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Debuut. Het debuut-optreden van orkest Music for Life uit Oostrum tijdens de Dag van de Ouderen was 

hartverwarmend. De groep speelde wat timide en was, door het ontbreken van een microfoon, moeilijk te 

horen. Bovendien werd het publiek gevraagd mee te zingen. Het orkest met blokfluiten en accordeons sloeg 

zich daar goed doorheen. Het was al een hele prestatie voor een volle zaal te laten horen, dat muziek maken 

ook op hogere leeftijd best kan. 

Foto Bert Wauben 
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Buuttereedner Theo Nellen had het moeilijker.  
Hij ontbeerde wat een buuttereedner gewend is en 
nodig heeft: een hoempaorkest voor de touches en 
publiek, dat buldert van het lachen. Zonder dit is het 
veel ‘kletsen in de ruimte’. Zangeres Angelique 
Hesen veroverde de zaal snel met haar mooie, 
loepzuivere stem. Zij zong een aantal nummers waar 
het publiek af en toe bij mee kon doen, maar meestal 
stil luisterend van genoot. 

Na de loterij was het komisch duo Stenzel & Kivits de 
uitsmijter. Hun optreden met ‘klassieke muziek’ 
verwaterde danig van de ene na de andere dolle 
scene, waarbij zelfs de piano van het podium 
afdonderde. Schitterend spel van twee ‘geinponems’, 
waar de hele zaal van heeft genoten. 

De viering van de Dag van de Ouderen in Venray 
2022 is geslaagd te noemen. De organiserende 
commissie van de Centrale van Ouderen-
verenigingen was met ruim vijfhonderd bezoekers dik 
tevreden na twee jaar ‘niks doen’ vanwege corona.  
In die gedwongen rustpauze heeft de commissie zich 
beraden op de opzet. Op de eerste plaats werd de 
plechtige Hoogmis in de Petrus Bandenkerk 
geschrapt. “Bij de kaartverkoop heb ik één opmerking 
hierover gehad. Dat de betreffende meneer dit toch 
wel jammer vond”, zegt voorzitter Harry Francken. 
Verder heeft Francken vooral positieve geluiden 
gehoord over het programma. 

In 2023 valt 1 oktober, de Dag van de Ouderen, op 
een zondag. De schouwburgzaal is alweer 
besproken, zegt Francken. “Of het allemaal hetzelfde 
kan zal van de financiële evaluatie van dit jaar 
afhangen.” 

Prestatie 
Het schouwburgprogramma begon sereen, maar 
eindigde met tumult en geschater. De opening was 
voor blokfluitorkest Music for Life uit Oostrum, zoals 
op de voorpagina beschreven. De muzikanten uit 
Oostrum kregen allengs plezier in hun ‘concert’.  

DAG VAN DE OUDEREN 

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 2 december. 

Aanleveren kopij: uiterlijk dinsdag 15 november  
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 15 november 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. 569802. 

Redactie:  
Ron Koenen, hoofdredacteur, tel. 06 4619 6803,  
Henk Raedts, voorzitter, Jaques Penris, Johan Koster, 
Leo Broers, Jan Hein de Wit en Henk Classens. 

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.  

Lot 
Bij de loterij op de Dag van de Ouderen zijn diverse 
mooie prijzen gewonnen door de bezoekers.  
Eén prijs (een cadeaubon van Asteria) is niet 
afgehaald. Deze is gevallen op nummer L 265.  
Wie dit nummer op zijn toegangsbewijs had staan, 
kan contact opnemen met Harry Francken,  
tel. 06 1232 9957. 
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SPROOKJES VAN GRIMM(IG) 

De verwarming in de kerk gaat uit. 
Valt dit besluit van de Deken eigenlijk te laken?  
Dat vraag ik mezelf nu af. Ik voel me als 
torenhaantje wel in de kou gezet. Het lijkt me tijd om 
me op mijn positie te gaan beraden.  

Luidt niet het spreekwoord: ‘Regeren is 
vooruitzien’? Alhoewel dat ‘vooruitzien’ nu rijp lijkt 
voor herziening. Na elf jaar Rutte heeft Johan 
Remkes in zijn stikstof-eindverslag glashard 
aangetoond dat meer van toepassing is: ‘Regeren is 
vooruitschuiven’. 

Wat je van zijn eindverslag ook mag vinden, de 
boerenopstand leek voor even geluwd en de rust in 
het land leek enigszins hersteld. De REM in 
Remkes had gewerkt. Tijdens het overleg wist hij de 
boeren het geruststellende klaverjasgevoel te 
geven. Immers, daarbij is de boer de 
hoogste troefkaart. Echter, de politiek voelt nu dat 
hij gewoon heeft zitten zwartepieten, omdat de 
sluwe vos hen aan het eind van het verhaal gewoon 
de schoppenboer in de maag heeft gesplitst.  
De politieke rust is dus nog ver te zoeken.  

In zwaar weer 
En zélfs het kamervoorzitterschap verkeert met de 
‘Arib-Bergkamp vete’ in zwaar weer. Johan Remkes 
kunnen we deze klus niet weer in de schoenen 
schuiven. Ikzelf heb het oog al laten vallen op John 
Bercow, de vroegere ‘Mr. Speaker’ (voorzitter) van 
het Britse Lagerhuis. Hopelijk kan hij met zijn 
welbekende ‘Order, order, order!’ wat rust in die 
zaak brengen. 

Ondertussen probeert de regering het morrende 
volk wat te kalmeren door miljarden-olie op de 
crisisgolven te gieten. Het jaarlijks strooien met 
miljarden krijgt in Haagse termen nog steeds de 
eufemistische titel ‘Miljoenennota’. 

BTW 
Op de achtergrond wordt er ondertussen nog druk 
gesleuteld aan Btw-verlaging op groente en fruit. 
Simpel, zou je denken. Maar dan doemen er spoken 
op. Is iets nog ‘Groente en/of Fruit’ ook als het in 
potjes zit, of tot chips of sap of iets anders is 
verwerkt? Kortom, het einde lijkt zoek. Ze zijn er 
nog lang niet uit. Ikzelf heb een allesomvattende 
maar simpelere oplossing bedacht: Lagere Btw op 
alles wat door het mondje naar binnen kan. 
Daaronder valt dan ook automatisch alles wat ze 
ons in de toekomst ooit nog door de strot denken te 
kunnen duwen.  

Met dank aan Grimm en lang leve ons Haagse 
‘Tafeltje dek je, Ezeltje strek je en Knuppeltje uit de 
zak!  

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

COLUMN 

Zorg en Welzijn 
Jeanne Hendrix, die binnen de Centrale 
van Ouderenverenigingen een nieuwe 
commissie zorg en welzijn van de grond 
probeert te tillen, heeft een gesprek georganiseerd 
met de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), Het heeft 
geleid tot contactafspraken. De bijeenkomsten van de 
regietafel Zorg en Welzijn zullen namens de Centrale 
bezocht worden door Mia Storms. Amina Sebbar van 
de stichting Kleur en Kracht vroeg in deze commissie 
ook aandacht te besteden aan de Huiskamer van de 
Marokkaanse gemeenschap. 

Vervoer 
Ton Klinckenberg van het GehandicaptenPlatform 
Venray is het aanspreekpunt geworden voor het 
doelgroepenvervoer van Omnibuzz. Ook houdt hij de 
zaken van ‘Automaatje’ bij. Automaatje is een 
initiatief van de ANWB, om particulieren met hun auto 
minder mobiele ouderen of mensen met een 
beperking naar een afspraak of doel te brengen.  
Die mensen betalen slechts 35 cent per kilometer. 
Om dit ook in Venray van de grond te krijgen zoekt 
de ANWB nog een coördinator. Dat kan niet altijd met 
Omnibuzz, omdat mensen daarvoor een indicatiepas 
moeten hebben, die bij de gemeente aangevraagd 
kan worden. 

