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Afscheid Ursulinen. Met het vertrek van de zusters (op de foto vanaf links) Angelique, Brigitte en Mathilde 
is ook de Orde van de Ursulinen weg. De drie zijn verhuisd naar het Ursulinenklooster in Grubbenvorst. 
Zuster Angelique trok als laatste religieus die in Venray een kloosterleven leidde de deur van het Odaklooster 
aan de Merseloseweg achter zich dicht. In de achterliggende zeshonderd jaar telde Venray een vijftiental 
congregaties. Met het afscheid van de Ursulinen verdween tevens de laatste kloosterorde uit Venray. 
De historie van de Ursulinen maakt ook onderdeel uit van de expositie ‘600 jaar Jerusalem’ die op vrijdag 
16 december in het Venrays Museum wordt geopend. In deze editie vindt u meer informatie over deze 
tentoonstelling. (pagina 4) 

Foto: Antoon Jeuken 
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COLOFON  
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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.  

Hoewel het niet storm liep, gaven op 15 oktober toch 
enkele raadsleden, een wethouder en enkele leden 
van de Adviesraad Sociaal Domein gehoor aan de 
oproep van het GPV en het Oogcafé Venray om met 
hulp van een blindengeleidestok, de zogenaamde 
Witte Stok, als slechtziend of blind persoon een 
wandeling te maken in het centrum van Venray. 
Bijgestaan door een begeleider konden ze ervaren 
dat daar toch de nodige obstakels zijn die voor 
blinden en slechtzienden het zelfstandig wandelen 
moeilijk maken. Ook de weg vinden in een grote 
winkel was niet voor iedereen even gemakkelijk.  

Lowieke Kateman en Bas Künen zoeken hun weg. 

In de nabespreking gaven de deelnemers aan dat 
zij zich nu meer bewust zijn van het feit dat een 
toegankelijke openbare ruimte voor blinden en 
slechtzienden enorm belangrijk is; een zeer leerzame 
ervaring, die heel nuttig kan zijn bij de uitvoering van 
de Inclusie-agenda 2022-2024. Voor de uitvoering 
van die agenda is een Focusgroep gevormd, die 
samen met de gemeente bekijkt welke onderdelen 
voor mensen met een beperking van belang zijn. 
In het kader van het begin 2022 door de gemeente-
raad vastgestelde Omgevingsprogramma Wonen 
wordt gewerkt aan het tot stand komen van de 
Regietafel Wonen en Zorg. Naast onder meer de 
verschillende zorgorganisaties zijn ook het 
GehandicaptenPlatform Venray en de Centrale van 
Ouderenverenigingen hierin vertegenwoordigd. 
De werkgroep BVW (Bouwen, Verbouwen en 
Woonvisie) heeft ter advies tekeningen ontvangen 
van de verbouwing van de oude school in Heide tot 
dorpshuis. Het is een mooie ontwikkeling dat de 
ervaringsdeskundigheid van het GPV wordt gevraagd 
bij dit bouwplan. Hiermee kunnen aanpassingen 
achteraf mogelijk voorkomen worden. De werkgroep 
Openbare Ruimte van het GPV heeft onlangs contact 
gehad met een ambtenaar van de gemeente over de 
reconstructie van de doorgaande weg in het centrum 
van Wanssum. Wat is er nodig om deze veilig en 
toegankelijk te maken voor mensen met een 
handicap? 

Jac Haegens 

  DAG VAN DE WITTE STOK 

 

  DIT DORPJE 

“Dit dorpje oogt zo puur, uniek 

Aanbeden door een groot publiek 

Hier galmt de gong van oud en jong 

Het echoot klanken met oorsprong 

In Venray gonst het van de muziek 

 

Dit dorpje heeft een ziel, mystiek 

Landelijk, hemels en rustiek 

Als in ’t ven, de waterplas 

Elk visje zwemt hier in zijn sas 

Venray gonst van leven en muziek 

 

Uit de dichtbundel Fluistervinkjes   

van Rick Limmers  
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MIJN ZEVENTIGSTE EN LAATSTE 

Begrijp me goed. Ik ben of word geen 
70, noch heeft mijn laatste uur geslagen. De 70 slaat 
op het volgnummer van deze column. In 7 jaar tijd is 
dat het aantal columns dat aan mijn hanenpoten is 
ontsproten en u, via evenzovele Schakels heeft 
mogen bereiken. En ja, dit is wel echt de laatste van 
uw torenhaantje. Het valt u misschien wat koud op 
het dak, maar begin dit jaar heb ik de redactie al op 
de hoogte gesteld van mijn voornemen om eind dit 
jaar de pen te willen overdragen. Met het bereiken 
van 80 lentes - met toch ook al wat voelbare 
herfstinvloeden - leek mij de tijd gekomen om vers 
en jonger bloed de kans te geven. En zowaar, een 
opvolger blijkt gevonden. 

Met het verstrijken van de jaren worden we er niet 
jonger op. Op de grammofoon van de tijd draait de 
elpee van ons leven onverbiddelijk verder, richting 
gaatje, en er komt voor iedereen een moment dat de 
naald in de eindgroef blijkt aangekomen. Hopelijk 
mag de hele speelduur van uw levens-elpee in hi-fi 
kwaliteit blijven klinken. Helaas raakt menige plaat, 
naarmate het einde nadert, lelijk bekrast. Dementie 
of scoot-gebondenheid laten ‘hi-fi’ helaas vaak 
verworden tot ironisch ‘hoon-en-spot-ify’.  

Circuit Rooy mien dörp 
Iets luchtigers tot slot.  
Wat scootmobiel betreft heeft 
Venray nu ingestemd met de 
snelheid van maximaal 15 kilometer 
per uur. Dat komt een beetje in de 
buurt van die andere Max, maar die kan zelf nog wél 
‘Ver stappen’. Daar is dan wél het volgende regeltje 
aan verbonden (afgeleid van de Formule1-racerij): 
Zodra er een safety-scoot in de baan komt moet 
iedereen erachter blijven.  
Pirelli schijnt ook al gestart te zijn met het 
ontwikkelen van aangepaste bandjes voor alle 
weersomstandigheden, zoals slicks, intermediates 
zélfs regenbanden. Alle terrasjes worden inmiddels 
als Pitstop in gereedheid gebracht. We gaan in 
Venray dus nog wat beleven.  

Nu ik binnenkort geen Schakelverplichtingen meer 
heb, kan ik, vanuit mijn hoge positie als onbezoldigd-
baancommissaris de zaak een beetje in goede 
banen gaan leiden. “Ik heb er zin an”, om te spreken 
met de woorden van wijlen Pim Fortuin. 
Ach, laten we er maar een beetje de spot mee 
drijven. Humor is soms het weinige dat het leven nog 
draaglijk kan houden. 

Met dank aan de redactie voor hun 
wakend oog over mijn gekrabbel. 

Het ga u allen goed.  

Haantje van de Toren 
(h.v.dooremalen@planet.nl) 

COLUMN 

Hoewel de inflatie in Nederland historisch hoog is, 
blijft de stijging van de ozb in Venray binnen de 
perken. In vergelijking met 2022, stijgt de lastendruk 
voor de Venrayse inwoners in 2023 met 4,3%. 
Het college van B&W van de gemeente Venray heeft 
de tarieven voor de gemeentelijke belastingen voor 
2023 vastgesteld. De onroerendezaakbelasting (ozb) 
stijgt het minst, namelijk met 2,3%. Om de 
afvalstoffenheffing en rioolheffing kostendekkend te 
houden, stijgen deze tarieven met respectievelijk 7,8 
en 3,7%. Vooral de flink toegenomen brandstofprijzen 
zorgen voor een stijging van de kosten voor 
afvalinzameling. De totale lastendruk stijgt hiermee 
met 4,3%. Dit betekent dat het gemiddelde Venrayse 
gezin in 2023 851 euro uitgeeft aan gemeentelijke 
lasten, ten opzichte van 815 euro in 2022. Wethouder 
Wim de Schryver: “In deze onzekere tijden heeft 
iedereen het al moeilijk genoeg. Ons uitgangspunt 
was en is om de gemeentelijke lastendruk voor de 
inwoners zo laag mogelijk te houden en zo ook in 
2023 een relatief goedkope gemeente te blijven. 
Ik ben blij dat het ons gelukt is de stijging van onze 
tarieven binnen de perken te houden.” 

