
   

 

 Ouderen Leunen in nieuw MFC  

  Zaalhuur Kemphaan stijgt met tien procent  

  Oostrum werkt aan Servicepunt  

  KBO: belangenbehartiging blijft nodig  

De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray  

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 29  nummer 9 november 2014 

Slag om Venray. Het bombardement van 12 oktober 1944, de beschietingen die hieraan voorafgingen en 
het bevrijden van Venray in de dagen daarna zorgden voor een verwoest centrum. Daarnaast was vooral ook 
Sint Anna in puin geschoten: het lag precies in de frontlinie tussen de vanuit Overloon oprukkende Engelsen 
en de fanatiek verdedigende Duitsers in Venray. De kerk werd platgebombardeerd, omdat de Duitsers de 
toren gebruikten als uitkijkpost. Ook het nabijgelegen klooster Jerusalem werd volledig vernield.  
Mère Ancilla, begenadigd kunstenares, maakte een reeks schilderijen van de verwoestingen. 

Foto Venray's Museum 

IN DIT NUMMER O.A. 

 Dag van de Ouderen geslaagd  

  De act van pastoor Jos Boon  

  ANBO-voorzitter Harry van der Locht  

  “Ik zag in 1944 de bommen vallen.” 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3300 exemplaren en is 
óók te lezen op www.seniorenraadvenray.nl 
Los abonnement: € 16,- per jaar, te bestellen via het 
secretariaat. 
De volgende schakel verschijnt op 12 december 

Aanleveren kopij:  
e-mail: copij.schakel@seniorenraad.info of bezorgen 
bij J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.  

Kopij aanleveren t/m donderdag 27 november 

Advertenties moeten uiterlijk 25 november ingeleverd 
zijn op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  

Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter), Herman Jacobs,  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts, Matt Botden en 
Henk Classens. 

Redactiesecretariaat:  
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray. 

Grafische vormgeving:  
Corry Houwen, José Mulders en Theo Swinkels. 

Drukwerk: MultiCopy Venray.  

De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

Verrassing uit de oude doos 

De Seniorenraad heeft samen met de commissie 
Politiek en Ouderen begin oktober gepraat over de 
eerste aanzet tot het maken van een huishoudelijk 
reglement. Secretaris Paul van Doesum kwam met 
een verrassing uit de oude doos. Hij toverde een ooit 
gemaakt huishoudelijk reglement te voorschijn. 
Niemand van de huidige bestuursleden wist dat het 
bestond. 

Toch gaat het werk voor een nieuw reglement door. 
Op veel punten is het oude namelijk niet meer van 
deze tijd. Hetzelfde geldt overigens voor de statuten, 
die bij het begin van de Seniorenraad en Centrale 
van Ouderenverenigingen zijn opgemaakt.  
Een werkgroep gaat zich hierover buigen.  
In dit reglement moeten zaken worden geregeld als: 
-  mag een commissie, die voor bepaalde taken een 
 mandaat heeft gekregen, zich onafhankelijk 
 noemen of niet. 
-  wie beslist over zich voordoende problemen als de 
 ‘portefeuillehouder’ afwezig is.  
-  moet iemand, die namens de Seniorenraad in een 
 ander orgaan zitting neemt, vooraf advies vragen 
 als er een belangrijk besluit moet worden 
 genomen. Verwacht wordt dat hij handelt binnen 
 de doelstellingen van de Centrale, maar dit kan 
 botsen met de doelstellingen van dit andere 
 orgaan. 
-  hoe communiceren we met elkaar. 

 
Ook de werkgroep Wonen, Bouwen en Verbouwen 
is bezig met een eigen huishoudelijk reglement.  
Dit is vooral nodig omdat deze werkgroep 
verantwoording moet afleggen aan enerzijds de 
Seniorenraad, anderzijds het GehandicaptenPlatform 
Venray. 