Diversiteit 
De stichting Kleur en Kracht heeft van de Centrale 
een bijdrage van € 250,- gekregen om voor de 
Turkse Gemeenschap een bijeenkomst te 
organiseren over de ziekte diabetes.  
Deze voorlichting wordt in het Turks gegeven, om 
vooral de oudere allochtonen te bereiken. Kleur en 
Kracht heeft ook aangeboden om volgend jaar tijdens 
de Dag van de Ouderen hapjes en snacks te maken. 
Amina Sebbar, die als adviseur op persoonlijke titel 
de vergaderingen van de Centrale bijwoont, 
memoreerde ook dat de Marokkaanse Huiskamer 
prima draait, ook wat de integratie betreft. 

UIT DE BESTUURSVERGADERING 
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  opgeheven. In het Venrays Museum is in de maand 
oktober een tentoonstelling te zien over de groep 
Molukkers die in Venray is komen wonen en hun 
integratie in de Venrayse samenleving. Er worden 
onder meer foto’s en documenten tentoongesteld. 
Ook zijn in het museum aan het Monseigneur 
Goumansplein 1 gebruiksdocumenten te zien en 
worden KNIL-soldaten (poppen) uitgestald.  
De titel van de tentoonstelling luidt ‘Van kamp naar 
integratie’.  
De tentoonstelling is te zien tot met 3 november 2022 

Politiek Venray maakt een 
slechte beurt bij Alzheimer 
Nederland. De gemeente 
heeft in het coalitieakkoord 
totaal geen aandacht 
besteed aan mensen met 
dementie, terwijl toch deze 
ziekte dusdanig toeneemt 
dat een verdubbeling dreigt 
in de komende twintig jaar. 

Overigens: in nog geen een op de drie gemeenten in 
Nederland is in een coalitieakkoord ‘dementie’ in het 
beleid meegenomen.  
Alzheimer Nederland heeft een Coalitiegids 
samengesteld waarin alle 296 coalitieakkoorden zijn 
nageplozen op aandacht voor dementie als ziekte, 
aan dagactiviteiten, mantelzorg en woon/
zorgvormen. In slechts tien procent van de 
gemeenten is aandacht gewijd aan dagactiviteiten. 
Ten opzichte van vier jaar geleden is er wel 
verbetering (in 2018 kwam dementie voor in een 
kwart van de coalitieakkoorden, nu een derde), maar 
het is te weinig gezien de gestage toename van deze 
ziekte. Ondersteuning van mantelzorgers komt in 
63 procent van de coalitieakkoorden aan bod.  
Alzheimer Nederland vindt dit zorgelijk want met 
name dagactiviteiten zijn een positieve en zinvolle 
activiteit om eenzaamheid te voorkomen en 
achteruitgang te vertragen.  
In meer dan de helft van de gemeenten maakt 
minder dan de helft van de thuiswonende mensen 
met dementie gebruik van zinvolle dagactiviteiten. 
Inzet op dagactiviteiten is cruciaal. 

 GEMEENTE: GEEN AANDACHT DEMENTIE 

Het Venrays Museum neemt gedurende de maand 
oktober deel aan de landelijke Maand van de 
Geschiedenis. Het thema van dit jaar 2022 is ‘Wat 
een ramp!’ Het Venrays Museum gaat er op eigen 
wijze invulling aan geven. 

Een grote groep Molukkers kwam zeventig jaar 
geleden vanuit Indonesië naar Nederland.  
Zij moesten hun geboortegrond verlaten en kwamen 
in een nieuwe voor hen onbekende samenleving 
terecht. Het verblijf in Nederland zou voor enkele 
maanden zijn, voor de meesten werd het echter een 
verblijf voor altijd.  
In 1953 werd een groep ex-militairen van het 
Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL) en hun 
gezinnen gehuisvest in Vlakwater. Deze mensen 
waren niet meer welkom in Indonesië na de 
omwenteling van Soekarno. In woonoord Vlakwater 
werden 32 gezinnen en vijf alleenstaanden 
ondergebracht. Het kamp Vlakwater was in 1941 
ingericht door de Nederlandse Arbeidersdienst 
(verplicht werk voor werkelozen). Na de oorlog werd 
het kamp voor werkers van de Peelontginning.  

In december 1953 kwamen de Molukkers er te 
wonen. De gemeente Venray besloot in 1965 om 
nieuwbouw te reserveren voor Molukkers. Uiteindelijk 
verhuisden in 1967 (veertien jaar later!) een aantal 
Molukse gezinnen naar hun nieuwe woningen in de 
Houten Hoek. De barakken in Vlakwater werden 

VAN KAMP NAAR INTEGRATIE 

Tijdens de benefietavond 70 jaar Molukkers in 
Venray, op zaterdag 15 oktober, verraste 
burgemeester Leontien Kompier Corry de Fretes-
Kiriwenno (96) met een koninklijke onderscheiding. 
De Fretes-Kiriwenno is al meer dan 50 jaar actief 
voor de Molukse Evangelische kerk in Venray.  
Ze was onder meer ruim 30 jaar 
zondagschoolleidster, 20 jaar secretaris en ruim 19 
jaar leider van het koor. Ook was ze jaren lid van 
het schoolbestuur. De Fretes-Kiriwenno is de 
oudste Molukse inwoner van Venray en de 
moederfiguur van de Molukse gemeenschap: ‘onze 
tante Corry’.  
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Lezing watersnoodramp.  
Op maandagavond 31 oktober is Patrick van der 
Broeck, dijkgraaf Waterschap Limburg, te gast bij de 
bibliotheek in Venray. Hij verzorgt op uitnodiging van 
LGOG-kring Venray en bibliotheekorganisatie BiblioNu 
een lezing over de watersnoodramp 2021 in Limburg.  
Dit in het kader van de Maand van de Geschiedenis. 

Niet alleen de 
verwoestende 
kracht van de 
watersnoodramp 
wordt belicht, maar 
ook de creativiteit, 
samenwerking en 
innovatie die uit 
een vreselijke 

gebeurtenis kunnen voortvloeien.  
Wat komt er allemaal kijken bij een ramp naast 
reddingswerkers, media en ramptoerisme?  
De lezing vindt plaats op maandag 31 oktober om 
19.30 uur in de bibliotheek Venray.  
Aanmelden voor deze lezing is gewenst (vol = vol) via 
biblionu.nl/activiteiten 

Lezing Ronald Giphart. In de maand november wordt 
de jaarlijkse campagne ‘Nederland Leest’ gehouden. 
Met dit jaar als thema ‘oud worden, jong blijven’. Ter 
ere hiervan geeft Ronald Giphart op woensdagavond 
16 november een lezing bij BiblioNu in Venray. Hij 
vertelt over zijn eigen werk met de nadruk op het 
thema van Nederland Leest.  
Giphart studeerde Nederlands en tijdens zijn werk als 

nachtportier begon hij te 
schrijven. Hij brak zijn studie af 
en debuteerde in 1992 met zijn 
eerste roman Ik ook van jou.  
Hij schreef daarna nog vele 
andere boeken, zoals Alle Tijd, 
Phileine zegt sorry, Ik omhels je 
met duizend armen en Troost en 
veel meer.  
Zijn laatste roman Nachtangst 
kwam vorig jaar uit. Boekhandel 
Roojboek is aanwezig met zijn 
boeken. Aanvang: 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. 
Aanmelden voor deze lezing via 

biblionu.nl/activiteiten of via de betaalpaal in de 
bibliotheek.  
Ook niet-leden van BiblioNu zijn welkom.  

