.  
Bij veel pensioenfondsen zit het al in de maandelijks 
uitkering verwerkt. Twijfelt u toch over uw eventuele 
afwijzing of lagere toeslag, neem dan contact op met 
uw belastinginvuller of met het coördinatiepunt 
tel. 581690. Een zonnige vakantie toegewenst. 

Team belastinginvullers 

KBO Limburg wordt waarschijnlijk tijdelijk, voor 
anderhalf jaar, het steunpunt, dat lesgevers in het 
Meer Bewegen voor Ouderen begeleidt. Met name 
de opleiding van nieuwe leiders en leidsters wordt 
hiermee verzekerd.  
Als Provinciale Staten hier eind augustus mee in 
stemt, geeft de provincie € 90.000,- aan KBO 
Limburg om die begeleiding te organiseren.  
In de komende anderhalf jaar wordt gewerkt aan een 
definitieve oplossing. Met dit besluit zal de impasse 
worden doorbroken, die ontstond toen Huis van de 
Sport Limburg begin dit jaar met onmiddellijke ingang 
besloot te stoppen met de MBvO-begeleiding. 

  INGEZONDEN BRIEF 

  MBVO: KBO LIMBURG  

  TIJDELIJK STEUNPUNT 
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Ouderen en gehandicapten kunnen 
de taxibedrijven enorm helpen door 
buiten de piekuren te reizen, op tijd klaar te staan 
en tijdig te melden als vaste ritten door ziekte of 
vakantie niet nodig zijn. Ook doen ze er goed aan 
om, als dat kan, zelf iets te regelen of het openbaar 
vervoer te nemen. 
Deze persoonlijke brandbrief heeft Omnibuzz, 
die namens Limburgse gemeenten het bus- of 
taxivervoer voor ouderen of mensen met beperkingen 
regelt, half juli aan de vaste gebruikers van de 
taxibedrijven geschreven. De taxiondernemingen 
worstelen met flinke personeelstekorten. Tot half juli 
leidde dit nog niet tot uitval van ritten of het te laat 
komen van de busjes of auto’s. Maar het is steeds 
moeilijker de planning van de vele ritten rond te 
krijgen. Om de problemen het hoofd te bieden heeft 
Omnibuzz besloten het vervoer door de week te 
beperken tot de tijden tussen ’s morgens 6.00 uur 
en ’s nachts 24.00 uur. Op zon- en feestdagen kan 
’s morgens pas vanaf 7.00 uur vervoer besteld 
worden. 

Help mee 
“U kunt ons helpen”, schrijft directeur 
Guido Vreuls (foto) in de brief. 
Vervolgens somt hij een reeks 
aandachtspunten op die het plannen 
van reizen makkelijker maken. 

- bestel het vervoer, zodra u weet dat u weg wilt.  
  En uiterlijk 24 uur voor u vertrekken wilt. 
- Vermijd de piekmomenten: rond 9.00 uur in  
  de morgen, tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen  
  16.00 en 18.00 uur in de namiddag. Spreid uw  
  gewenste vertrek- of aankomsttijd als het even kan. 
- als vaste afspraken een keer niet hoeven door  
  vakantie of ziekte, meld dit dan meteen.  
- Zorg dat u op de afgesproken tijd klaar staat,  
  zodat de taxi geen tijd verliest. 
- vraag geen korte ritjes aan die u ook met  
  de scootmobiel kunt doen. Vooral het in- en uitladen 
   van dit vervoermiddel kost veel tijd. 
- Neem het openbaar vervoer of de wensbus, als dat 

ook kan. 

Als iedereen 
hieraan 
meewerkt, 
hoopt 
Omnibuzz 
het vervoer te 
kunnen blijven 
bieden zoals 
beloofd is. 

  OMNIBUZZ VRAAGT REIZIGERS 

  BEGRIP PERSONEELSTEKORT 

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 
Meer Bewegen voor ouderen? 
Meestal gaat het dan om 
gymlessen of volksdansen.  
Flink bewegen, maar niet te gek. 
Maar wat zegt u dan voor Jo 
Deters uit Ysselsteyn? Die stopte 
met de grote vakantie in aantocht 
met korfbalwedstrijden in de 
gewone competitie. Actieve 
sporters denken aan stoppen als 
ze rond de veertig jaar oud zijn, 
maar Jo was al 83 jaar! 