Ouderenvereniging Ons Genoegen in Venray is na 
ruim veertig jaar opgeheven. Ondanks het feit dat de 
club nog ruim tachtig leden telde, heeft het bestuur de 
handdoek in de ring gegooid, meldt secretaris Willy 
Berkers. “Ik ben aangebleven om de laatste 
verplichtingen, zoals de financiën, af te handelen. 
Het is jammer dat de vereniging bij gebrek aan 
vrijwilligers die een bestuursfunctie willen bekleden, 
stopt.” 

Ondanks herhaalde oproepen lukte het Ons 
Genoegen niet om voldoende bestuursleden te 
strikken. “Daarin staan we niet alleen, het hoort een 
beetje bij deze tijd, waarin mensen het schijnbaar 
druk hebben met allerlei andere activiteiten.  
Er waren gewoon te weinig vrijwilligers die de 
schouders eronder wilden zetten, dan houdt het ook 
voor ons als bestuur een keer op.” De vereniging hield 
haar activiteiten in wijkcentrum Op ’t Nipperke aan 
de St. Odastraat in Venray. “Een aantal activiteiten, 
zoals het koersballen, het biljarten en het fietsen, gaat 
zelfstandig door. Dat regelen de mensen die daaraan 
deelnemen zelf. Nee, dat gebeurt niet meer onder 
de vlag van Ons Genoegen, maar op eigen initiatief.” 

De vereniging nam ook 54 exemplaren van 
De Schakel af. “Dat abonnement zat in het 
lidmaatschap”, legt Berkers uit.  
“Als de leden vanaf januari nog van De Schakel 
gebruik willen maken, dan moeten ze lid worden van 
een andere vereniging of zelf abonnee worden. 
Zij hebben van ons bij deze editie van De Schakel ook 
een brief met meer uitleg hierover ontvangen.” 

 MINIMALE STIJGING OZB IN VENRAY  

 ONS GENOEGEN IS NIET MEER  
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Het begon in 1422, op kerstavond. Twee vaders in 
gesprek bij het haardvuur. Zij wilden hun vrome 
dochters in beslotenheid laten leven met God.  
Er zou een klooster komen met de naam Jerusalem 
in een hofstede bij de Grote Kerk. Hun eerste stap 
was het begin van een lange weg die leidde tot groei 
van wereldwijde religieuze gemeenschappen. 
De eerste vier eeuwen waren het Augustinessen en 
daarna Ursulinen. 

Venray heeft veel kloosters gekend. Deze kloosters 
hebben zowel op maatschappelijk gebied (onderwijs, 
opvoeding, zorg) als in economisch opzicht een 
belangrijke rol gespeeld. Een van deze kloosters is 
bekend onder de naam Jerusalem. Het klooster stond 
op de plaats van het huidige gemeentehuis.  

Foto: Mariaprocessie Jerusalem 1955. Collectie,  

verzameling Harrie Coopmans/ Jan van der Putten. 

Het werd bewoond en geleid door religieuzen van 
twee ordes, eerst de Augustinessen, van 1422 tot 
1802, en vervolgens de Ursulinen van 1838 tot 1974. 
Voor Augustinessen was het leven bidden en werken. 
Weven was hun belangrijkste werk. Ursulinen 
wijdden zich aan onderwijs voor meisjes, lang 
vóórdat het gewoon was dat meisjes naar school 

  600 JAAR JERUSALEM 
gingen. In 1838 komen Ursulinen uit Tildonk in België 
in Venray. Zij laten het oude klooster herbouwen, 
beginnen een lagere school voor meisjes en een 
meisjesinternaat. Bij het vijftigjarig jubileum brandt 
het pensionaat af. Architect Pierre Cuypers herbouwt 
het. 

Ursulinen gaven onderwijs aan meisjes uit de 
gegoede burgerij, die intern waren gehuisvest. 
Het was een bijzondere opdracht. Naast de normale 
schoolse doelen, was culturele en maatschappelijke 
vorming heel belangrijk. Het werd een instituut waar 
jonge vrouwen een rijke opleiding kregen. In 1915 
krijgt Venray het eerste gymnasium voor meisjes in 
Nederland. Sint Angela, genoemd naar Angela 
Merici, de stichter van de orde.  
Aan het einde van de oorlog wordt het klooster zwaar 
gebombardeerd. Na de wederopbouw loopt begin 
jaren zestig het aantal roepingen terug. Het internaat 
moet inkrimpen en seculieren (‘leken’) nemen de 
leiding over. 

En uiteindelijk treden de Ursulinen terug uit het 
onderwijs. Een deel van het klooster wordt 
gemeentehuis. De school wordt een gewone 
moderne school, die in de jaren negentig opgaat in 
een omvangrijke fusie. En zo belanden we in het 
heden.  

De gemeente Venray koopt het klooster in 1974 en 
vestigt er het nieuwe gemeentehuis. De Ursulinen 
vertrekken met stille trom. Hun naam op 
opvoedkundig en onderwijskundig gebied leeft voort. 
De school blijft Jerusalem heten. En zo heet ook het 
kunstencentrum nu. 

De tentoonstelling ‘600 jaar Jerusalem, van religieuze 
beslotenheid naar open samenleving’ in het Venrays 
Museum, Mgr. Goumansplein 1 in Venray, wordt 
officieel geopend op vrijdag 16 december 2022 om 
17.00 uur en blijft toegankelijk tot 24 juli 2023.  
Elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
13.30-17.00 uur. In de periode dat de tentoonstelling 
aanwezig is, worden allerhande activiteiten 
georganiseerd, zoals muziek, wandeling met gids, 
bezoek aan Ursulinenkerkhof en de Engelse tuin, 
rondleiding door gemeentehuis en lezingen 

Tekst: Jan-Hein de Wit 



 5 

Iedereen krijgt wel eens iemand aan de deur, waarbij 
meteen de gedachte opkomt: ‘Dat is niet pluis.’ Snel 
de deur dicht. Maar de babbeltrucs van criminelen 
worden steeds geraffineerder. Het doel blijft hetzelfde: 
uw woning binnendringen om geld, pinpas of 
waardevolle spullen te stelen. En bij een pinpas hoort 
een code. Hier enkele voorbeelden van de laatste 
nieuwe babbeltrucs.  

Kapotte waterleiding 
Een vrouw komt een man tegen in de lift van haar flat. 
Hij vertelt dat hij de waterleiding van de buren aan 
het controleren is. Even later belt de man ook bij deze 
vrouw aan en vraagt of hij ook haar waterleiding kan 
controleren. De man stapt samen met een handlanger 
naar binnen. Terwijl de een met het slachtoffer praat, 
steelt de ander de sieraden uit de slaapkamer. 