 

Servicepunt 

Oostrum is doende een servicepunt op te zetten, 
waarin verschillende hulpverlenende instanties zitting 
nemen. Het zou een proefproject voor andere dorpen 
kunnen zijn. (zie elders in deze Schakel) 
In het voorjaar organiseert Het Zorgbelang een 
conferentie voor de burgers van Venray over de 
aanpak van complexe zorg. In november wordt ter 
voorbereiding een conferentie gehouden over dit 
onderwerp. Uit het verslag van een gesprek tussen 
de Seniorenraad en gemeente Venray valt te lezen 
dat de Seniorenraad ideeën zal aanleveren om meer 
ouderen aan het sporten te krijgen en dagactiviteiten 
zal opzetten. Hoewel dit volgens de afgevaardigden 
van de Seniorenraad niet zo is gezegd, is het plan 
toch doorgegeven aan de werkgroep MBvO, om te 
kijken wat de mogelijkheden zijn. 

  UIT DE SENIORENRAAD  



 3 

 

NEVELEN 
 
In deze column wil ik u laten weten 
dat ik ben gestopt met roken.  
Al enkele maanden heb ik geen 
sigaret meer aangeraakt. De straffe roker is niet 
meer, althans niet op dit ogenblik, nu ik deze 
jubelende regels aan u doorgeef.  
Of dit straks ook nog het geval is, weet ik niet. 
 
Dat ik nog niet helemaal zeker ben van mezelf, komt 
omdat ik tot voor kort een verwoed roker was. En dat 
al ruim vijftig jaar lang. Ik rookte al, toen een pakje 
van tien sigaretten (die had je toen nog) lang niet 
zoveel kostte als één sigaret nu. Ik stam nog uit de 
tijd waarin je geacht werd het verlaten van de lagere 
school samen te laten gaan met het opsteken van je 
eerste sigaret. Dat was stoer, je toonde je een man, 
je hoorde bij de massa. Een soort inwijdingsritueel 
leek het wel. Dat je doodziek werd, probeerde je te 
verdoezelen met de opmerking ‘Lekker’. 
 
Die nevelige periode is voorbij.  
En wat mij betreft steek ik nooit meer een sigaret op. 
Iedereen heb ik verteld dat ik gestopt ben met roken. 
Om mezelf te dwingen me niet te laten kennen. 
Daarom ook deze column. 
Het zal nog moeilijk worden, alle pakken drop, dozen 
pepermunt en zakken tumtum ten spijt. ‘Als je het 
zwaar hebt, moet je water drinken’, kreeg ik als 
advies. Bij Waterleidingmaatschappij Limburg zullen 
ze zich nu wel in de handen wrijven. Want ik heb het 
nogal eens zwaar. Welk gevoel ik probeer weg te 
spoelen met liters water. 
 
Wie niet zo blij is met mijn besluit, is mijn (vroegere) 
tabaksboer. Ik las laatst in de krant dat hij surseance 
van betaling heeft aangevraagd.  
Wat wil je als je van de ene dag op de andere zo’n 
goede klant kwijtraakt? De man kijkt me overigens 
niet meer aan. En een extra vakantie is er voor hem 
ook niet meer bij. Tot voor kort ging hij twee keer per 
jaar naar Spanje. Ongetwijfeld op mijn kosten lag hij 
dan aan het strand te zonnen in de hoop net zo bruin 
te worden als mijn berookte vingertoppen.  
Nu zit hij met een noodlijdende zaak en ga ik zelf met 
vakantie. Of ik nog ooit bij hem terug kom, is gissen.  
Voorlopig blijft dit voor mij gehuld in nevelen, 
waarmee ik uiteraard geen tabaksrook bedoel. 