Maar goed, aan alles komt een einde. Dus speelde 
ze haar laatste wedstrijd met kleindochter Emma als 
scheidsrechter. Die gaf haar aan het einde van de 
wedstrijd heel toepasselijk de rode kaart.  

Uit Nederland 
Nog zo’n voorbeeld. Aan Ans Vaes uit Venlo (87) 
vragen de kinderen niet meer of ze wil stoppen. 
Die gaat toch door. Hoewel, ze is nu wel gestopt met 
lesgeven. Ze heeft zeventig jaar gymnastieklessen 
gegeven aan kinderen en volwassenen van 
gymnastiekverenigingen, andere clubs en de laatste 
dertig jaar aan een gymklas 
met ouderen in Venlo. Ze zou 
nog jaren door kunnen gaan, 
maar “ooit moet ik er een 
streep onder zetten”, zegt 
Ans. Maar of het dan zo 
verstandig is om in deze 
groep mee te gymmen? 
Zeker als een type als Ans 
die altijd de puntjes op de i 
zet? Dat vragen wij ons af.  

Op de wereld 
Twee jaar geleden bracht de 88-jarige Susumu 
Tomizawa in Japan zijn kleindochter van 16 om het 
leven met messteken. Opa Susumu was zwaar 
beschonken die avond. Er ontstond een familieruzie, 
die zo uit de hand liep dat Tomizawa een groot 
keukenmes pakte, naar zijn kleindochter liep en haar 
een paar keer in de nek stak. Zijn oudste zoon belde 
de politie, die opa arresteerde. De advocaat van 
Tomizawa pleitte onlangs onschuldig, omdat de 
hoogbejaarde leed aan Alzheimer en hij zich 
het voorval niet kon herinneren. Maar artsen 
verklaarden, dat de ziekte op het moment van de 
moord nog niet zo erg was. De rechter was clement, 
hoewel: Susumu werd veroordeeld tot ‘slechts’ 
4,5 jaar cel, hetgeen voor een 88-jarige met zwaar 
Alzheimer waarschijnlijk toch levenslang betekent.  

 AREG NEEJS  
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Alzheimer Café Venray gaat 
op maandag 5 september op 
bezoek bij KBO, VKY en MOY in Ysselsteyn. 
Tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen belangstellende 
dorpsbewoners terecht in het gemeenschapshuis 
om te praten over Alzheimer en dementie.  
Steeds vaker hoort u in de eigen familie- en 
kennissenkring, dat mensen de diagnose dementie 
hebben gekregen. Belangrijk is dan om te weten 
wat dementie is en hoe u ermee om kunt gaan. 
Maar vooral ook dat u blijft praten met respect 
over de mens die de ziekte dementie heeft.  
Het motto: ‘Vergeet dementie, onthoud mens’! 
Alzheimer Café Venray geeft uitleg over dementie, 
maar het gaat vooral om de verhalen die mensen aan 
elkaar willen vertellen, wat dementie doet met u als 
mens. Ook wat het betekent voor de mantelzorger. 

Mensen die willen deelnemen kunnen zich 
aanmelden bij Carla Bouwman van VrouwEnKracht, 
via e-mail vkysselsteyn@gmail.com 
of Ine van Vegchel van KBO via e-mail 
inevanvegchel@hotmail.nl 

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

Vrijdag 26 augustus KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok heeft deze vrijdag een open-
huismiddag tussen 16.00 en 18.00 uur in het gebouw 
Bergweg 300 Venray (Schuttersveld), vierde etage. 
Iedereen kan dan kennis komen maken en de 
kamers bezichtigen.  

Zaterdag 3 september, KBO’S YSSELSTEYN/
LEUNEN: 
KBO Ysselsteyn-Vredepeel organiseert, samen met 
KBO Leunen, Veulen, Heide, een gezellige 
dansmiddag in De Smelehof. Deze middag kunnen 
de beentjes van de vloer op de inspirerende muziek 
van de Peelzwervers. Het dansen begint om 
13.30 uur en eindigt om ongeveer 17.00 uur. 
De entree bedraagt € 5,- (inclusief koffie met vlaai). 
Om dit goed te organiseren vragen de KBO’s wel u 
vooraf aan te melden bij: Ger Josten, tel 06 1859 
7850 (KBO Leunen) of Ine van Vegchel, 06 1002 
4378 (KBO Ysselsteyn-Vredepeel). 