Gearresteerde dief 
Een ‘politieagent’ belt bij u aan en zegt dat hij een 
afspraak bij de buurman heeft maar die is niet thuis. 
Hij vraagt of hij even naar het toilet mag. Daarna 
vertrekt hij. Even later krijgt u een telefoontje van 
de ‘echte politie’. De nepagent is gearresteerd en hij 
had uw pinpas bij zich. De politie verbindt de bewoner 
door naar de bank, zodat hij zijn pinpas kan blokkeren. 
Maar die bank is een handlanger, die uw gegevens 
noteert. U denkt dat u met de bank belt en geeft niets- 
vermoedend uw gegevens af. Vervolgens wordt uw 
bankrekening leeggehaald. 

Pakketbezorger 
Een pakketbezorger belt op als u niet thuis bent. 
U kunt, als u één euro betaalt, het pakket ergens 
afhalen of een tweede bezorgpoging plannen. 
De ‘bezorger’ komt dan langs met een mobiel 
pinapparaat. Daarmee wordt uw pinpas en pincode 
bemachtigd. Na het pinnen krijgt u ongemerkt een 
andere pinpas terug of uw pas is stiekem geskimd.  

Thuiszorgmedewerker 
Ander voorbeeld: Er staat ineens een 
thuiszorgmedewerker voor de deur, die zegt: “Ik kom 
kijken of u het allemaal redt.” Of het zijn 
verpleegkundigen die bloed komen afnemen voor een 
medische controle. Het lijkt allemaal echt, inclusief het 
pasje om de nek.  

Volle boodschappentas 
Jonge vrouwen gaan huizen langs om ouderen met 
een zware boodschappentas te helpen. Ook als de 
bewoner zegt dat de vrouw de tas bij de deur kan 
neerzetten, loopt ze door en zet de tas in de keuken 
neer. Terwijl de bewoner erachteraan loopt, glipt een 
handlanger naar binnen om spullen te stelen. 

Nieuwe buren 
Een onbekende stelt zich voor als een nieuwe 
buurman of buurvrouw. Hij of zij wil graag met u 
kennismaken onder het genot van een kopje koffie. 
Als u samen met uw nieuwe buurman of buurvrouw 
in de keuken staat, glipt een handlanger naar binnen. 

Het bestrijdingsbedrijf 
“Hallo, we zijn van de ongediertebestrijding.”  

  DE NIEUWSTE BABBELTRUCS 
Ja, zelfs deze truc wordt gebruikt om bij mensen 
binnen te komen. Bijvoorbeeld omdat er in de buurt 
een plaag is van enge beestjes, zoals bedwantsen, 
vlooien, luizen. 

Medicatie 
Afgelopen november werd in Venray een 
hoogbejaarde man het slachtoffer van een brutale 
beroving. De Venraynaar werd in de loop van de 
ochtend thuis in zijn appartement gebeld door een 
onbekende man met de mededeling dat de medicatie 
gebracht zou worden. Even later volgde een tweede 
telefoontje met de mededeling dat de man voor de 
deur stond met de betreffende medicatie. Daarop 
opende de bewoner de voordeur en liet de 
onbekende man binnen, die hem vervolgens opsloot. 
Hij probeerde met hetzelfde verhaal tevergeefs ook 
op meerdere plekken in het appartementencomplex 
binnen te komen. De politie waarschuwt ook voor 
deze vorm van binnendringen.  
“Er zijn allerlei manieren waarop mensen met 
verkeerde bedoelingen zich toegang proberen te 
verschaffen tot panden van vaak (hoog)bejaarde en/
of kwetsbare slachtoffers.” 

Als het te laat is 
Heeft u toch iemand binnengelaten die niet te 
vertrouwen was? Bel dan zo snel mogelijk de politie 
(112) als de dader nog in de buurt is. Is de dader al 
weg, ontdekt u pas later wat er is gebeurd, bel dan 
0900-8844. Uw aangifte kan voorkomen dat nog 
meer mensen slachtoffer worden. 
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Buiten is het zonnig herfstweer. Binnen zit Annie 
Thijssen in haar serre. Het is er stil als in een kapel 
en het licht schijnt diffuus zoals in een museum. 
We hebben een gesprek onder vier ogen over haar 
poppen. Dat is niet gelukt. Dat onder vier ogen, 
bedoel ik. Want vanuit elke hoek van de serre worden 
we aangestaard door ik weet niet hoeveel paar ogen. 
Krieloogjes weliswaar, maar ze lijken net echt. Overal 
staan, liggen, hangen creaties die zijn bedacht en 
gemaakt door de 77-jarige gildemeester poppen 
maken. Dat doet ze nu al ruim 37 jaar.  

Annie Thijssen (foto: Theo van de Laar)  

Bescheidenheid en trots gaan hand in hand bij Annie. 
Waar ze het meest trots op is? Ze wijst naar een 
ietwat verschoten wit vaantje aan de muur. 
Gildemeester 1986, staat erop. “Toen deed ik voor 
het eerst mee aan een poppententoonstelling in een 
grote zaal van de dierentuin Artis in Amsterdam. 
Van de 1200 poppenmaaksters uit de hele wereld 
ontving ik toen, samen met twaalf anderen, de titel: 
gildemeester. Dat is de hoogste titel die je kunt halen 
met poppen maken.” 
Toch loopt Annie niet naast haar schoenen. 
Enthousiast vertelt ze haar verhaal in een taal die ze 
van kinds af aan thuis heeft geleerd. In een zacht 
klinkend Melderslo’s dialect met een vleugje Venrays 
ertussendoor. Enkele jaren eerder wordt ze 

 GILDEMEESTER POPPENMAAKSTER  

aangesproken op een poppenbeurs in Nijmegen, 
door drie dames van wie er twee Engels spreken en 
één Nederlands. “Ze vroegen of ik zin had om in 
Canada les te komen geven in poppen maken?  

Mijn eerste gedachten waren: hoe moet dat? In het 
Engels? In Canada? Vliegen, daar had ik het ook niet 
zo mee. Toch hoorde ik mezelf meteen ja zeggen. 
Met in mijn achterhoofd: ‘och, dat zal toch wel niet 
doorgaan’.” 

Inmiddels is Annie acht 
keer in Canada en 
Amerika geweest, telkens 
om de twee jaar. 
De eerste keer vloog ze 
met haar man zaliger 
vanaf Schiphol naar 
Heathrow (Londen) om 
vandaaruit een 
rechtstreekse vlucht te 
nemen naar Toronto 
(Canada). “Vanaf de 
luchthaven werden we als 
VIPS opgehaald en naar 
onze verblijfplaats 
gebracht ten zuiden van 
de stad.  

Canadese pop.  
(foto: Charles van den Berg) 

De vliegreis en het verblijf waren geheel gratis. 
We bleven drie tot vier weken ondanks mijn 
gruwelijke heimwee. Ik gaf les aan acht tot tien 
personen in mijn beste steenkolenengels. Ik klonk af 
en toe net als Louis van Gaal en als ik het Engelse 
woord niet kende, zei ik het gewoon in het plat 
Melderslo’s. Ze verstonden het gelijk.” De laatste 
keer dat Annie Thijssen een buitenlandse cursus gaf, 
was in 2018 tijdens een poppenmanifestatie in 
Tennessee (Amerika). In hotel Chattanooga gaf zij 
vier weken les aan een groep gerenommeerde 
poppenmaaksters. “Nu hebben ze me weer gevraagd 
te komen, maar ik heb er niet meer zoveel zin in.  
Ik blijf wat dichter bij huis, maar heb nog wel heel 
goed contact met de organisatie en bewaar natuurlijk 
geweldige herinneringen.” 