Theo Vliegenberg 

 COLUMN 

 

Leunen staat niet ver meer af van de openingsdag 
van het nieuwe multifunctionele centrum.  
Na verschillende pogingen in het verleden, die niet 
van de grond kwamen, komt nu toch de invulling van 
een lang geuite wens. De officiële opening is in het 
weekeinde van 20 en 21 december. 
Dank zij een geweldige werkgroep en een 
meedenkende eigenaar van het voormalige 
Rabobankgebouw, wordt het nu een feit.  
De bank is verbouwd tot een nieuw bijdetijds gebouw 
voor de Leunse gemeenschap. 

Wat betekent dit voor de ouderen en de Leunse 
KBO? De activiteiten voor de senioren van Leunen 
hebben jarenlang plaatsgevonden in lokaliteiten die 
niet uitblonken in kwaliteit en veiligheid.  
Zo waren de gymzaal en het clubhuis van scouting 
het onderkomen van een aantal activiteiten voor de 
senioren. 

Met het nieuwe MFC wordt er een basis gelegd voor 
de toekomst, ook met het oog op de Wmo.  
Zo zullen de sjoelclub, de koersbalclub, de kienclub, 
de handwerk- en handenarbeidclub, de kaartclub een 
geweldige plek krijgen in het nieuwe centrum. Ook de 
gymclub zal van de gymzaal naar het MFC gaan en 
dit ook om het sociale contact blijvend mogelijk te 
maken. Denk hierbij onder andere aan het samen 
koffie drinken. In principe kunnen alle activiteiten van 
de KBO hier plaatsvinden.  
Toch zal café Martens voor kleinere bijeenkomsten 
niet worden vergeten. 

Naast de vele activiteiten van de KBO komen ook de 
door dorpsraad Leunen in het kader van de Wmo-
aangestuurde projecten zoals het eetpunt Lekker 
Samen en ’t Trefpunt in een goede accommodatie 
met meer mogelijkheden in de toekomst. 

Ook de Leunse harmonie, toneelvereniging Comedia 
en de carnavalsvereniging Het Knölleke komen 
ruimer in hun jasje te zitten. Omdat het MFC ook gaat 
beschikken over een café met een mooi terras kan 
het nieuwe MFC het centrum worden van een 
‘levend’ dorp met mogelijkheid tot het houden van 
familiefeestjes. Met het oog gericht op de nabije en 
verre toekomst is het nieuwe ‘sociale hart’ van 
Leunen zeker een aanwinst. 

Oud zijn wil in Leunen zeggen: voel je jong en 
energiek. 

Piet Wienen, voorzitter KBO Leunen. 

 OUDEREN IN LEUNEN 
 NIEUW ONDERKOMEN 

  NIEUWE WEBSITE FIETSVIERDAAGSE.  

De Fietsvierdaagse Venray heeft een nieuwe, modernere website. Hierdoor ziet de site 

er niet alleen beter uit, maar is deze ook te bezoeken via telefoon en tablet.  

U kunt nu op elk moment van de dag het laatste nieuws over de fietsvierdaagse bekijken.  

De domeinnaam is niet veranderd: www.fietsvierdaagse-venray.nl 

http://www.bowling-beuningen.nl/Nieuws
http://www.fietsvierdaagse-venray.nl
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In het centrum voor ouderen 
De Kemphaan, gelegen aan 
het Kennedyplein, vinden 
veel activiteiten plaats waaraan ouderen deelnemen. 

Daarnaast maken ook andere organisaties gebruik 
van de ruimten in dit gebouw. De meeste zijn 
maatschappelijke organisaties, zoals 
De Zonnebloem, Afasievereniging, Bijbelgemeente, 
Algemene Hulp Dienst en VPTZ. Zij huren ruimten 
van stichting De Kemphaan. 

Om het ouderencentrum ook in de toekomst in stand 
te kunnen houden, moet het gebouw op de juiste 
wijze onderhouden worden. Hiervoor is een meerjarig
-onderhoudsplan (MOP) opgesteld. Samen met het 
jaarlijkse kleine onderhoud kost dit de stichting veel 
geld. De stichting moet dit zelf opbrengen, want de 
gemeente Venray heeft besloten om de subsidiëring 
van gemeenschapsaccommodaties af te bouwen. 
Welke consequenties dit exact heeft voor 
De Kemphaan, is nog niet bekend. 
 