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 elke eerste 
maandag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur in de 
bibliotheek Venray. Gratis, ook voor niet leden.  

Foto Keke Keukelaar.  

ACTIVITEITEN BIBLIONU VENRAY  

Duiven 
Hij voerde met vogelvoer een aantal duiven, 
die druk bewegend op de zaden af doken.  
Ik bekeek het tafereel en besloot een praatje 
met hem te maken. “Ik kom hier niet iedere 
dag, maar wel vaak. Ik heb toch niets te doen 
en ik kan nergens heen, met die corona 
toestand. Nee, ik voer nooit brood, dat is heel 
slecht voor ze zegt mijn dochter.  
Brood vult wel hun magen, maar bevat te 
weinig voedingsstoffen. En de suikers in het 
brood zorgen voor suikerziekte bij vogels met 
als gevolg afsterven van pootjes. Nee, het lijkt 
zo mooi, brood strooien voor vogels, maar het 
is gewoon niet goed. Uiteindelijk komen er 
ratten op af en wie wil dat nou.  
Ratten brengen de pest over en dat is nog 
veel erger dan de viruscrisis van nu. Nooit dat 
boek van Albert Camus gelezen, De Pest, 
moet je toch eens doen. Al in de veertiger 
jaren geschreven, maar het is net alsof je de 
huidige crisis leest”.  
De man strooide rustig verder, er kwamen nog 
meer duiven op af. Ik bekeek hem eens 
zijdelings. Zou het een vogelspieder zijn?  
Hij had er het uiterlijk voor. Glad geschoren, 
netjes in de kleren, een corduroy broek en een 
sportief zachtgroen jack en wandelschoenen. 

Amsterdam. 
“Ik voerde ooit duiven op de Dam in 
Amsterdam. Ik wist niet wat me overkwam. 
Van heinde en ver kwamen duiven 
aangevlogen, ik kon bijna geen kant heen 
zonder op ze te stappen. Er ging er zelfs een 
op mijn hoofd zitten, en gelukkig had ik een 
cap op, anders had mijn haar een andere kleur 
gekregen. Ik ben er zelf nooit geweest ,maar 
het schijnt op het San Marco plein in Venetië 
nog erger te zijn. Ach, iedere grote plaats 
heeft een duivenprobleem. En hoe meer 
mensen voedsel in de natuur en op straat 
gooien, hoe meer duiven. En ratten, maar dat 
zei ik net al.” 
De man haalde het laatste beetje vogelzaad 
uit zijn tas en strooide dat uit. De duiven waren 
nog niet verzadigd. “Ooit zei iemand, dat 
duiven de grootste fout in de schepping zijn, 
met hun waggelgang en hun veel te kleine kop 
op dat bolle lijf. Ik ben het daar wel mee eens. 
Maar ik moet er vandoor, prettige dag nog.“ 
De man was klaar, pakte zijn spullen en 
vertrok, nog een keer omkijkend en zwaaiend 
met zijn arm.  

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN 

Ronald Giphart 
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Donderdagavond 29 september was het gezellig druk 
in het wijkgebouw Den Hoender. Meer dan vijftig 
bewoners uit de wijk waren afgekomen op de 
noodkreet van het bestuur. “Help ons!”, had het 
bestuur geroepen. Al lange tijd wordt gezocht naar 
bestuursleden en vrijwilligers. Zonder resultaat. En 
nu is zo’n beetje de grens bereikt. Als de situatie niet 
verbetert, dan gaat het wijkgebouw Den Hoender per 
1 januari 2023 dicht. 

Voor veel wijkbewoners was het even schrikken.  
De vertrouwde omgeving van het wijkgebouw kan 
niet zomaar gemist worden. Dat vinden wij ook, 
stelde secretaris Henk Voermans, maar als er niet 
meer mensen zijn die de handen uit de mouwen 
willen steken, wordt het onmogelijk om de zaak 
draaiend te houden. 

Secretaris Henk Voermans: “Help Ons!” 
Het wijkgebouw is belangrijk voor de wijk. Het zorgt 
voor meer gezelligheid in de buurt. En, wat deftiger 
uitgedrukt, het is essentieel voor meer sociale 
binding. Dat vindt het bestuur en met hem een groot 
aantal wijkbewoners. Ook de gemeente Venray vindt 
het functioneren van wijkcentra belangrijk. Maar alles 
draait om de inzet van voldoende vrijwilligers. 
Een vertegenwoordiger van de gemeente Venray 
leidde de bijeenkomst van deze belangrijke avond. 
Hij interviewde de bestuursleden over de problemen 
die zich voordoen. Wat moet er gebeuren om de 

DEN HOENDER IN ZWAAR WEER? 
zaak open te houden? Om wat voor taken gaat het? 
Staan jullie open voor een andere aanpak van 
nieuwe bestuursleden? Op de mooie website staat 
veel informatie. “De doelstelling van wijkcentrum Den 
Hoender is om een gebouw te exploiteren voor de 
bewoners van de wijk en een ontmoetingsruimte 
creëren waar mensen contact met elkaar kunnen 
maken. Op deze wijze komen wij tegemoet aan de 
sociaal maatschappelijke functie, het samenbrengen 
van wijkbewoners door middel van georganiseerde 
activiteiten.” 
En wat er moet gebeuren kan iedereen wel 
bedenken. Het bestuur zoekt mensen voor 
bardiensten, voor tuinonderhoud, schoonmaak 
enzovoorts. Vergeet niet dat er veel leuke en 
gezellige dingen kunnen. Wie kent het niet?  
Dat gebouwtje aan de Ursulastraat schuin tegenover 
Schuttersveld. In 1973 is het geopend. Een club 
vrijwilligers en wijkbewoners heeft hieraan 
meegeholpen. De basis van het gebouw was een 
vroeger lokaal van de LTS. Dit gebouw hebben de 
bewoners destijds van de gemeente gekregen.  
Het is door vrijwilligers verbouwd tot een wijkgebouw, 
zonder enige vorm van subsidie. 

Zeer regelmatig vinden er activiteiten plaats. Denk 
aan bridge, koersbal en handwerken. Ook wordt er 
veel gedanst door mensen van 55+. Wat te denken 
van country line-dance, internationale dans en 
gezelschapsdansen. Nog meer: sjoelen, kienen en 
op bepaalde momenten is er een koffie-inloop.  
Elke eerste zaterdag van de maand komen 
wijkbewoners samen om zwerfvuil op te ruimen, Het 
startpunt voor de actie is Den Hoender. Zo houd je je 
eigen buurt schoon. Maar of dit allemaal zo kan 
blijven, wordt op deze avond duidelijk. Het is dus 
best spannend als de medewerker van de gemeente 
aan de aanwezigen vraagt of er mensen zijn die het 
bestuur uit de brand willen helpen. Onder de 
aanwezigen zijn er die al heel lang vrijwilliger zijn.  
Zij kijken om zich heen… nou? Wat gaan we doen? 
Tot opluchting van het bestuur gaat er een aantal 
handen de lucht in. Er zijn er die bestuurswerk willen 
doen en er zijn er die zich willen aanmelden als 
vrijwilliger. Het zijn er niet overweldigend veel, maar 
het geeft een hoopvol beeld. Dat is mooi! “Dan 
drinken we samen gezellig nog een kop koffie of thee 
en ondertussen kunnen we nieuwe vrijwilligers 
noteren”, zo besluit Voermans. Het was een mooie 
avond en hopelijk het begin van een mooie toekomst 
voor Den Hoender. De zorgen zijn nog niet 
weggenomen voor het bestuur, maar er is hoop. 