 
Tekst: Charles van den Berg. 
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Heimwee van Tiny naar het Noord-Limburgse land 
(zij is afkomstig van Venlo) brachten Leendert en 
Tiny terug naar Venray. Hij werd in het Venrayse 
ziekenhuis waarnemend hoofd interne ziekten. 
Maar in 1990 sloeg het noodlot bij Leendert toe en 
er ontstonden rugproblemen van zodanige omvang, 
dat hij zijn werk niet meer kon doen.  
Dat verhinderde hem gelukkig niet om zijn 
werkzaamheden voor de voetbalclub te doen. 

Na het overlijden van Tiny is hij niet bij de pakken 
gaan neerzitten. Zijn levensvisie is, dat het glas 
halfvol kan zijn of halfleeg, maar Leendert beschouwt 
het glas altijd als halfvol. Ooit wees een goede vriend 
hem erop, dat je niet moet streven naar het glas weer 
helemaal vol te krijgen. Het kan daardoor immers 
overstromen en dan ben je verder van huis. 
Hij beschouwt het leven van de positieve kant: 
kijk niet alleen naar wat je niet kunt, maar kijk naar 
wat je wel kunt. 

Leendert heeft naast zijn activiteiten voor de 
voetbalclub nog een hobby, en dat is rondleidingen 
geven in het museum voor de psychiatrie bij het 
Vincent van Gogh-instituut.  

Voor de buurt is Leendert een 
steun en toeverlaat en verleent 
hij hulp waar nodig.  
Hij heeft enkele terminaal zieke 
buurtbewoners begeleid in hun 
laatste levensfase.  

Voorwaar een bezige bij met 
een groot sociaal hart. Door al 
zijn ervaringen in het verleden 
heeft hij als levensmotto: neem 
de regie in eigen hand, dan 
krijg je het meeste gedaan. 
Dat heeft hij ook gedaan toen 
hij zelf door ernstige ziektes 
werd getroffen. Hij is daarvan 
goed opgeknapt en hij kan weer 
veel aan.  

Tekst: Leo Broers 

Wie is: Leendert van Gemert  

Geboren in: Mill 

Leeftijd: 75 jaar 

Kinderen: 2 dochters, 1 zoon  

Kleinkinderen: 3 kleinkinderen  

Oud beroep: verpleegkundige  

Bezigheden: rondleidingen Museum Psychiatrie, 

 vrijwilliger voetbalclub SVV 

Wie regelmatig naar een thuiswedstrijd van SVV 
ging, kent de stem van Leendert van Gemert.  
Hij is jarenlang de omroeper bij wedstrijden van het 
eerste elftal geweest. Daarnaast heeft hij meer dan 
20 jaar de administratie verzorgd en nog steeds 
maakt hij bij thuiswedstrijden het programmaboekje in 
de vorm van een flyer klaar. Zo kan iedereen info 
krijgen over de thuiswedstrijden. Alsof zijn 
inspanningen voor de voetbalclub niet genoeg waren, 
verzorgde Leendert het 
wedstrijdsecretariaat. En tevens 
verrichtte hij andere hand- en 
spandiensten, zoals bardiensten en 
bestuur ondersteunende werkzaam-
heden, zoals bij de 3 jaarlijkse 
toernooien. 

Toen zijn vrouw Tiny meer dan drie 
jaar geleden ernstig ziek werd en 
Leendert mantelzorger voor haar werd, 
moest hij een tandje terugschakelen en 
werkzaamheden voor de club 
verminderen.  
Helaas is Tiny begin van het jaar 
overleden. 

Leendert is geboren in Mill op een 
boerderij en van daaruit ging hij naar 
de kostschool in Deurne. Die mag een 
klein seminarie worden genoemd. 
Toen heerste nog de gedachte dat toch 
iemand uit de familie priester moet worden. Dat lag 
hem echter toch niet en hij heeft daarna de Hogere 
Landbouwschool in Den Bosch bezocht. Omdat 
iedere jongeman zo rond zijn twintigste levensjaar het 
vaderland mag dienen, was het tijd voor Leenderts 
dienstplicht, maar hij bleek buitengewoon 
dienstplichtig (de geboortejaren 1946 en 1947 
worden van de dienstplicht vrijgesteld, er waren al 
genoeg dienstplichtigen) dus dat ging niet door.  

Daarna trok de zorg hem toch meer dan de 
landbouw en heeft hij vanaf 1967 de opleiding tot 
verpleegkundige in het ziekenhuis Sint Joseph in 
Eindhoven gevolgd. Na drie en een half jaar had 
hij zijn A-diploma. Om ook zijn B-diploma te behalen 
heeft hij vanaf 1971 in het instituut Sint Servatius 
gewerkt. Hij heeft daarna de A-verpleging weer 
opgezocht en hij vertrok naar Zutphen om aldaar in 
het ziekenhuis te gaan werken. 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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Samen vertegenwoordigen zij ruim 200.000 leden, 
dat is twee keer zoveel als wat overblijft voor KBO-
PCOB. Daarmee kunnen de vijf ook een vuist maken 
bij de landelijke belangenbehartiging. Daarnaast is 
KBO Limburg vertegenwoordigd in de Raad van 
Ouderen, een rechtstreeks adviesorgaan van de 
regering. 

Ballas in de brief: “We gaan onze eigen koers varen. 
Laten zien dat we er zijn voor onze leden, dat we 
staan voor de belangen van alle senioren en dat 
we ertoe doen in de samenleving. Onze afdelingen 
zijn daarbij het boegbeeld van sociaal contact, 
lokale belangenbehartiging en omzien naar elkaar.” 

Wat verandert er voor KBO-leden?  
De afgelopen maanden is in het KBO-Limburg-
gebouw in Roermond hard gewerkt om, 
vooruitlopend op het definitieve besluit tot uittreding, 
de overgang naar het nieuwe samenwerkingsverband 
voor onze leden soepel te laten verlopen. Nu worden 
voor 1 januari nog veel puntjes op de i gezet. 

Contributie  
-De afdelingen blijven verantwoordelijk voor de 
hoogte van de contributie. 

-De afdracht aan KBO Limburg is voor 2023 
vastgesteld op € 15,12 (dit was € 18,44 inclusief de 
afdracht aan Unie KBO).  
-Van die € 15,12 is € 8,37 bedoeld voor KBO Limburg 
en € 6,75 voor het voortzetten van activiteiten die nu 

Woensdag 9 november heeft de Algemene 
Vergadering van KBO Limburg besloten het 
lidmaatschap van Unie KBO per 1 januari te 
beëindigen. Tijdens de reguliere Algemene 
Vergadering op 14 juni was al besloten het 
lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te zeggen. 
Op beide vergaderingen bleek de overgrote 
meerderheid van de aanwezige afdelingen hier 
voorstander van te zijn.  

Aan dit besluit is heel wat voorafgegaan, aldus 
voorzitter Marcel Ballas (foto) 
en directeur Hans Hollanders 
van KBO Limburg in een brief 
aan de afdelingen.  
Tien jaar lang is gepraat over 
de te volgen koers. Dit ging 
regelmatig gepaard met 
hoogoplopende menings-

verschillen, met name over de provinciale bonden. 
Het Uniebestuur (later KBO-PCOB) wilde die 
provinciale ‘tussenschakel’ opheffen. 
In 2019 leek dit uitgepraat, de provinciale bonden 
konden blijven én KBO Brabant, dat twaalf jaar 
geleden al uit de Unie stapte, zou terugkeren in de 
‘moederschoot’. Een versterking van het geheel en 
een nieuwe start lagen in het verschiet.  
Daarna ging het alsnog mis. Sterker nog: het oude 
plan tot opheffing van de provinciale bonden lag 
ineens weer op tafel. KBO Limburg wilde die 
discussie niet opnieuw aangaan. Bovendien, 
aldus KBO Limburg, is de provinciale bond een door 
de provincie Limburg erkende maatschappelijke 
organisatie. Alles bij elkaar was de maat vol. 
De afdelingen besloten tot het opzeggen van het 
lidmaatschap van Unie KBO. KBO Limburg gaat 
met de aangesloten afdelingen zelfstandig verder. 