Om die reden is besloten om met ingang van 
1 januari 2015 de huur van lokalen in De Kemphaan 
te verhogen met ongeveer 10%.  
De huur wordt dan € 20,- per dagdeel voor het 
gebruik van een lokaal op de begane grond en  
€ 15,- voor het kleine lokaal op de eerste etage.  
Voor de ‘sportzaal’ is een huurprijs vastgesteld van 
€ 35,- per dagdeel. 

Om dezelfde reden is besloten dat met ingang van 
1 januari 2015 ook de ouderenverenigingen huur 
moeten gaan betalen als zij er vergaderingen en 
bijeenkomsten in De Kemphaan houden. 

De consumptieprijzen zullen 1 januari 2015 niet 
gewijzigd worden. In De Kemphaan kunt u een 
kopje koffie of thee blijven drinken voor € 1,-. 

Met deze maatregelen hoopt het bestuur van de 
stichting de financiële situatie van De Kemphaan op 
peil te kunnen houden, zodat De Kemphaan het 
‘Centrum voor Ouderen’ kan blijven. 

Jan de Bruijn, voorzitter 

 ZAALHUUR KEMPHAAN STIJGT 
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Uitreiking certificaten. 

Al vele jaren zet het GehandicaptenPlatform Venray 
(GPV) zich projectmatig in voor de bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van winkels, 
openbare gebouwen en ruimte voor mensen met 
beperkingen. Tijdens de nationale week van 
toegankelijkheid 2014 werden om die reden op 
10 oktober aan 43 winkels in het centrum van Venray 
certificaten voor toegankelijkheid en bruikbaarheid 
uitgereikt. 
De officiële start hiervan vond plaats in Schouwburg 
Venray, waar voorzitter Jac Haegens van het 
GehandicaptenPlatform speciaal burgemeester 
Hans Gilissen welkom heette, die er ondanks zijn 
drukke agenda toch bij wilde zijn. Ook begroette hij 
de stagiaires van Raayland College, die zo 
nadrukkelijk bij het project betrokken waren. 
Wethouder Lucien Peeters sloot even later aan. 
Helaas schitterde de meest belanghebbende partij, 
Winkeliersvereniging Venray Centraal, door 
afwezigheid. 
Haegens vergeleek in het kort het winkelproject dat 
in 2010 alleen door de werkgroep BTB 
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid) 
van het GPV werd uitgevoerd met het huidige project. 
Dit is vooral met medewerking van de vijf stagiaires 
uitgevoerd, in het kader van hun maatschappelijke 
stage. Door hen werd de werkgroep BTB deze keer 
veel werk uit handen genomen. De voorzitter sprak 
tevens de hoop uit dat de winkeliers in de toekomst 
zelf het initiatief zullen en willen nemen om hun 
winkel(s) toegankelijk en bruikbaar te maken en 
te houden voor iedereen.  
Margriet Halverhout, leider van het project, was 
aanvankelijk sceptisch om, net als in 2010, aan 
deze grote klus te beginnen. Het was voor haar de 
vraag, hoe je vijf jeugdige stagiaires kunt laten zien 
waartegen zij als scootmobiel-gebruiker dagelijks 
aanloopt. Gaandeweg het project bleek haar angst 
onnodig. Iedereen kreeg er lol in en het schouwen 
van de 57 winkels was dan ook redelijk snel gepiept. 