Tekst en foto: Jan-Hein de Wit 
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mede mogelijk gemaakt met financiële steun van een 
aantal helpende instanties en niet te vergeten de 
gezamenlijke inzet van de vrijwilligers uit een bestand 
van zo’n 40 dorpsbewoners. En dat in een tijd waarin 
veel, zo niet alles, draait om geld en individualisering. 

Voor de ouderen die de appartementen bewonen 
blijven op deze locatie familie, mantelzorgers, 
bevriende buurtgenoten en verenigingen dichtbij.  
In de gemeenschappelijke ruimte kunnen bewoners 
en dorpsgenoten elkaar ontmoeten, kaarten, 
spelletjes doen, knutselen of gewoon samen een 
kopje koffie drinken. Iedere vrijdag is er een 
praatgroep, geregeld door vrijwilligers. 

Voldoening 
Alsof Bert zijn handen nog niet vol heeft aan zijn 
bemoeienis met Stichting De Stek, is hij ook nog 
voorzitter van de Castenrayse dorpsraad en 
secretaris van het ‘zusterproject’ Stichting 
Antoniushof Veulen. Desondanks wekt hij niet de 
indruk dat het vele werk hem zwaar valt. Integendeel, 
het resultaat ervan geeft hem veel voldoening: 

“In het begin had niet iedereen evenveel vertrouwen 
in het slagen van het project. Maar toen men zag wat 
de inzet van de vrijwilligers, met de handen letterlijk 
uit de mouwen, opleverde, begonnen steeds meer 
dorpsbewoners erin te geloven. De mooiste ervaring 
blijft voor mij de beleving van de bewoners van het 
gebouw en de dankbare reacties van hun familie en 
mantelzorgers.” 

Aanstekelijk 
De vele tijd die hij samen met anderen in het project 

stak en nog steeds steekt, 
vindt Bert meer dan de 
moeite waard: “Als je iets 
voor een enthousiaste 
gemeenschap mag 
betekenen, geeft dat een 
goed gevoel. Dat dit in ons 
dorp kan, hebben wij samen 
al meerdere malen laten zien 
bij andere projecten, zoals 
de verbouwing van het 
gemeenschapshuis en de 
aanleg van het sportpark. 
Ook werkte ons project 
aanstekelijk op een aantal 
andere Venrayse 

kerkdorpen. Vredepeel, Geijsteren en Veulen zijn 
bezig met een nieuwe invulling voor hun leegstaande 
schoolgebouwen. 

In september won Residence De Stek de ‘Gouden 
Pit’, de nationale hoofdprijs van de leefbaarheids-
wedstijd ‘Kern met Pit’, voor het beste buurtinitiatief 
van Nederland. Alle reden om blij te zijn. 

Hoewel we tot nu toe tevreden kunnen zijn met de 
exploitatie van het project, baart de energiecrisis 
kopzorgen voor de toekomst. Mijn grootste wens is 
dat ook mensen met een kleine beurs hier kunnen 
blijven wonen.” 

Tekst: Johan Koster 
Foto’s: Bert Arts  

Wie is:     Bert Arts 

Geboren in:  Castenray 

Leeftijd:    67 jaar 

Gehuwd met:   Tiny 

Kleinkinderen:   3 kleinkinderen 

Oud beroep:   IC verpleegkundige 

Bezigheden:   
 voorzitter/projectleider Stichting De Stek,  
 voorzitter dorpsraad, 
 secretaris Antoniushof Veulen,  
 hand- en spandiensten voor onder meer De Stek 

Wegens het ontbreken van woningen waar ouderen 
in hun eigen omgeving zelfstandig kunnen blijven 
wonen, moest een aantal Castenrayse senioren 
noodgedwongen verkassen naar dorpen in de 
omgeving. Met als gevolg heimwee, gemis van 
dorpsgenoten en van activiteiten. Dat daar veel 
verdriet achter schuilging, was bij de dorpsbewoners 
algemeen bekend. Men zocht naar mogelijkheden 
iets aan dit probleem te doen. 

Toen Bert en Tiny Arts hoorden dat iemand iedere 
donderdag, in weer en wind, met een rolstoel vanuit 
Venray naar Castenray kwam voor het broodnodige 
sociaal contact, was voor hen de maat vol: “Deze 
mevrouw moet naar Castenray”. 

Vrijwilligers 
In het voorjaar van 2017 
kaartte het echtpaar dit 
probleem aan in de 
dorpsraad, met positief 
resultaat. Het plan ontstond 
om in het leegstaande 
schoolgebouw een 
ontmoetings- en woonzorg-
complex te realiseren voor 
ouderen met een beperking. 
De gemeente steunde het 
initiatief met ontwikkel-
subsidie en de Stichting 
Residence De Stek werd 
opgericht.  
De school kon worden 
gekocht van de gemeente, die ook een bijdrage voor 
de asbestsanering verstrekte. Samen met een 
provinciale subsidie en het resultaat van een 
fondsenwerving maakte dit begin 2019 de start van 
de verbouwing mogelijk. Dankzij het werk van een 
aantal zeer gemotiveerde vrijwilligers (60 personen 
hadden zich beschikbaar gesteld) kon al in juli van 
hetzelfde jaar de officiële opening plaatsvinden, met 
verwelkoming van de eerste vijf bewoners. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. Na de 
verbouwing werden de bedrijfsvoering en alle 
activiteiten voortgezet door veel vrijwilligers.  
De exploitatie van het gebouw, inclusief de 
ontmoetingsruimte, is gebaseerd op de vaste 
inkomsten uit de verhuuropbrengsten en 
servicekosten van de vijf appartementen. Dit wordt 

DIT HOUDT ME BEZIG 
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In de bossen tussen Smakt en Venray (achter De 
Barrier) is voor de achtste keer ‘Lest we Forget’ 
gehouden: een happening om vooral de 
oorlogsomstandigheden van 1944 niet te vergeten. 
Het doel is om met name de schooljeugd te laten zien, 
hoe soldaten in dergelijke omstandigheden leven; wat 
er gedaan moet worden om een leger draaiende te 
houden en te bevoorraden. Concreet houdt dit in dat 
oorspronkelijke loopgraven weer worden gegraven. 
Het kampement is dan ingericht en bemand door 
vrijwilligers-acteurs, die laten zien hoe het leven in 
deze stellingen eruitzag. Ook ouderen waren welkom 
om hier een kijkje te nemen. 

Foto Willem van Riet  

In de gemeente Venray worden diverse leegstaande 
schoolgebouwen verbouwd tot seniorenwoningen of 
starters op de woningmarkt. Maar door de forse 
stijging van de bouwkosten komen de projecten in 
Geijsteren, Veulen en Vredepeel financieel in de 
knel.  

“In die drie dorpen zijn stichtingen opgericht om deze 
verbouwingen te realiseren. De gebouwen in 
Geijsteren en Veulen beschikken straks over een 
gezamenlijke huiskamer en in alle drie de dorpen 
worden gemeenschappelijke tuinen ingericht. Dat 
versterkt de leefbaarheid van onze dorpen”, aldus 
wethouder Jan Jenneskens. Om dit mogelijk te 
maken, heeft de gemeente de gebouwen voor een 
symbolisch bedrag van € 1,- verkocht. De provincie 
Limburg verleende een subsidie van ruim aan half 
miljoen euro. 