Maandag 5 september KBO YSSELSTEYN: 
Alzheimer Café Venray houdt een speciale avond in 
Ysselsteyn, aanvang 19.00 uur in het 
gemeenschapshuis. (lees elders in deze Schakel)  

Donderdag 8 september CENTRALE: 
Verkoopmorgen van toegangskaarten voor de Dag 
van de Ouderen op 1 oktober. Mensen uit Venray 
kunnen tussen 10.00 en 12.00 uur terecht in 
De Kemphaan. Voor de kerkdorpen gaat de verkoop 
weer via de plaatselijke KBO-verenigingen. 
De kaartjes kosten € 10,00 per stuk. 

Donderdag 15 september CENTRALE: 
Verkoopmorgen van restant toegangskaarten voor 
de Dag van de Ouderen op 1 oktober. Mensen uit 
Venray kunnen hiervoor tussen 10.00 en 11.00 uur 
terecht in De Kemphaan.  
De kaartjes kosten € 10,00 per stuk. 

Zaterdag 1 oktober CENTRALE VAN 
OUDERENVERENIGINGEN: 
Dag van de Ouderen. Vanaf 13.00 uur is er koffie met 
gebak. De grote zaal gaat open om 13.45 uur, de 
voorstelling begint om 14.00 uur.  
(Lees artikel pagina 2 in deze Schakel.) 

ACTIVITEITENAGENDA VAN 

26 AUGUSTUS  –  30 SEPTEMBER 

  ALZHEIMER CAFÉ  

  OP BEZOEK 

De bewoners van de Blauwververstraat 
zouden het leuk vinden als iemand hen af en toe 
gezelschap wil houden in de gezellige huiskamer. 
Misschien gezellig een-op-een contact, eventueel 
met de duofiets op pad of een keer koken voor hen.  

Mocht u dit leuk vinden en hebt u nog wat uurtjes 
over, neem gerust vrijblijvend contact op met 
Femke van Bree, tel. 06 5165 3467 of mail naar 
Femke.van.Bree@dezorggroep.nl  
dan wel Heidi van de Winkel, tel. 06 4141 2318,  
mail Heidi.van.de.Winkel@dezorggroep.nl 

 VRIJWILLIGER GEZOCHT 

Lezers opgelet:  
de opzet van deze agenda is gewijzigd.  
Wekelijkse zaken komen er niet meer in voor, 
alleen speciale activiteiten.  

KBO Venray 

De activiteiten starten weer in september.  
In de nieuwsbrief van eind augustus vindt u de 
geplande activiteiten voor september.  

CURSUS WEBSITE BOUWEN 

Bij voldoende aanmeldingen start woensdag 
5 oktober in De Kemphaan een nieuwe cursus 
website bouwen met WordPress. Voor meer 
informatie bel met Leo Wethly tel. 06 1153 5150.  
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Craviet Theatermakers uit Venray, een verzameling 
(semi)amateurtoneelspelers uit de omgeving Venray 
en Horst, speelt op 21 en 22 september de 
voorstelling ‘Wei, achter de mist’. De voorstelling 
begint om 20.00 uur in Schouwburg Venray. 
Kaarten kosten € 19,50 en zijn rechtstreeks te koop 
bij de Schouwburg. 

Op 23 september is er, bij voldoende belangstelling, 
een middagvoorstelling (aanvang 14.00 uur), 
speciaal voor leden van de ouderenverenigingen, 
de Zonnebloem en studenten in de zorg.  
Kaartjes voor deze voorstellig kosten slechts € 15,-. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij de secretaris van 
uw vereniging. Gaat de voorstelling door, dan kunt u 
vervolgens vanaf 8 september bij de schouwburg 
de kaartjes halen en betalen 
Voor wie deze dagen niet kan: op 2 oktober zijn er 
twee voorstellingen in Panningen en op 9 oktober 
twee in Horst. 

‘Wei, zorgen voor pap’ 
is oorspronkelijk een 
filmdocumentaire die 
Ruud Lenssen uit 
Broekhuizenvorst 
maakte van zijn vader, 
die dementie kreeg, 
en zijn moeder die 
mantelzorger werd. 
Documentairemaker 
Ruud Lenssen legt in 
‘Wei, zorgen voor pap’ 

het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders 
vast. De indringende documentaire maakte vooral 
duidelijk wat dementie is (alles verdween voor Sjaak 
ergens in een mist) en wat hiervan de gevolgen zijn 
voor de partner, de kinderen, vrienden en kennissen.  