Eyeopener 

Volgens haar was het project voor de vijf stagiaires 
een eyeopener. Voor de werkgroep BTB was de 
samenwerking met deze leerlingen een bijzonder 
positieve ervaring. Mevrouw Halverhout bedankte 
Maha, Michelle, Hila, Jente en Martijn voor hun 
enorme inzet bij het schouwen en het opmaken en 
verwerken van de certificaten met bijlagen. Ze vroeg 
hen om ook andere leerlingen enthousiast te maken 
voor een volgend project. 
Aan de gemeente richtte ze het verzoek om ten 
aanzien van de openbare ruimte in de winkelstraten 
alert te blijven en verzakkingen in het straatwerk 
tijdig te herstellen.  

Margriet Halverhout vindt dat de gemeente, 
winkeliers en GPV in het centrum van Venray op 
de goede weg zijn.  
Ze besloot met het motto voor de winkeliers:  
‘Wij willen ook uw klant zijn …  
Wij willen ook uw klant zijn’. 

Gebreken 

Burgemeester Hans Gilissen benadrukte in zijn 
toespraak dat ouder worden vaak gepaard gaat 
met gebreken, waarbij het gebruik van hulpmiddelen 
dan vaak uitkomst biedt. Maar dit betekent ook dat 
mensen die het treft, niet altijd overal naar binnen 
kunnen.  
Hij sprak zijn waardering uit voor de manier waarop 
het GVP zich al jaren inzet om ook voor deze 
mensen de bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
winkels en andere panden te bevorderen of te 
behouden. Als voorbeeld noemde hij de grote 
betrokkenheid van het GPV bij de verbouwing van 
het huidige gemeentehuis destijds. 
Een speciaal woord van dank was er voor de 
leerlingen van het Raayland College voor de wijze 
waarop zij hun steentje hadden bijgedragen. 
De burgemeester gaf daarbij aan hoe belangrijk het is 
dat de jeugd zich realiseert, dat ook mensen met 
beperkingen graag overal willen winkelen.  
De voorzitter wees aan het slot op de positieve 
uitwerking van het project: enkele winkeliers hebben 
al gevraagd om een (her)schouw van hun winkel om 
alsnog het certificaat zo spoedig mogelijk te kunnen 
ontvangen. 
Onder begeleiding van leden van het GPV mochten 
de stagiaires daarna de certificaten aan de 
enthousiaste winkeliers in het centrum van Venray 
uitreiken. Daarbij werd de winkeliers verzocht om het 
certificaat op een opvallende plek bij de entree van 
de winkel aan te brengen. 
Bovendien kregen deze certificaatuitreikingen 
landelijk aandacht op maandag 13 oktober jl. in het 
NCRV radioprogramma, plein 5. 

J. Fleuren 

  NIEUWS VAN HET GPV 
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groot percentage van de bevolking met 
mogelijkheden, kwaliteiten, zorgen en problemen 
zoals in andere leeftijdsgroepen.  

Om te denken en praten in problemen doe je veel 
van deze mensen tekort. 

Wat wil je bereiken? Waar wil je met de ANBO 
Venray naar toe? Is de koers van nu de koers die 
jijzelf ook wilt varen? 

Omdat ik me nog vitaal voel, wil ik graag iets mee 
organiseren wat voor leeftijdsgenoten van belang kan 
zijn op het gebied van belangenbehartiging, 
vertegenwoordiging, ontwikkeling en ontspanning.  
Ik vind de ANBO-afdeling Venray, een boeiende en 
bloeiende vereniging met een gevarieerd 
activiteitenplan. Ik wil graag mijn steentje bijdragen 
om ervoor te zorgen, dat dit komende jaren zo blijft. 

Je was raadslid in Venray. Wat vind je van het feit dat 
de gemeente geen specifiek ouderenbeleid wil? 

Mijn indruk is dat de centrale overheid steeds meer 
de financiële ruimte bepaalt voor de gemeente en dat 
daardoor de mogelijkheid om een eigen beleid te 
voeren beperkt wordt. Daardoor wordt het nut van het 
formuleren van een specifiek ouderenbeleid ook wat 
beperkter. 