Maar in de voorbereidingstijd zijn de kosten fors 
gestegen door duurder materiaal, stijgende rentes en 
nieuwe eisen betreffende duurzaamheid en 
energiebesparende maatregelen. In Geijsteren is de 
verbouwing net klaar, de stichtingen in Veulen en 
Vredepeel zijn volop bezig met de voorbereidingen. 
Om de plannen te kunnen afronden, hebben zij extra 
financiële steun gevraagd. Het gaat om een bedrag 
tussen de € 95.000,- en € 128.000,- per stichting 

EXTRA GELD VOOR OUDE SCHOLEN  OORLOGSKAMPEMENT  

HERFST 

En daar zijn ze 
weer, de tiny 
houses voor de 
tuinkabouters.  
Al enkele jaren op rij 
wordt de nauwelijks 
een meter brede 
scheidingsstrook 
tussen de 
Zuidsingel en 
Zandakker in Venray in het najaar opgesierd 
door een sliert rood-met-witte-
stippenpaddenstoelen. Het begon enkele jaren 
geleden vlak bij de kruising met de 
Antoniusstraat, maar inmiddels staan de 

herfststukjes al ter 
hoogte van de afslag 
met de Schutsboom. 
Het is een kortstondig 
herfstfeest. Slechts 
twee tot drie weken 
zijn de paddenstoelen 
te bewonderen en te 
fotograferen.  
Dan vergaat de glorie.  
De herfst verdwijnt, 
het wordt weer winter. 
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Het is een traditie in de gemeente Venray om gouden 
bruidsparen jaarlijks in de schouwburg te ontvangen 
voor een gezellige middag met een gouden randje.  

Uit de grote opkomst op 10 en 11 oktober bleek dat 
de mensen het contact met leeftijdsgenoten 
waarderen. Burgemeester Kompier: “Deze middag 
was voor mij een mooie gelegenheden om veel 
inwoners van Venray te ontmoeten en met hen in 
gesprek te gaan.” De gouden paren uit 2022 werden 
op een rode loper ontvangen door twee hofdames in 
vol ornaat. Henk Deters verzorgde liedjes en 
sketches over verliefd, verloofd en getrouwd zijn en 
het Polygoon-journaal gaf een inkijk in wat zich in het 
jaar 1972, het jaar dat deze mensen in de echt met 
elkaar verbonden werden, afspeelde.  
Op de foto spreekt burgemeester Leontien Kompier 
de gouden bruidsparen toe. 

Foto: Saskia Hoedemaekers  

GOUDEN PAREN SAMEN 

Marie van de Brier (Buus) 

Naam:   Marie Versteegen  
Geboren:  1872 
Gewoond: Smakt, Venray 
Overleden: 1962 

Als u wilt lezen 
over een 
werkpaard, lees 
dan over Marie van 
de Brier; of van de 
Buus zoals ze ook 
wel werd 
genoemd. Marie 
moest als 

twaalfjarige al gaan ‘dienen’ bij boerderij/café 
D’n Engel in Venray. Achter dit café was toen 
nog niets dan bouwland, tot Oostrum toe.  
Bij D’n Engel leerde Marie later Knillis Michiels 
uit Sint Tunnis kennen. Ze trouwde met hem.  
Ze wilden een boerderij beginnen in Lull, maar 
Knillis werd ziek. Halverwege Maashees startten 
ze een café in de buurtschap de Buus (langs de 
huidige Maasheseweg). Omdat die op de 
provinciale grens van Limburg met Brabant las, 
werd het De Brier genoemd, afgeleid van het 
woord Barrière, grensovergang. Knillis en Marie 
kregen zes kinderen. Al vroeg stierf het oudste 
kind, Knillis zelf moest naar een ziekenhuis in 
Utrecht. Hij stierf na een jaar. Marie stond er 
alleen voor: kinderen opvoeden, het café 

runnen, elke week naar 
Utrecht. Ondertussen was 
Marie ook nog een veel 
gevraagde kraamvrouw en 
stopte ze manden vol kousen 
van de Paters op Smakt. 
“Hier sla ik het vagevuur mee 
over,” zei Marie dan.  
Ze overleed op 89-jarige 
leeftijd.  
Moe en uitgestreden. 

NAAM EN TOENAAM 

VOOR U GELEZEN 

“Niet iedereen heeft hetzelfde gevoel voor humor. 
Het is bijzonder boeiend als ik merk dat mensen 
om totaal iets anders lachen dan ik had verwacht.” 

Kluchtenkoning Jon van Eerd. In Navenant. 
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  worden bedacht. De rolstoelen waren ter beschikking 
gesteld door Medipoint Venray, waarvoor hartelijk 
dank. Deze activiteit sloot perfect aan bij de Inclusie-
agenda 2022-2024, een document dat een week 
eerder door de raad werd vastgesteld. Er is inmiddels 
een eerste overleg geweest om te komen tot een 
focusgroep die de voortgang gaat bewaken. De 
gemeente zal een projectleider aanstellen die de 
afdelingen zal wijzen op hun taak bij het uitvoeren 
van acties.  

Jac Haegens 

Venray staat aan de vooravond van een flinke 
vergrijzing. Senioren blijven langer zelfstandig 
wonen. Maar ook de woonwensen veranderen: 
mensen willen thuis zorg ontvangen, een huis moet 
betaalbaar en levensloopbestendig zijn, ouderen 
willen samenleven met leeftijdgenoten met 
voorzieningen in de buurt. 
Dit is een van de punten in de begroting van de 
gemeente Venray voor 2023. Het gemeentebestuur 
beseft dat het alle zeilen bij moet zetten om dit te 
bereiken. Komend jaar wil de gemeente dan ook 
flexwoningen voor bijzondere groepen realiseren 
alsmede beleid ontwikkelen rond het zorgaanbod. 
Venray moet een goed vangnet hebben, waarin 
ouderen hulp en zorg wordt geboden. Daarvoor wil 
de gemeente meer grip krijgen op de plannen van 
huizenbouwers. 

Zorg 
Ondersteuning van mantelzorgers blijft daarbij 
belangrijk om overbelasting te voorkomen en er 
mede voor te zorgen dat ze door kunnen gaan met 
ondersteuning bieden. Van de inwoners verwacht de 
gemeente dat iedereen op basis van de eigen 
mogelijkheden meedoet. Door als vrijwilliger mee te 
doen, doen mensen meer voor elkaar en helpen zij 
verenigingen die afhankelijk zijn van die inzet.  
Voor inwoners die niet op eigen kracht of met hulp 
van de omgeving kunnen meedoen, blijft 
ondersteuning via maatwerkvoorzieningen mogelijk. 
Verder moet de digitale hulpverlening (e-health) snel 
worden ontwikkeld. Dit helpt bij de verbetering van de 
zorg, verzorging en kwaliteit van leven van inwoners 
en het kan hen helpen om zelf regie te houden. 
Bovendien is het efficiënt en klantgericht, aldus 
Venray. 

Het GehandicaptenPlatform 
Venray (GPV) hield op maandag 3 oktober, in de 
Week van Toegankelijkheid 2022, in en rond het 
gemeentehuis een activiteit, waarbij het college van 
B&W en ambtenaren konden ervaren hoe het is om 
met een fysieke beperking gebruik te maken van de 
openbare ruimte. Het evenement werd geopend door 
wethouder Martin Leenders.  