Groter dan Unie 
Limburg staat hierbij niet alleen. Ook Noord-Holland 
heeft besloten de Unie te verlaten, terwijl de 
provincies Gelderland en Overijssel ook op het punt 
staan dit te doen. Dit vijftal (inclusief dus KBO 
Brabant) wil gaan samenwerken.  

  KBO LIMBURG  

  STOPT LIDMAATSCHAP UNIE  

Unie KBO: verzwakking 
“KBO Nederland versnippert en daarmee verzwak je 
allemaal. Dan doe je jezelf tekort, maar ook degene 
die je achterlaat.” Aldus voorzitter Willem Nuis van 
PCOB in een samen met Unie KBO en PCOB 
samengesteld artikel in het KBO-PCOB Magazine 
van november. Met hem betreuren Unievoorzitter 
Peter de Laat en KBO-PCOB-voorzitter Ingrid Rep 
de stap van de vier provinciale bonden.  
In het landelijke overleg bleken de verschillen te 
groot: de KBO kent een provinciale tussenlaag, die 
ook zelf de ledenadministratie verzorgt. PCOB heeft 
die niet. De contributies verschillen nogal.  
En de provincies zijn tegen de eigen opheffing.  
KBO Brabant stapte twaalf jaar geleden op omdat 
ze aanhikte tegen de hoge contributieafdracht. 
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door KBO-PCOB worden gedaan. Denk bijvoorbeeld 
aan het magazine, de dienstverlening aan afdelingen, 
ledenadministratie, ouderenadvisering, ledenpasjes 
en het informatie- en adviespunt.  

Magazine 
-Vanaf januari 2023 ontvangen onze leden elf keer 
per jaar het magazine Ons Limburg, dat KBO 
Limburg samen gaat maken met Brabant, Gelderland 
en Overijssel. Dit magazine krijgt 56 pagina’s: 
48 pagina’s met algemene inhoud en 8 met 
Limburgse informatie. 

Het KBO-PCOB Magazine komt te vervallen. 
Het kwartaalblad Senioren Limburg verschijnt niet 
meer. 

Ledenvoordeel 
-De meeste ledenvoordelen gaan gewoon door. 
Zo kunnen de Limburgse KBO leden in 2023 gebruik 
blijven maken van de collectieve zorgverzekering 
Zilveren Kruis Achmea met hetzelfde pakket als 
voorheen.  
-Klanten van Energiebesteding blijven hun 
energiecontract behouden en kunnen later besluiten 
om het te verlengen. 

-Leden kunnen gebruik blijven maken van de korting 
bij de rijbewijskeuring voor 75+. 

-De belastingservice blijft onder verantwoordelijkheid 
van KBO Limburg voortbestaan.  

-Limburg is in onderhandeling met KBO Brabant om 
het brede pakket ledenvoordeel dat zij biedt, ook voor 
de Limburgse leden beschikbaar te stellen.   

Versterking 
-Belangrijk is dat we elkaar blijven versterken, dat we 
als KBO Limburg onze zelfstandige positie behouden, 
inclusief de subsidie, steun en waardering van de 
provincie Limburg. De subsidie is in elk geval tot en 
met 2024 gegarandeerd.  

-De naam KBO blijft vooralsnog gehandhaafd en dit 
geldt ook voor het logo. KBO Limburg blijft zich 
inzetten voor alle seniorenorganisaties in Nederland, 
samen met de al genoemde andere vier provinciale 
KBO-bonden.  
-De vijf dissidenten (afgescheiden bonden) bouwen 
aan een krachtige, nieuwe organisatie.  

Kerst 1968 

Een forse man plofte naast me op de bank. 
Groot, pafferig gezicht, grote handen. Gekleed 
in manchester broek met een houthakker shirt 
daarboven. Het was een warme dag en het was 
zichtbaar, dat hij het daarmee zwaar te verduren 
had. Het zweet parelde op het voorhoofd van de 
man. Hij veegde zijn gelaat schoon met een 
zakdoek, die vandaag al een aantal malen eerder 
was gebruikt, zo te zien. 

Hoe het kwam dat we over de kerst kwamen te 
praten lijkt niet erg logisch, maar dat gebeurde 
wel. Misschien als tegenhanger tegen de warmte, 
dan is het verlangen naar wat koelte groot. 
“Toen was er bijna altijd sneeuw met de kerst. 
Dat zal wel niet steeds het geval zijn geweest, 
maar zo staat het wel in mijn geheugen.” De man 
sprak met een mooie stem en goed articulerend, 
anders dan zijn uiterlijk deed vermoeden. 
Zijn accent verried dat hij niet uit deze streek 
afkomstig is. “Ik herinner me nog een bijzondere 
kerst, ik denk in 1968. Het begon juist in de 
kerstnacht te sneeuwen en ‘s ochtends lag er een 
laag van zo’n 5 cm.” Hij wees met zijn handen 
hoe dik dat was. Het leek mij eerder 10 cm te 
zijn, maar dat kwam denk ik door het formaat van 
zijn handen.  

Godenmaal 
Hij vervolgde: “Mijn moeder lag toen in het 
ziekenhuis, dus moest mijn vader voor zichzelf 
en zijn drie kinderen koken. Hij was bepaald geen 
chef kok, hij stond eigenlijk nooit in de keuken. 
Dat was echt het domein van mijn moeder, maar 
toen even niet. Mijn moeder kon heel smakelijk 
koken, in de geest van die tijd waren groenten 
snotgaar gekookt, het liefst in een maizenapapje. 
Maar goed, het lukte hem, met behulp van het 
kookboek, iets lekkers op tafel te toveren. 
Een babykalkoen, toen heel bijzonder. Die was 
goed gelukt, en samen met cranberrysaus en 
spruitjes was dat een godenmaal. Als toetje 
chipolatapudding, kant en klaar gekocht, met 
marasquin als saus. Het is me altijd bijgebleven, 
mijn vader als chef kok. Dat was dacht ik, ook de 
eerste keer dat ik wijn mocht drinken bij het eten.” 
Hij zweeg verder, verzonken in herinnering. 
Ik had nog willen vragen hoe het met zijn moeder 
was afgelopen, maar het werd kennelijk te warm 
voor de man in de zon en eigenlijk droeg hij te 
dikke kleren voor deze dag. Hij hees zijn zware 
lijf omhoog, en liep weg. Even verderop draaide 
hij zich om en hij zwaaide als teken van afscheid 
naar me. Ik bleef achter, denkend over zijn 
verhaal. Ik kon me echter slecht sneeuw 
voorstellen op deze warme dag.  

Jonathan 

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
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Huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van 
het minimum) kunnen in 2022 een energietoeslag 
van € 1.300 ,- ontvangen. Huishoudens met een 
inkomen tussen 120% en 130% van het sociaal 
minimum kunnen een toeslag van € 650,- aanvragen. 
De aanvraagperiode is verlengd tot en met 
31 december 2022.  

De energietoeslag is bedoeld om de financiële impact 
van de stijgende energiekosten te verzachten. 
Wethouder Martin Leenders: “We vinden het 
belangrijk dat alle inwoners van de gemeente Venray 
die recht hebben op de energietoeslag, dit ook 
krijgen. Aan een groot deel van deze inwoners is de 
energietoeslag al uitgekeerd, maar we weten dat 
de groep groter is. Om ook deze inwoners de kans 
te geven de energietoeslag aan te vragen, hebben 
we de aanvraagperiode verlengd naar het einde van 
het jaar. In eerste instantie was 31 oktober de 
deadline.”  