Belangrijker vind ik dat de gemeente (bestuur en 
ambtenaren) en ook de inwoners van de gemeente, 
doordrongen zijn van het feit dat voor álle groepen in 
de gemeente genoeg aandacht moet zijn. 

Heb je zelf hete hangijzers die je aan de lezers kwijt 
wil? 

Eigenlijk heb ik geen hete hangijzers. Wel heb ik 
grote zorg over de vraag of de decentralisatie van 
de Wmo wel zo soepel zal verlopen als de overheid 
ons wil doen geloven. Ik ben bang dat veel ouderen 
de dupe zullen worden van die decentralisatie.  
Daar zullen we als ouderenvereniging alert op 
moeten blijven en zo nodig aan de bel moeten 
trekken. 

De ouderenbond ANBO heeft een 
nieuwe voorzitter, Harry van der Locht.  
‘Vanuit het niets’ voorzitter geworden. Wie is hij? 
Wat is zijn motivatie om de Venrayse afdeling te gaan 
leiden? 

Stel je zelf eens voor, Harry.  

Ik ben Harry van der Locht, in 1941 
geboren in Volkel. Na de lagere school 
volgde ik een studie op het klein- en 
grootseminarie. Daarna volgde ik de 
opleiding voor maatschappelijk werk te 
Eindhoven. Mijn eerste betaalde baan 
was ambtenaar sociale zaken bij de 
gemeente Venray (1970-1972). 

Daarna was ik in dienst bij de stichting 
Maatschappelijk Werk te Venlo en vanaf 1990 bij 
Vorkmeer in Panningen. Vanaf 2002 ben ik met 
pensioen. Daarna was ik nog bestuurslid bij de 
Voedselbank, en achtereenvolgens bestuurslid en lid 
van de raad van toezicht van onderwijskoepel SPOV. 
Van 1974-1978 was ik namens de PPR raadslid van 
de gemeente Venray. Daarna nog vier jaar 
commissielid sociale zaken.  
Ik ben nu 42 jaar gehuwd met Mariet Koopmans, 
vader van twee zonen en opa van zeven schatten 
van kleinkinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar.  
Mijn hobby’s: tuinieren, klussen en mijn tuin versieren 
met allerlei objecten, van kabouters tot gedichten en 
kunstwerken. Sport: een beetje bewegen door 
tuinieren, zwemmen, wandelen en fietsen. 

Wat beweegt jou om voorzitter van de ANBO te 
worden? Ben je geïnteresseerd in de problematiek 
van de senioren? 

Vrij snel nadat ik in de VUT kwam, ben ik lid 
geworden van de ANBO. Waarom?  
Ik wilde duidelijk maken dat ik tot de doelgroep 
behoor. Het program en de vitaliteit van de kleine 
ANBO sprak me het meest aan. Overigens vind ik 
religie niet zo’n goede reden om je maatschappelijk 
te organiseren. 
Toch voelde ik me ook nog tien jaar lang te jong om 
actief lid te worden. Vorig jaar ben ik naar enkele 
lezingen geweest en dit jaar kreeg ik bij de 
jaarvergadering een uitnodiging om als toehoorder 
een bestuursvergadering mee te maken.  
Ik merkte dat er weinig of geen animo was voor de 
functie van voorzitter en secretaris, die per juni 
vacant werden. Zo zijn Frans Lemmers (de nieuwe 
secretaris) en ik op deze stoelen geschoven. 

De vraag of ik geïnteresseerd ben in de  
problematiek gaat volgens mij uit van een verkeerde 
veronderstelling. Alsof deze groep alleen met 
problemen te maken heeft. Ik zou bijna zeggen: 
juist niet!  
De groep senioren (55+) vormt tegenwoordig een 

 NIEUWE ANBO-VOORZITTER 

  AFSCHEIDSBORREL.  