Onder toeziend oog van ervaringsdeskundigen van 
het GPV en het Oogcafé, legde de wethouder, 
gezeten in een rolstoel, een parcours af waarbij hij 
kon ervaren hoe het voelt om een drempeltje van 
1,7 cm. hoog te nemen, een hellingbaan af en op te 
gaan, over een bestrating met kinderkopjes te rijden 
en in de Engelse tuin over diverse grindbestratingen 
te rijden. Hindernissen waarvan hij moest bekennen 
dat deze voor mensen, die gebruik moeten maken 
van hulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator, niet 
altijd gemakkelijk te nemen zijn. Ook kon hij ervaren 
hoe het voelt om geblindeerd, met behulp van een 

taststok, in de raadszaal de weg te vinden. Hoewel 
het niet storm liep, hebben een aantal ambtenaren 
van de gemeente ervaring opgedaan met het gebruik 
van hulpmiddelen. Het college was ’s middags 
voltallig aanwezig om de uitdagingen in een rolstoel 
of geblindeerd aan te gaan. Wethouder Leenders 
noemde deze activiteit een mooie eerste stap; 
bewustwording van het belang van de Inclusie-
agenda en het besef dat de praktijk toch anders 
uitpakt dan de plannen die vanachter een bureau 

 GPV NIEUWS 

 OUDEREN IN HET VANGNET 

Apenstreken. Kunt u het zich nog herinneren?  
Voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog verscheen het familieblad 
Panorama, tegenhanger van de Katholieke Illustratie. Waar dit 
laatste blad zich vooral toelegde op het Rijke Roomsche Leven, 
was Panorama een echt gezinsblad. Met meestal een vrolijke 
tekening op de voorpagina. Die tekeningen kwamen van de 
Amerikaan Norman Rockwell , die veel tekende voor het Britse 
tijdschrift ‘Saturday Evening Post’ en Jawson Wood. Wood maakte 
naam met zijn tekeningen van apen in menselijke situaties en met 
vele apenstreken. Als kind kon je daar echt van genieten. 
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Scootmobielers in de gemeente Venray kunnen zich 
binnenkort weer met 15 kilometer per uur 
verplaatsen. Ook in de toekomst kunnen ze 
maatwerk verwachten als het gaat om de gemiddelde 
snelheid en de actieradius van de drie- en 
vierwielers. Die belofte deed wethouder Martin 
Leenders tijdens de raadsvergadering van dinsdag 
27 september. Met die boodschap haalde de 
wethouder meteen een hoop kou uit de lucht. Niet 
alleen politiek, maar ook maatschappelijk. Want het 
voornemen om ‘beperkingen van snelheid en 
actieradius’ op te leggen aan scootmobielen leidde 
tot een boel commotie.  

Zeker onder de scootmobielers, die op aandringen 
van Lokaal FNV Limburg Noord zelfs naar de 
raadsvergadering waren gekomen om te protesteren 
tegen het voornemen van B en W. Onnodig, zo bleek 

achteraf. Want vlak voor de raadsvergadering liet het 
college via een brief aan de gemeenteraad weten dat 
de standaardsnelheid van een scootmobiel op 15 in 
plaats van 12 kilometer per uur wordt ingesteld en dat 
de actieradius ongewijzigd, tussen de 20 en 25 
kilometer, blijft.  

Eigenlijk verandert er dus niets aan de situatie. “Maar 
we blijven de ontwikkelingen in de gaten houden. 
Want de beloftes moeten natuurlijk wél nagekomen 
worden”, meldt voorzitter Jeanne Hendrix van de 
commissie Zorg en Welzijn van 
de Centrale van Ouderenverenigingen. 

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 
U bent hem vast nog niet 
vergeten: Harrie Smeets, tot 
voor een paar jaar deken van 
de Petrus Bandenkerk en nu 
bisschop van Roermond. Twee 
jaar geleden werd hij getroffen 
door een hersentumor en eerlijk 
gezegd, velen gaven geen cent 
meer voor zijn leven. Maar 
Bisschop Harrie is een taaie.  

Hij onderging chemokuren en bestralingen en is op 
dit moment weer bijna klaar met een tweede 
chemokuur. Tussendoor laat hij zich nog wel eens 
zien, zoals vorig jaar in Leunen en onlangs in de 
Paterskerk.  
Het leven is zwaar, erkent Smeets, maar verder is hij 
nog steeds optimistisch, lezen we in Samenkerk. 

Uit Nederland 
Onder de naam ‘Sweet 70’ probeert een groepje 

senioren in 
Amsterdam-Noord 
eenzaamheid onder 
ouderen te bestrijden 
met uitjes en 
activiteiten. Want 
niemand weet zo 
goed wat ouderen 
willen als zijzelf. In 
hun 
ontmoetingsplaats 
aan het 

Buikslotermeerplein kunnen ouderen ook regelmatig 
terecht voor een ‘Bakkie Noord’ en maandelijks is er 
het lunchcafé van Marja Bomas. De zeventigjarige 
Marja is de huiskok. “Het begon als een 
verwenmiddag in 2015,” vertelt ze. Inmiddels kookt 
zij voor veertig mensen. “Tijdens corona kookte ik 
thuis en bezorgden vrijwilligers de maaltijden. Ik kook 
ook het liefst alleen. Er is wel hulp bij het dekken van 
de tafels en het opruimen.” Het motto van Marja: 
Fuck de geraniums. 

Over en sluiten 
Dit is de laatste keer dat u in Areg Neejs wat 
nieuwtjes over ouderen hier en elders kunt lezen.  
De Schakel groeit dicht met vaste rubrieken, 
waardoor de informatievoorziening aan u in het 
gedrang dreigt te komen. Dit wil de redactie 
voorkomen. Dus is gekeken naar al die rubrieken. 
Een van de eerste zaken die sneuvelt en misschien 
ook het minst gemist zal worden, is dan Areg Neejs. 
Overigens: Gaer gedaon ! 

    AREG NEEJS   MAATWERK SCOOTMOBIELERS 
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  telkens in het teken van een bepaald thema. Het café 
is ook een plek waar lotgenoten elkaar ontmoeten en 
hun verhalen kunnen delen. De Alzheimer Cafés 
worden opgenomen door Peel en Maas TV en zijn 
allemaal terug te kijken. 

Dinsdag 15 november KBO VEULEN, LEUNEN, 
HEIDE: 
Grote dansmiddag voor alle ouderen in de gemeente 
Venray. De KBO's van Leunen, Veulen en Heide 
organiseren weer deze gezamenlijke dansmiddag in 
speelboerderij' 't Platteland', Lorbaan 1 in Veulen.  
Op de muziek van De Pikkeniers kunnen de beentjes 
van de vloer. Alle dans- en muziekliefhebbers uit de 
gemeente Venray van boven de vijftig jaar zijn van 
harte welkom. De entree is gratis. De dansmiddag 
begint om 14.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 

Dinsdag 29 november KLEUR EN KRACHT: 
Bijeenkomst voor de Turkse Gemeenschap over 
diabetes. Er is een presentatie met beeldmateriaal. 
Aanvang 19.00 uur in de Turkse moskee. 

Woensdag 30 november AVOS VENRAY: 
Algemene ledenvergadering van AVOS Venray in het 
wijkontmoetingscentrum van Veltum. Aanvang om 
14.00 uur. Deze vergadering is alleen toegankelijk 
voor AVOS-leden. Maar na de pauze, vanaf 
ongeveer 15.00 uur, zal AVOS-lid Jos Custers 
droneopnames van Venray en omgeving laten zien. 
Hierbij zijn ook KBO-leden van harte welkom, mits zij 
zich van tevoren hebben aangemeld. Dit kan via tel. 
06 1748 7351. 