Craviet, dat op de planken maatschappelijke thema’s 
wil laten zien aan het publiek, toont met name die 
impact van dementie op de mantelzorger. Moeder 
Ria die voor haar Sjaak zorgt, gaat nergens meer 
naar toe. Wat doet dit met haar? De kinderen zien 

  'WEI’ ACHTER DE MIST 

hoe de situatie verslechtert en ervaren ook hoe 
moeilijk moeder het vindt om hulp te accepteren. 
Hun machteloosheid. Werken in de wei, Sjaaks 
hobby, gaat niet meer, de buurman helpt zoveel 
als hij kan. Dan het afscheid van zijn pony’s.  
Moeder Ria verliest haar vriendinnen. Die missen 
Ria omdat ze nergens meer naar toe gaat, zelfs 
koffie drinken is er niet meer bij.  

Craviet wil duidelijk een boodschap brengen: vertel 
erover, vraag hulp. U hoeft het niet alleen te doen. 
Zorg als mantelzorger vooral ook goed voor uzelf. 
Het is een indrukwekkende voorstelling met veel 
herkenbare situaties. 

Vroeger werd in menige parochie een ziekentriduum 
gehouden. Het waren drie dagen waarop zieken en 
mensen die niet zo gemakkelijk de deur uit kunnen, 
uitgenodigd werden voor een ‘kleine bedevaart’: 
drie dagen met ruimte voor bezinning, inspiratie, 
gezelligheid en ontmoeting. De Mis werd 
opgedragen, alsmede het lof en tussendoor was 
er volop ruimte voor ontspanning en entertainment.  

In veel parochies is het ziekentriduum in de loop 
van de tijd om allerlei redenen teruggebracht tot één 
ziekenmiddag. In Venray organiseert de parochie 
Sint Petrus’ Banden deze, samen met de Paterskerk 
en Smakt, op dinsdag 13 september voor de 
37e keer. Deze ziekenmiddag heeft plaats in zaal 
Anno ’54. Deken Smeets celebreert de H. Mis, 
die gezongen zal worden door het kerkkoor. Na de 
Mis is er uitgebreid gelegenheid tot ontmoeting. 

Vanaf 13.00 uur kunnen mensen binnenlopen,  
de Mis begint om 14.00 uur. Men kan zich aanmelden 
via diaconie@rkkerkvenray.nl en daarbij tevens 
aangeven of men op eigen gelegenheid komt, dan 
wel graag opgehaald en thuisgebracht wil worden. 

Vrijwilligers staan klaar om deze middag te 
verzorgen. De parochiecluster hoopt velen te mogen 
begroeten en er met elkaar een dankbare middag 
van te maken. Deelname is gratis, ook voor wie 
nieuw is of nooit eerder is geweest. 

  ZIEKENMIDDAG 2022 
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Literatuurtje.  
Op maandagavond 12 september is Teun Toebes 
gast bij BiblioNu in Venray. Ter ere van Wereld 
Alzheimer Dag vertelt Teun over zijn visie en strijd 
voor een betere levenskwaliteit van mensen met 
dementie. Hij vindt dat ieder mens recht heeft op 
een zo goed mogelijke levenskwaliteit, ongeacht 
leeftijd of diagnose.  

Teun Toebes is student Zorgethiek 
en is enkele jaren geleden op 
een gesloten afdeling van een 
verpleeghuis gaan wonen, 
om zelf te ervaren hoe mensen 
met dementie leven. Want alleen 
door zelf naar mensen met 
dementie te luisteren kunnen wij 
hen en daarmee tegelijk onze 

wereld veranderen. Over deze ervaringen schreef hij 
het boek VerpleegThuis. De avond is bedoeld voor 
iedereen met naasten in een verpleeghuis en voor 
zorgverleners. De lezing begint om 19.30 uur. 
Aanmelden via biblionu.nl/activiteiten of via de 
betaalpaal in de bieb. Ook niet-leden zijn welkom.  

Informatie. De bibliotheek is een huis vol boeken 
en informatie, maar er is meer dan boeken alleen.  