Tijdens de laatste vergadering van de 

Centrale van Ouderenverenigingen is 

afscheid genomen van 

Twan Christiaens, die enkele 

jaren ook vicevoorzitter is 

geweest van de centrale en 

Seniorenraad.  

In de vorm van een wijnpakket 

kreeg hij een afscheidsborrel 

aangeboden tijdens deze 

ochtendvergadering. 
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Wie zijn:  Bernard van Berlo 
Woonplaats: eerst Ysselsteyn,  
 nu Venray  
Leeftijd : 78 jaar 
Geboren: Millheeze 
Gehuwd:  Liesbeth Leussink 
Opa van: drie kleinkinderen 
Hobby’s:  musea bezoeken, 
 boekbinden, klussen, 
 vrijwilliger wereldwinkel. 

De jonge Bernard maakte de laatste oorlogsdagen 
bewust mee in zijn Brabantse geboortedorp 
Millheeze. Toen zijn vader in 1946 een boerderij aan 
de Rouwkuilenweg in Ysselsteyn pachtte, begon zijn 
Limburgse leven. “Als speelobject hadden we dat 
eerste naoorlogse jaar een vliegtuigwrak achter ons 
huis liggen. De staart ervan stak een eind uit de 
grond,” vertelt Bernhard.  
Hij woont nu in een statig huis aan de Kruisstraat in 
Venray, gebouwd eind 1800. Dat hij geen boer zou 
worden stond al vrij snel vast in huize Van Berlo.  
De jonge Bernard wilde pater worden en daarom 
werd contact gezocht in Helmond bij de paters van 
SCJ. Daar bleek na verloop van tijd dat hij een man 
was die meer met de handen wilde werken. Dus 
besloot Bernhard om de opleiding tot broeder te gaan 
volgen. 
Hij werd overgeplaatst naar Sittard, waar hij het 
boekdrukken leerde; zijn interesse ging ook uit naar 
ontwikkelingswerk. Hij maakte kennis met de 
bisschop van Palembang op Sumatra in Indonesië. 
Die haalde hem over om daar naar toe te komen.  

List 

Een voorwaarde was wel, dat hij dan tot automonteur 
aangesteld zou worden. Dus op naar de 
ambachtsschool om dat vak te leren. Toen Bernard 
het monteursvak onder de knie had, gooide Soekarno 
roet in het eten: hij besloot om geen Nederlanders 
meer toe te laten. Later veranderde dit: er mochten 
alleen godsdienstleraren naar Indonesië toe, maar 
zoveel diploma’s had Van Berlo niet. De overste 
bedacht een list: “Jij bent toch drukker en stempels 
haal je maar op.” Zo gezegd zo gedaan; een paar 
maanden later was het visum geregeld en startte hij 
een school voor automonteurs in Palembang.  
“Het werd de mooiste tijd van mijn leven,” verzucht 
Bernard. Op de vraag ‘wie zou je het liefst nog eens 
willen ontmoeten’, antwoordde hij spontaan:  
“Mijn vrienden in het ziekenhuis van Palembang.” 

Vijftien jaar 

Rond 1970 kwam hij terug naar Venray om zich aan 
te melden bij psychiatrisch centrum Servaas als  
B-verpleegkundige en niet als drukker. Bernard 
leerde in die periode zijn vrouw kennen en kocht het 
huis aan de Kruisstraat en kreeg daar twee dochters. 
Liefst vijftien jaar lang verbouwde en restaureerde hij 
het oude pand. De lange duur had ook te maken met 

 DIT HOUDT ME BEZIG 
het feit dat een langdurige ziekte de kop opstak, 
waarvan hij nu, na achttien jaar, door de 
geneesheren als volledig genezen is verklaard.  