Zaterdag 3 december DE PIËLHAAS: 
Kaartverkoop voor de voorstellingen van Circus Mök 
2023. Voor de senioren van Venray, die de 
voorstelling op woensdag 1 februari willen bijwonen, 
is op 3 december ’s morgens van 9.30 tot 10.30 uur 
de voorverkoop in De Kemphaan. Vanaf 9.00 uur 
worden volgnummers van binnenkomst uitgereikt. 
Senioren die lid zijn van De Pielhaas, zijn als eerste 
aan de beurt. Alleen op vertoon van de seniorenpas 
of lidmaatschapskaart invalidenbond kan men 
kaartjes voor € 15,- kopen. Een lid van De Piëlhaas 
krijgt op één kaartje een extra korting van € 4,-. 
Na deze voorverkoop in De Kemphaan kunnen (met 
genoemde passen) ook kaarten gekocht worden in 
de schouwburg.  

 

(voor de vaste activiteiten van elke week: zie de 
website www.cvo-venray.nl of de mededelingen van 
de eigen ouderenvereniging) 

Zaterdag 29 oktober KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok houdt op deze zaterdag open 
huis tussen 14.30 en 16.30 uur in het gebouw 
Schuttersveld aan de Bergweg 300 Venray, vierde 
etage.  

Woensdag 9 november KBO LIMBURG: 
Extra ledenvergadering KBO Limburg over het al dan 
niet uittreden uit de Unie KBO. De vergadering is 
bedoeld voor de afgevaardigden van alle afdelingen. 
De bijeenkomst begint om 14.00 uur in Het Forum in 
Roermond. Voor meer informatie: lees De Schakel 
van 30 september, pagina 3. 

Donderdag 10 november KBO VENRAY:  
KBO Venray brengt deze dag een bezoek aan het 
Missiemuseum in Steyl. Het vertrek is met eigen 
auto’s om 14.00 uur vanaf De Kemphaan. Mensen 
met een museumjaarkaart hebben gratis toegang. 

Maandag 14 november: ALZHEIMER CAFÉ 
Het thema van deze avond is: De dementievrijwilliger. 
Gastspreker is Brigitte Asselberghs die uitlegt wat 
een dementievrijwilliger kan betekenen als 
ondersteuning voor de mantelzorger. Het Alzheimer 
Café vindt één keer per maand plaats en staat 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 28 OKTOBER – 2 DECEMBER 

http://www.seniorenvenray.nl
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De Vereniging voor Ouderen Noord-West (VVO 
Noord-West) viert maandag 12 december 2022 haar 
25-jarig bestaan. Het zilveren jubileum wordt 
gecombineerd met de traditionele jaarlijkse 
kerstviering in wijkcentrum Den Hoender. Alle leden 
van de ouderenvereniging worden daarvoor 
binnenkort uitgenodigd.  

Voorzitter Tiny Grebenjak vertelt aan de hand van 
oude artikelen uit kranten en enkele officiële akten 
beknopt de geschiedenis.  
“Er was niet veel te doen voor ouderen in onze wijk. 
Daarom hield het eerste bestuur, waarvan Maria 
Bonants de ‘kartrekster’ was, een 
informatiebijeenkomst. Gepolst werd of er animo 
bestond voor een aparte ouderenvereniging in het 
gebied St. Joriskwartier en Schuttersveld. Deze 
bijeenkomst bleek een schot in de roos. Een jaar 
later, op 14 november 1997, passeert de 
oprichtingsacte bij de notaris en is de VVO Noord-
West een feit.” Tot op de dag van vandaag is de 
ouderenvereniging dicht bij haar oorspronkelijke 
doelstelling gebleven: het organiseren van gezellige 
activiteiten. Dat is kennelijk het geheim van het 
succes. De jubilerende vereniging telt momenteel 
ongeveer 95 leden en is daarmee de grootste 

ZILVEREN JUBILEUM VVO NOORD-WEST 
vereniging in de wijk. “Behalve gezellige middagen 
organiseerden wij onlangs een bezoek aan het 
Venrays Museum en na drie jaar stond er weer een 
dagtocht met de bus op ons programma.” 
Mondjesmaat melden zich nieuwe leden aan, maar af 
en toe vallen er ook leden af, weet Grebenjak: “We 
zijn allang blij dat we het afgelopen jaar onze 
activiteiten weer hebben kunnen oppakken. Tijdens 
de coronapandemie kon er niets georganiseerd 
worden. Toch zijn wij erin geslaagd het contact met 
onze leden levendig te houden.” Hoe de 
ouderenvereniging er over vijf jaar uitziet? “Aan het 
eind van dit jaar neemt één bestuurslid afscheid.  
Dan blijven er nog vier bestuursleden over.  
Ook wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe 
bestuursleden. Vernieuwing en verjonging, daar zijn 
we hard aan toe. Anders halen we ons volgende 
jubileum niet”, zo luidt haar antwoord. 

Tekst: Charles van den Berg. 

Op vrijdag 4 november 
start er weer een cursus 
Ouderenadvisering in de 
Baexheimerhof in Baexem. Voor deze cursus zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. De ouderenadviseur 
van KBO Limburg is, zo blijkt steeds opnieuw, van 
groot belang voor de leden, maar ook voor niet-leden. 
Voor de laatsten kan het zelfs een reden zijn om toch 
lid te worden van de KBO.  
De opleiding telt in totaal zes bijeenkomsten. Dit jaar 
op 4, 11, 18 en 25 november en 2 december (steeds 
van 10.00 uur tot 15.00 uur, inclusief lunch).  
De datum voor de afsluitende bijeenkomst, waar de 
certificaten worden uitgereikt, wordt samen 
afgestemd. In de cursus komen alle relevante 
thema’s aan de orde, zoals positieve gezondheid, het 
sociale stelsel (waaronder de WMO), materiële 
zekerheid (bijvoorbeeld: hoe omgaan met armoede), 
lichamelijke en geestelijke gezondheid (zoals 
dementie), sociale relaties en eenzaamheid, arbeid 
en activiteiten, waarden en inspiratie, waaronder: 
zingeving. En vooral: communicatie. Hoe voer je 

gesprekken?  
Hoe motiveer je 
mensen?  
Leden die belangstelling 
hebben, kunnen contact 
opnemen met een van 
de docenten:  
Guus van Egdom, tel: 
06 5149 3111. 

 

CURSUS OUDERENADVISERING 

Uitstapje 2016: De IJsselhoeve, Doesburg 
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Vanuit Australië ontving de redactie enige tijd 
geleden onderstaand gedicht over onze GPS in de 
auto, vaak nog kortweg ‘tomtom’ genoemd.  
De redactie heeft het voor u vertaald. 

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.  

Blitterswijck     

KBO Blitterswijck kboblitterswijck@gmail.com 06 2224 3302 

Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06 2170 2753 

Tiny Aerts tiny_aerts@hotmail.com 0478 532 557 

Geijsteren WMO werkgroep   

KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 0478 532 290 

Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06 4054 3972 

Heide KBO  info@kboheide.nl 0478 510 316 

Leunen     

KBO Leunen kboleunen@outlook.com   

Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 06 5396 9693 

Merselo    

KBO Merselo kbo.merselo@gmail.com 0478 546 479 

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 0478 586 052 

Tini Kreutz tinikreutz@hotmail.com 0478 588 355 

Joos Linskens j.linskens@home.nl 0478 583 805 

Venray     

KBO Venray secretariaat@kbovenray.nl 0478 585 861 

Nettie Baartman baartmannettie@hotmail.com 0478 750 615 

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

Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 0478 584 520 

Veulen KBO  gerrit.riek.reintjes@gmail.com 0478 568 880 

Wanssum Wanssum Info Punt   

KBO Wanssum secretariaat@kbowanssum.nl 06 1317 2540 

Tonnie Kwakkernaat tonnie.kwakkernaat@gmail.com 0478 539 054 

René Rijpma renerijpma@hotmail.com 0478 511 186 

Ysselsteyn  Dorpsondersteuning   

 dorpsondersteuning.ysselsteyn@outlook.com 06 3057 7716 

AVOS gewijzigd oktober 2022, Venray gewijzigd 

Ik heb een GPS-systeem 
Waarvan ik heel veel hou. 
Het is veel beter dan de rest. 
Mijn GPS? Mijn vrouw! 