De energietoeslag is eenvoudig aan te vragen op de 
website van de gemeente. Op www.venray.nl/
energietoeslag-voor-lagere-inkomens staan de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
toeslag en kunnen inwoners een digitaal formulier 
invullen. Het is ook mogelijk om het 
aanvraagformulier te printen en op te sturen per post.  

Er zijn diverse organisaties in Venray die kunnen 
helpen bij het indienen van een aanvraag. 
Een overzicht van deze organisaties is te vinden op 
www.venray.nl/regelingen-en-toeslagen-voor-
huishoudens. Er wordt uiteraard geprobeerd om 
aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.  
Het duurt maximaal zestien weken totdat er een 
beslissing is genomen op een aanvraag. Nadat een 
positief besluit is gestuurd, wordt het bedrag zo snel 
mogelijk uitbetaald. In ieder geval binnen twee weken 
na ontvangst van het besluit. Op dit moment is de 
gemeente nog bezig met het afhandelen van de 
aanvragen die voor 31 oktober zijn ingediend. 

‘Vastelaovond ien Rooj” zo luidt de titel van de 
expositie die onlangs is geopend in het Venrays 
Museum door vorst Léon Aarts van 
vastelaovesvereniging De Piëlhaas.  

Dat deed de vorst in aanwezigheid van de raad van 
elf en een vertegenwoordiging van De Hazekeutel.  

De tentoonstelling blijft toegankelijk tot en met 
vastelaovond 2023. Elke donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag is de expo in het Venrays 
Museum te bezoeken van 13.30 tot 17.00 uur. 

Foto: Jan-Hein de Wit.   

 VASTELAOVEND IS VAN ONS ALLEMAAL  AANVRAAG ENERGIETOESLAG  
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BRUNCH MANTELZORGERS 

Ze genoten met volle teugen van een menu 
dat bestond uit soep, gehaktballetjes in een 
saus, brood met beleg en een toetje. 
150 mantelzorgers schoven op uitnodiging 
van Rotary Club Venray op zaterdag 
5 november in Anno’54 aan bij de zestiende 
mantelzorgbrunch.  

De kookploeg van de Rotary was 
vrijdagochtend 4 november al in de weer om 
de gasten een dag later culinair in de watten 
te kunnen leggen.  
Joekskapel Van Toete noch Blaoze zorgde 
voor de muziek en Harrie Schraven hield een 
praatje over mantelzorg. “Het was weer een 
zeer geslaagde bijeenkomst, zowel voor de 

mantelzorgers als de Rotary-leden”, meldt een tevreden Hub de Bruijn namens de organiserende Rotary.  

Foto: Willem van Riet 

HISTORISCHE BALLONVAART 

Het was op 18 januari 2021 exact 150 jaar 
geleden dat een ballon gevuld met stadsgas 
op de heidevelden ten noorden van Merselo 
landde. De ballon was opgestegen in Parijs. 
In die tijd werd de Franse hoofdstad belegerd 
door Pruisische troepen en was de stad 
afgesloten van de buitenwereld. Door het 
oplaten van luchtballonnen kon contact worden 
gehouden met het niet-bezette gedeelte van 
Frankrijk. Een van deze ballonnen kwam 
echter in een hogere luchtlaag terecht en 
dreef daardoor in noordoostelijke richting. 
De heemkundevereniging van Merselo, 
't Raokel-iezer, heeft deze gebeurtenis onlangs 
herdacht. Aanvankelijk was de planning om de herdenking in januari 2021 te organiseren, maar vanwege 
de coronapandemie werd dat uitgesteld.  

Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober was er een tentoonstelling van Hans van Hoesel, ballonvaarder en 
verzamelaar van authentiek materiaal van de Parijse ballonvaarten uit 1870 – 1871, in de loods bij zaal 
’t Anker, waar ook thematische knutselwerken van schoolkinderen van Merselo werden getoond.  
Op zondag 23 oktober was er tevens een ceremonie bij de Ballonzuil in Merselo. Daar werd onder meer 
een informatiebord onthuld en geplaatst in samenwerking met wethouder Wim de Schryver. 

Foto: Rikus ten Brücke 

RIJBEWIJSKEURINGEN  

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

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

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

Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde gezondheidsverklaring, 
het rijbewijs, een kleine hoeveelheid urine en een medicijnenuitdraai 
van de apotheek (ook als u nu geen medicijnen gebruikt).  
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet hoe sterk deze zijn.  
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DigiCafé.  
Het DigiCafé biedt hulp bij alle vragen en 
uitdagingen die mensen in de digitale wereld kunnen 
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 bibliotheek Venray.  
Gratis, ook voor niet-leden.  

Klik & Tik.  
BiblioNu biedt een gratis internetcursus voor 
beginnende pc-gebruikers aan. Internet wordt steeds 
belangrijker in het dagelijks leven. Tweedehands 
koopjes, informatie van de overheid, 
belastingaangifte doen, een reis boeken, bankzaken 
regelen, dat gaat bijna allemaal online. Maar niet 
iedereen is even handig in de omgang met de 
computer. In de gratis cursus Klik & Tik worden in 
online oefenprogramma’s de basisvaardigheden 
zoals websites bekijken, e-mailen en downloaden 
uitgelegd. De cursus is speciaal voor diegenen die 
niet of nauwelijks met een computer hebben gewerkt. 
De deelnemers werken in hun eigen tempo onder 
begeleiding van een vrijwilliger. Via filmpjes wordt 
stap voor stap uitgelegd hoe de pc en internet 
werken. Iedere woensdag- en vrijdagmorgen in 
bibliotheek Venray van 9.00 tot 11.00 uur en iedere 
woensdagmorgen in ’t Gasthoês in Horst van 9.00 
tot 11.00 uur. Meer informatie en aanmelden via 
info@biblionu.nl of bel naar (0478) 58 19 70. 

Gratis lidmaatschap.  
Een abonnement bij de bibliotheek geeft toegang 
tot een schat aan boeken, e-books, luisterboeken, 
tijdschriften én online trainingen. Voor kinderen en 
jongeren van 0 t/m 18 jaar is het jeugdabonnement 
gratis. Sinds kort kunnen personen van 18+ ook 
gratis lid worden van de bibliotheek en voor meer 
voordelen een abonnement nemen. Hierbij zitten de 
voordelen, zoals korting bij activiteiten en dertig 
minuten gratis gebruik van de computer in de bieb. 
Voor het lenen van materiaal moet een klein bedrag 
worden betaald. Zie voor meer informatie: https://
www.biblionu.nl/mijn-bibliotheek/abonnementen.html 
De bibliotheek is een plek waar iedereen zich kan 
ontwikkelen. Er zijn werk- en studieplekken met pc’s 
en werk- en leeskamers. Er is ook de mogelijkheid 
om actuele tijdschriften en kranten te lezen. 
Meer informatie: www.biblionu.nl  

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

Donderdag 8 december KBO VENRAY: 
Leden van de KBO kunnen deze dag kerststukjes 
maken in De Kemphaan. Deelnemers betalen 
€ 12,50 per persoon voor de materiaalkosten. 
Aanvang 14.00 uur. 