  ACTIVITEITEN  

  BIBLIONU VENRAY 

De bibliotheek organiseert diverse activiteiten over 
én voor de gemeenschap. Voor iedereen, ook niet-
leden. De bibliotheek focust zich op de onderwerpen: 
taal, digitaal en mens en samenleving.  
Er worden verhalen vertelt, dialogen gevoerd, 
workshops gevolgd, lezingen gehouden. 
De activiteiten zijn bijna allemaal gratis, om het voor 
iedereen toegankelijk te houden. Bekijk de website 
www.biblionu.nl/activiteiten voor actuele activiteiten. 
Aanmelden kan via de website of de betaalpaal  
in de bibliotheek. 

Digicafé.  
Het Digicafé biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen 
die u in de digitale wereld kunt tegenkomen. Ervaren 
vrijwilligers staan klaar om vragen te beantwoorden 
over de tablet, iPad, laptop, smartphone of e-reader. 
Het DigiCafé is er vanaf 5 september elke eerste 
maandag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur 
in de bibliotheek Venray. Gratis, ook voor niet-leden.  

Digitale Overheid.  
Veel zaken regelt u tegenwoordig via internet. 
Ook contact met de overheid gaat steeds vaker 
digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en kunnen 
wel wat hulp gebruiken. Daarom is er in de 
bibliotheek in Venray elke donderdagmiddag 
van 15.30 tot 17.00 uur een speciaal spreekuur 
bij het informatiepunt Digitale Overheid.  

Bij dit informatiepunt kunnen bezoekers terecht 
met vragen over zaken zoals huur- en zorgtoeslag, 
rijbewijs, boetes, pensioen en uitkering. 
Klanten worden geholpen met het vinden van 
informatie op internet of worden doorverwezen naar 
lokale partners of landelijke instanties voor verdere 
hulp. Het spreekuur is gratis en u hoeft geen lid van 
de bibliotheek te zijn. Kijk voor meer informatie op 
www.biblionu.nl/ido  

VOOR U GELEZEN: 
“Je hoeft echt niet zes keer Alpe d’Huez op te 
fietsen om ruimhartig te zijn. Mensen noemen 
vooral hele gewone, dagelijkse dingen die het 
verschil maken.” 

Professor Ko de Ruijter  
na een onderzoek over elkaar helpen. 
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Toos Smits-Hoeijmakers uit Venray is de winnaar van de woordzoeker die in 
de vorige editie van De Schakel stond. Zij was een van de tientallen lezers die 
de ‘puzzel’ oploste en het juiste antwoord instuurde naar onze redactie.  
De juiste oplossing: allemaal een mooie zomer.  

De winnares heeft de cheque voor de bijbehorende prijs (koffie en vlaai  
voor twee personen in Asteria) inmiddels ontvangen van onze redactie. 

Ook in deze editie is een nieuwe puzzel opgenomen. Om kans te maken op de prijs dient  
de oplossing van de puzzel voor 9 september gemaild te worden naar puzzel@cvo-venray.nl 
of verzonden te worden naar het postadres van De Kemphaan, zie pag. 2.  

Deze keer weer een sudoku, De bovenste rij cijfers inzenden is voldoende. Veel plezier. 

 

PUZZEL EN WIN! 

Puzzelen is populair. En ook een 
leuk tijdverdrijf op de camping. 
Dat blijkt wel uit de briefkaart 
(bestaan die nog?) die de redactie 
van De Schakel kreeg van Toos 
Snijders uit Venray.  

Zij stuurde de oplossing vanaf 
terrassencamping Osebos in 
het Zuid-Limburgse Gulpen in. 
Haar oplossing was goed,  
maar helaas werd ze niet 
gekroond tot winnares.  
Toch willen we bij dezen Toos 
hartelijk bedanken voor de moeite 
die ze deed om de oplossing 
vanaf haar vakantieadres naar 
onze redactie te sturen. We hopen 
dat ze er plezier aan heeft beleefd 
en de puzzels van De Schakel 
blijft invullen. Oplossingen van de 
puzzel kunnen, al dan niet vanaf 
het vakantieadres, natuurlijk ook 
gemaild worden naar:  
puzzel@cvo-venray.nl  
Maar een (vakantie)kaartje via de 
post sturen mag natuurlijk ook.  