Het corrigeert me vaak elk gebied,  
Ook op mijn rijgedrag. 

“Je rijdt zestig kilometer, man, 
waar je maar vijftig mag.” 

Het geeft voorts aan: “Ho stop, kom start, 
Hé, trap eens op de rem!” 
Het waarschuwt da’k geen voorrang heb  
en gilt: “Daar komt een tram!” 

Het roept constant: “Nu is het rood. 
Vooruit, nu is het groen.” 

Instinctief weet het precies 
Wanneer ik wát moet doen. 

Het ziet de auto’s voor mij uit 
En ook die achter mij. 
Het schat heel snel de toestand in, 
Beveelt, “Kijk uit, opzij.” 

Geen enkele andere chauffeur 
Krijgt zoveel raad, zo goed.  

Zelfs als we uit de auto gaan 
Vertelt het hoe dat moet. 

Het stopt me vol met elk advies 
Elke reis is zo oké. 
Denk niet dat ik wat anders wil 
Dan roep ik: “Ach, welnee.” 

Mijn GPS poetst ook mijn huis, 
het kookt en maait het gras, 

Het wast mijn sokken, strijkt mijn bloes 
En in bed komt ’t goed van pas! 

Geen ander GPS-systeem 
doet dit, zo roep ik luid. 
Alleen, het nadeel hiervan is: 
Het heeft geen knopje “Uit!” 

 TOMTOM 
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Paul van Ool is de winnaar van de puzzel die in de vorige editie van 
De Schakel stond. Hij was een van de tientallen lezers die de ‘puzzel’ 
oplosten en het juiste antwoord instuurden naar onze redactie.  
De juiste oplossing: Dorpsbewoners 
De winnaar 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 gemaild te worden naar puzzel@cvo-venray.nl of verzonden te 
worden naar het postadres van De Kemphaan, zie pag. 2.  
Uiterste inleverdatum is 6 november. Onze redactie wenst u weer veel puzzelplezier. 

 
 
 

PUZZEL EN WIN! 

De overgebleven letters vormen de oplossing: 
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In Holland staat een huis (hoorspel), ook wel Familie Doorsnee 

Toen nog niet iedereen een televisietoestel bezat, werd er veel naar de radio 
geluisterd. Hoorspelen waren zeer populair, zoals In Holland staat een huis.  
Dit was een muzikaal hoorspel, dat tussen 13 oktober 1952 en 21 april 1958 
twee keer per maand uitgezonden werd door de VARA. 

De hoofdfiguren in de serie waren de leden van de familie Doorsnee, de 
mopperende vader en de sussende moeder, samen met hun rebelse kinderen 
Rob en Liesbeth die vaak bonje hadden. Andere vaste figuren waren werkster 
Sjaan en haar (politie) man Willem. De serie werd vaak simpelweg “De Familie 
Doorsnee” genoemd, maar dat was nooit de officiële naam van de reeks.  

Het leven dat zij speelden was een afspiegeling van het alledaagse gezin, waarin de vele luisteraars zich 
konden herkennen. 

De teksten werden geschreven door Annie M.G. Schmidt en de muziek werd gecomponeerd door Cor 
Lemaire. Bekende liedjes uit de serie waren onder andere “Ik ben Alie Cyaankali”, “Geachte Cliënten”,  
“‘t wordt lente”, “Met Willem naar de fillem” en “Als moeder jarig is”. Deze liedjes waren vaak op de radio te 
horen en ze waren immens populair. De uitzendingen werden gepresenteerd door Wim Ibo. Gastrollen 
waren er onder andere voor Mary Dresselhuys en Coen Flink, die de eerste homoseksuele rol, die van 
assistent boekverkoper, op de Nederlandse radio speelde. 

De rolverdeling was als volgt: Vader Doorsnee: Cees Laseur, Moeder Doorsnee: Sophie Stein, Rob: Kees 
Brusse, Liesbeth: Lia Dorana, Sjaan: Hetty Blok en Willem: Jo Vischer jr. 
De serie was zo levensecht, dat vele luisteraars dachten dat de familie doorsnee echt bestond. 

Dappere Dodo 
Dappere Dodo was de titel van de eerste kinderserie op de 
Nederlandse televisie, die door de KRO 
tussen 3 februari 1955 en 20 mei 1964 werd uitgezonden. 
Het was een marionettenserie over de avonturen van 
Dappere Dodo en zijn vriend Kees aan boord van het schip 
de Schele Zeemeermin. Ze reisden van Zwitserland tot 

Bagdad en van de Verenigde Staten tot de Zuidpool, gebieden waar de 
kijkers hooguit van konden dromen. 

Het programma draaide rond de jongen Dappere Dodo, die met zijn vrienden Kees, Ome Harrekie, de 
kapitein, opa Buiswater en juffrouw Vulpen allerlei avonturen beleefden met de boot De Schele Zeemeermin. 
Een rol speelden ook de boeven Bruto en Netto, de baron Wilhelmus en zijn vrouw barones Aleida. 

De serie is bedacht door de leiding van de KRO, in samenwerking met het poppentheater van Bert Brugman. 
De begintune werd gezongen door het Kinderkoor ‘de Karekieten’. De eerste aflevering werd geschreven 
door producer Fred Bredschneyder die de naam Dodo uit de heiligen kalender haalde (Dodo van Haske).  
Alle daarop volgende afleveringen werden geschreven en gespeeld door Bert Brugman en zijn gezin, die 
ook de diverse rollen spraken. De bijzondere bewegingstechniek is door Brugman zelf bedacht met behulp 
van baleinen uit oude herenparaplu’s. Hij heeft daar zelfs octrooi op gekregen. 

Er werden in totaal 75 afleveringen gemaakt en uitgezonden, die hoofdzakelijk 'live' werden gespeeld vanuit 
Studio Irene te Bussum. De serie behaalde liefst 5 jaren lang de hoogste kijkdichtheidsscores, hetgeen 
wellicht mede te danken was aan de (taal)humor die voortdurend verwees naar de actualiteit, waardoor het 
programma ook voor volwassenen interessant bleek te zijn. 

Het aantal televisietoestellen was in die jaren zeer beperkt, dus er zal wel veel bij familie en buren gekeken 
zijn. De bedenker van dit alles was met zijn poppentheater al eens eerder op de televisie geweest, en wel op 
5 december 1952, waar hij als een der eerste televisie-uitzendingen de viering van Sinterklaas verzorgde. 

GEKLUISTERD AAN DE BUIS 

WAT WEET U DAAR NOU VAN? 

In de rubriek Gekluisterd aan de Buis beschrijft de redactie samen met de lezers radio- en tv-programma’s 
van vroeger. U hebt vast een herinnering aan een programma? 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 

https://nl.wikipedia.org/wiki/KRO
https://nl.wikipedia.org/wiki/3_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderkoor_de_Karekieten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dodo_van_Haske
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bert_Brugman
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Irene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bussum