Dinsdag 13 december AVOS VENRAY: 
Seniorenvereniging AVOS houdt deze middag een 
kerstbijeenkomst in gemeenschapshuis de Loef in 
Vredepeel, het multifunctioneel centrum aldaar. 
De bijeenkomt is alleen voor leden van AVOS en is 
van 14.00 tot 16.00 uur. Marijke van Bergen-Michels 
van theater Pimpernel zal enkele verhalen vertellen. 
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door harpiste 
Loes van Dijk. AVOS leden krijgen nog het 
programma toegestuurd. 

Woensdag 14 december KBO VENRAY:  
De adventsviering van KBO Venray heeft plaats in 
De Witte Hoeve, waar u vanaf 13.00 uur terecht kunt. 
Deken Ed Smeets zal een overdenking verzorgen. 
Het programma begint om 14.00 uur. 

Zaterdag 17 december KAPSTOK: 
Logeerhuis Kapstok heeft op deze zaterdag een  
open-huismiddag tussen 14.30 en 16.30 uur in het 
voormalige Schuttersveldgebouw aan de Bergweg. 
Op de vierde etage. 

Donderdag 22 december KBO VENRAY: 
KBO Venray heeft als laatste activiteit het kerstkienen 
op het programma gezet. Dit vindt plaats om 
14.00 uur in De Kemphaan. Er zijn extra mooie 
prijzen te winnen. 

Dinsdag 3 januari CENTRALE VAN 
OUDERENVERENIGINGEN: 
De Centrale houdt traditioneel op vrijdag 6 januari 
haar nieuwjaarsreceptie in ouderencentrum 
De Kemphaan. De receptie begint om 16.00 uur 
en is toegankelijk voor alle ouderen uit de gemeente 
Venray. Ook zij, die geen lid zijn van een 
ouderenvereniging. 

Woensdag 18 januari KBO VENRAY:  
Ter voorbereiding op carnaval is er deze woensdag 
de sfeeravond voor de ouderen. Voor hen treden 
zanger Henk Deters uit Ysselsteyn en buuttereedner 
Helga Cornelissen uit Oostrum op. De avond begint 
om 19.00 uur, de zaal is open vanaf 18.15 uur. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 2 DECEMBER – 27 JANUARI  
 ACTIVITEITEN BIBLIONU VENRAY  
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Enkele jaren geleden liet een tentoonstelling in 
‘t Freulekeshuis al zien, dat Venray meer dan 
honderd verschillende nationaliteiten telt. 
Niet iedere inwoner zal meedoen aan activiteiten die 
in onze gemeente bestaan. Taalproblemen spelen 
daarbij een rol evenals een zekere angst voor het 
onbekende. Ondanks een inclusie-agenda, waartoe 
iedere gemeente verplicht 
is en waaraan ook onze 
gemeente werkt, is er een 
gat tussen vraag en 
aanbod van mensen met 
een andere culturele 
achtergrond. 

Dat speelt niet alleen bij 
deze plaatsgenoten, ook 
arbeidsmigranten, mensen 
met een psychische 
kwetsbaarheid of andere 
maatschappelijke 
problemen, en eenzamen, 
van welke leeftijd dan ook, 
kunnen niet altijd 
meedoen. 

Om de drempel voor al 
deze mensen te verlagen, 
heeft Stichting 
Kleur&Kracht een initiatief 
genomen om een 
ontmoetingsplek voor iedere Venraynaar te 
creëren in de vorm van De Huiskamer in het 
Schoutenstraatje. 

Een gesprek met Amina Sebbar leert, dat iedereen, 
met welke culturele achtergrond dan ook, welkom is 
voor het drinken van een kopje koffie, een spelletje, 
een gezamenlijke activiteit of alleen maar voor een 
praatje. De sfeer is ongedwongen, waardoor 
bezoekers zich al snel thuis voelen. Als iemand ooit 
de drempel van De Huiskamer heeft gepasseerd, 
komt hij/zij weer terug.  

Maar hoe krijg je iemand over de drempel van 
De Huiskamer?  
Dat gebeurt door op verschillende manieren 
bekendheid aan het bestaan ervan te geven 
(bij bijvoorbeeld ontmoetingscentra voor mensen uit 
Turkije, Marokko, arbeidsmigranten of dergelijke). 
Ook plaatsen waar mensen de Nederlandse taal 
leren worden op de hoogte gebracht van het bestaan 
van De Huiskamer. Inmiddels weten veel mensen 
de weg te vinden, maar er zijn altijd meer inwoners 
welkom. 

Wat doet de initiatiefnemer van 
De Huiskamer, Stichting 
Kleur&Kracht?  
Ook daarover kan Amina Sebbar 
uitleg geven. De website van de 
stichting beschrijft hoe belangrijk 
voor iedere bevolkingsgroep het is 
om te participeren in de 
maatschappij.  

De stichting omarmt diversiteit van 
culturele achtergronden en creëert 
een aanbod waarbij ieder zich kan 
ontwikkelen en vanuit veiligheid en 
vertrouwen een onderdeel kan zijn 
van de samenleving. Ieder kan zijn 
eigen identiteit bewaren en zijn 
verhaal vertellen. 

Het motto van Stichting Kleur&Kracht 
is: in een inclusieve samenleving 
moet iedereen zijn leven kunnen 
kleuren met zijn eigen kleuren. 

https://www.stichtingkleurenkracht.nl/de-huiskamer 

Tejkst: Leo Broers 

 DE HUISKAMER VOOR IEDEREEN  

ZOGEZEGD 
“Huisarts zijn geeft mij energie. Ik denk zelfs dat 
door mijn werk mijn leven wordt verlengd.” 

De ongeneeslijk zieke maar doorwerkende huisarts 
Mirjam Willemsen uit Heerlen. 

In de tv-documentaire Dying to Live 
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

KBO Castenray 65 jaar. 

KBO Castenray vierde onlangs zijn  
65-jarig jubileum. Ter gelegenheid 
hiervan was er onder meer een 
fototentoonstelling op touw gezet met 
foto’s van 65 jaar KBO. Tevens 
werden dertien leden die al 25 jaar lid 
zijn van de plaatselijke afdeling in de 
bloemetjes gezet.  
Ook ontvingen ze uit handen van 
regiovoorzitter KBO Horst-Venray 
Martin Wijnhoven een oorkonde. 
Daarna konden de aanwezigen 
genieten van een heerlijk buffet. 
De jubileumavond werd afgesloten 
met een optreden van Frans van de 
Pas en muziek van Melody.  

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 

Schruufke 

Naam:   Sraar Poels 
Geboren:  1951 
Gewoond:  Wanssum  
 
“Ik heet mijn hele leven lang al 
Schruufke”, vertelt Sraar Poels 
uit Wanssum desgevraagd. 
Maar de 71-jarige oud-verpleegkundige op de 
Eerste Hulp van het Venrayse ziekenhuis weet 
ook niet exact waarom. “Mijn moeder kon het 
me ook niet vertellen, maar zij meende te 
weten dat meester Timmermans op school dit 
heeft veroorzaakt. Die heeft blijkbaar ooit op 
school tegen mij “hej, schruufke” geroepen.“ 
Sraar is klein van stuk, misschien is het dat wel. 
Een druktemaker, die als een adhd-er rondtolt 
als een schroef, nee, dat was Sraar nooit. 
De bijnaam kleeft aan hem, hij komt er nooit 
meer vanaf. Het hele dorp gebruikte die 
bijnaam en zelfs buiten Wanssum werd die 
naam bekend. Maar het hoort bij hem. “Het was 
geen scheldnaam, kinderen zeiden het nooit 
om te pesten en dus heb ik mij er nooit aan 
gestoord. Vroeger, toen hij bij de carnavals-
vereniging zat (in 1975 was hij prins) was het 
altijd: “Schruufke wil ook nog wat zeggen” en 
dan kreeg ik het woord.”  
Hij is al 62 jaar lid van de fanfare, het is 
Schruufke voor en Schruufke na. “Het wordt 
wel wat minder, ik word nu vaker gewoon weer 
Sraar genoemd. Schruufke is vooral amicaal 
bedoeld. In het ziekenhuis zeiden de mensen 
altijd broeder Poels.”  