 PUZZELEN OP CAMPING 
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ZO IS HET TOEVALLIG OOK NOG EENS EEN KEER 

De gevleugelde uitspraak ‘Zo is het toevallig 
ook nog eens een keer’ heeft Nederland te danken aan het 
gelijknamige televisieprogramma dat in 1963 voor het eerst 
op televisie verscheen. Dit satirische VARA-programma was 
geënt op het BBC-format ‘That was the week that was’. 
Het tegenwoordige ‘Dit was het nieuws’ is er een 
kinderprogramma bij.  
In een uur tijd werden de actuele zaken onderwerp van spot 
en satire, gebracht door Mies Bouwman, Dimitri Frenkel Frank, 
Rinus Ferdinandusse en Peter Lohr. Maar ook mensen als 
Gerard (van het) Reve, Joop van Tijn, Jan Blokker, 
Hugo Brandt Corstius en Aad Kosto schreven mee.  
Voor die tijd was het op het scherpst van de snede.  
Er werden geen heilige huisjes gespaard. 

Verslaving 
Dit laatste bleek begin 1964, het jaar waarin (toen al) de verslaving aan het televisie kijken werd gehekeld. 
Dit gebeurde in de vorm van een aanbidding van ‘het beeld’. De tekst van Peter Lohr was in de vorm van het 
Onze Vader gegoten. De verontwaardiging in christelijk Nederland was enorm. In de Tweede Kamer werden 
geen vragen gesteld, maar eisen neergelegd; de regering moest ingrijpen. Dit  gebeurde niet, toen de VARA 
beter toezicht beloofde. 

Bedreigingen 
Met name Mies Bouwman, die eerder met de uitzending Open het Dorp (een 24-uursactie om geld in te 
zamelen voor een gehandicaptendorp bij Arnhem) een soort heiligenstatus had verworven, kreeg het voor 
haar kiezen. Ze kreeg zware kritiek en zelfs bedreigingen. De stennis en ontsteltenis is te vergelijken met 
wat er dit jaar gebeurde met Johan Derksen en het programma Veronica Inside. Derksen haalde er de 
schouders over op, maar Mies was geheel ontdaan. Dergelijke dreigementen waren in die dagen ongekend. 
Zo heftig was het, dat Mies zich voor haar eigen gemoedsrust terug moest trekken uit het programma.  
Toen de groep in maart 1966 van de VARA een ‘spreekverbod’ kreeg bij een item over burgemeester 
Van Hall van Amsterdam, legden de makers het werk neer. Ze stopten er mee.  

Tekst: Jaques Penris 

TINEKE 

Voor jongeren, die naar eigentijdse muziek wilden luisteren, was 
vroeger niet veel keuze. Radio Luxemburg werd wel beluisterd, 
maar deze zender stopte met uitzendingen in 1962. Veel ouders 
vonden dat niet erg, want de toenmalige muziek zoals van Elvis 
Presley werd door onze vaders en moeders niet echt 
geapprecieerd.  

Gelukkig werd in 1960 een goed alternatief geboren, namelijk Radio Veronica. Deze commerciële zender 
zond alleen popmuziek uit, met bekende disc-jockeys als Rob Out, Joost den Draaijer, Lex Harding, 
Will Luikinga, Klaas Vaak en Tineke de Nooij (foto). 

Vanaf 1969 ontstond een vast programmaschema, met elke dag van de week een vaste volgorde van 
shows. Een aantal daarvan zal nog wel ter sprake komen, maar hier beschrijft ik het fenomeen Tineke. 
Zij presenteerde elke ochtend haar show Koffietijd met Tineke. Een  bekende jingle van haar was 1-2-3-4-5-6
-7-8-9-Tié-neke. Veel interessanter vond ik overigens haar twee uur durende avondshow met eigentijdse 
popmuziek. Heerlijk om naar te luisteren, in bed met de transistorradio aan je oor. Zij besloot haar show altijd 
met het nummer ‘Expecting to fly’ van Buffalo Springfield. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik dat nummer hoor. 
In feite was deze groep de voorloper van de legendarische groep Crosby, Stills, Nash and Young.  

Tekst: Leo Broers 

GEKLUISTERD AAN DE BUIS 

Stemmen 
Heel vreemd was het dat het programma later dat jaar (1964) wel de Televizierring won.  
Achteraf bleek een vrouw honderden kaarten had gestuurd waarmee zij op ‘Zo is het..’ stemde. 
Niet omdat ze het programma zo geweldig vond, zei ze als verdediging. Maar ze wilde voorkomen dat 
Willem Duys met zijn show “Voor de vuist weg” zou winnen. 