NAAM EN TOENAAM 
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Oda Creemers uit Venray is de winnaar van de woordzoeker die in de vorige 
editie van De Schakel schitterde. Zij was een van de tientallen lezers die de 
‘puzzel’ met het juiste antwoord oplosten en instuurden naar onze redactie. 
De juiste oplossing was: Herfst is een prachtige tijd.  
De winnaar heeft de cheque voor de bijbehorende prijs (koffie en vlaai voor twee 
personen in Asteria) inmiddels ontvangen van onze redactie. 
Los onderstaande woordzoeker op door de antwoorden op onderstaande vragen op 

te zoeken en weg te strepen. Aan het einde vindt u een term, die goed is voor senioren. Mail deze oplossing 
naar puzzel@cvo-venray.nl of met een briefje naar het postadres van de Kemphaan (zie pagina 2). 
Uiterste inleverdatum is 5 januari 2023. Onze redactie wenst u weer veel puzzelplezier. 
 
KERSTPUZZEL 2022 
 
1. Wat is de kortste straatnaam 

in De Brabander in Venray? 
(woord van 4 letters)  

2. Vroeger heette het 
Seniorservice, nu? (4)  

3. Wat staat in het Annapark en 
in Brukske? (5) 

4. In welk dorp was voor corona 
elk jaar de zomerschool? (5) 

5. Waar vereert men een 
timmerman? (5) 

6. Andere benaming voor 
kerkdorpen? (6) 

7. Wat was de voornaam van de 
voorganger van de Venrayse 
deken? (6) 

8. Wat is de naam van de 
rondweg om Ysselsteyn? (7) 

9. Welk bedrijf geeft elke maand 
koffie en vlaai aan de winnaar 
van de Schakelpuzzel? (7) 

10. Hoe heet de Venrayse die 
een buitenechtelijk kind is 
van Koning Willem III (8) 

11. Hoe heet de middelste van de 
drie koningen, die op 6 januari 
de kersttijd uitluiden? (8) 

12. Hoe heet het 
gemeenschapshuis van 
De Molukkers die 70 jaar in 
Venray gevestigd zijn? (8) 

13. Wat was het beroep van Jan Janssen die in 1966 tot schrik van de PTT eigen postzegels uitgaf? (8) 
14. Welke dorp stond even op zijn kop toen de pastoor ‘van fraude’ werd beschuldigd? (9) 
15. Hoe kun je een hypotheek ook wel noemen? (9) 
16. In december is het 600-jarig bestaan van ..? (9) 
17. Wat zijn de voornamen van de twee CvO-bestuurders die in april koninklijk werden onderscheiden? 

(5+4) 
18. Met welke tv-ster startte De Schakel in januari in de nieuwe rubriek Gekluisterd aan de Buis? (10) 
19. Waar valt het Meer Bewegen voor Ouderen voorlopig onder tot er een definitieve oplossing is? (10) 
20. Welk voorwerp moet u vanaf juli dit jaar verplicht in huis hebben? (10) 
21. Een ander woord voor het herstelplan van de oorlogsschade in Venray) (11) 
22. Hoe heet de rubriek die sinds maart 2022 in De Schakel staat en die u koffie met vlaai kan opleveren? 

(11) 
23. Venray heeft twee wegen met de naam Kortestraat. Een in Venray en een in ? (12) 

PUZZEL EN WIN! 

P M W U O B P O R E D E W 

L K A E H E R R K S O I K 

U S N A B A O D O E N B E 

W P M E N I R D L W O L E 

R U G A H N L R R L A I Y 

O Z E C K A E N I V I T A 

O Z L O S T M M O E R T R 

K E R N E N B L E O E E N 

M L E R O U U D I R T R E 

E E J T R E B E I W S S T 

L N E G E W G N I R A W S 

D W M A R G R I E T R IJ A 

E I M E L A S U R E J C C 

R N A T A N A E L E N K ! 
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Kerst 

In deze rubriek worden herinneringen opgehaald aan radio- en televisieprogramma’s die 
we in het verleden hebben gevolgd. Het gaat om series, waarbij de avonturen over meerdere uitzendingen 
op de buis of op de radio verschenen. Nu het kerstfeest nadert, zou het mooi zijn om een serie die over de 
kerst gaat te bespreken. Maar series, die de kerst tot onderwerp hebben, hebben we niet kunnen vinden. 
Het Sinterklaasjournaal van Dieuwertje Blok als voorbeeld, maar dan met het kerstfeest als onderwerp, 
bestaat niet. Daarom deze keer geen serie, maar een film die het kerstfeest tot onderwerp heeft 
en in de kerstperiode vaak weer herhaald wordt. 

 
 
EBENEZER SCROOGE 
Het ultieme kerstverhaal, telkenjare weer op de televisie te 
bewonderen, als film of als theaterstuk, of zelfs als tekenfilm uit de 
Disney Studio’s, is het verhaal over Ebenezer Scrooge. Deze Christmas 
Carol van Charles Dickens, al in 1843 geschreven, verhaalt over een 
man, geldschieter en geldwisselaar, die zich zijn hele leven heeft gericht 
op het vergaren van geld, en daarnaast een enorme vrek is, een echte 
geldwolf dus. Vriendschap, liefde en de kerstgedachte veracht hij. 

Op een koude kerstavond wordt de grote vrek in zijn dromen 
geconfronteerd met zijn verleden. Hij heeft één nacht om tot inkeer te 
komen en zijn toekomst te veranderen, voordat het te laat is. Scrooge is 
een synoniem geworden voor “vrek” en “misantroop”. Anderzijds staat 
Scrooge voor de mogelijkheid om tot inkeer te komen. Het loopt goed 
met hem af, en de allegorie geeft de kerstgedachte heel goed weer. 

 
SISSIE, DE JONGE KEIZERIN 
Een andere filmserie, die heel vaak tijdens de kerstperiode op de Duitse 
televisie is te zien, is de trilogie over het leven van Sissie. Veel mensen uit 
de grensstreek keken graag naar de Duitse televisie, omdat Nederland in 
het prille begin van de televisie maar één zender had. 

De eerste film van de trilogie, verschenen in 1956, behandelt hoe een  
15-jarig meisje uit adellijke kringen Frans Jozef ontmoet, kroonprins van het 
Oostenrijkse hof. Frans Jozef is dol verliefd op de knappe prinses, maar de 
verbintenis wordt zwaar gedwarsboomd door de moeder van Franz Jozef, 
de aartshertogin Sophie. Ondanks dat trouwen de 17-jarige Sissie en Franz 
Jozef, en Sissie wordt daardoor keizerin van Oostenrijk. Sissie is niet echt 
gelukkig, mede door het veeleisende protocol aan het Weense hof. 
Als Sissie een dochter krijgt, vindt de aartshertog Sophie het nodig de 
voogdij over het kind op te eisen. Sissie ontvlucht door alle conflicten het 
hof en gaat terug naar het ouderlijk huis. Franz Jozef haalt haar echter 
terug en een verzoening met haar schoonmoeder volgt. Eind goed, al goed 
in de film, zeker als Sissie en Franz Jozef tot koning en koningin van 
Hongarije worden gekroond. 

Nu zouden we de films als suikerzoete melodrama’s beschouwen, maar mede door de 
verpletterende schoonheid van Romy Schneider waren de films zeer populair. 

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 