Buidelboek 

Als lid van het Limburgse Boekbindersgilde, waarvan 
hij tot voor kort nog voorzitter was, kan hij met 
topboekbinders in contact te komen, om zo zijn 
grootste hobby verder uit te breiden. Jammer is dat 
er steeds minder boekbinders zijn, maar restaureren 
van boeken zal altijd blijven bestaan.  
Ook leidde Van Berlo met zijn kennis en kunde enige 
tijd op Seniorservice de boekbinderscursus.  
“De vorige docent zei kort voor zijn dood tegen mij, 
dat ik het wel kon overnemen. Maar ach, ik ben iets 
beter dan de rest. Maar die groep is inmiddels 
ontbonden,” zegt Bernard. 

Niettemin, boekbinden blijft zijn grootste hobby.  
Het mooie ervan? Dat zijn de boeken zelf, een 
wereldwijd erfgoed. Van Berlo: “Ik ben nu bezig met 
het maken van een buidelboek. Monniken hadden dit 
vroeger. Dat is een boek met een flap en een knop 
en zo konden ze het boek aan hun gordel hangen. 
Een voorbeeld is te zien bij een van de beelden in 
de Grote Kerk.” 

Bernard maakt deel uit van de oecumenische 
basisgroep in Venray die geregeld samenkomt om 
de geloofsthema's te bespreken en uit te diepen.  
Hij is zeker geen verontruste katholiek, al ergert hij 
zich wel eens aan teksten en liederen die 
tegenwoordig in de kerk te horen zijn. Voorlopig blijft 
Bernard de ingeslagen wegen volgen en kan hij de 
medemens niet in de kou laten staan. 

Herman Jacobs 

Foto’s Gerrit Kuenen 
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IK ZAG HET BOMBARDEMENT 

“Ik was 9 oktober 1944 dertien jaar en woonde thuis 
aan de Langstraat. Mijn tienjarige broer Wim en ik 
gingen net de deur uit om in Heide melk te halen, 
toen bij ons huis granaten insloegen. Ik duwde Wim 
terug in het gangetje naast het huis, maar werd zelf 
door een granaatscherf in mijn bovenbeen geraakt. 
Bloedend ging ik naar binnen en vond daar Wim, 
dood. Hij was achter het huis getroffen.  

Met een bakfiets werd ik, samen met de 
zwaargewonde Leen Janssen (zij stierf die dag nog) 
naar het ziekenhuis gebracht. Op de Merseloseweg 
schrokken de hulpverleners zo van het geluid van 
nevelwerpers dat ze zich tegen een huis aandrukten. 
De bakfiets, met ons erop, kiepte op en dat midden 
op straat. 

In het ziekenhuis werd ik na behandeling door dokter 
San Giorgi boven in een zijvleugel gelegd. De bomen 
op de Notarisberg waren nog laag en wij konden zo 
richting Venray kijken. Op 12 oktober werd Wim, 
samen met enkele anderen, begraven bij de Grote 
Kerk. Ineens begonnen de beschietingen, gevolgd 
door het bombardement van het centrum.  
Ik zag alles gebeuren: de vliegtuigen (typhoons) die 
omlaag doken en de bommen afwierpen boven de 
kerk, Grotestraat, Henseniusplein.  
Het was voor mij, dertienjarige, heel beangstigend: 
was mijn familie op tijd de kerk uit, waren ze nog in 
de schuilkelder kunnen komen? Het was een hele 
opluchting toen ik later hoorde, dat alles goed was 
gegaan.” 

Joost van de Vorle   

 

VAN HET ENE GEVAAR IN HET ANDERE 

Op 13 oktober 1944 werd Venray door de 
geallieerden bestookt met bommen en artillerie.  
Het ‘gesticht Sint Anna voor vrouwen’ werd om 
drie uur in de middag meermalen getroffen.  
Adjunct-directrice, zuster Marie-Godelieve rook een 
brandlucht en zette de reddingsactie in.  
Ze noteerde nadien: 

“Dertig tot veertig jonge mensen gaan nu hun plicht 
vervullen in het aanzicht van de dood; duidelijk horen 
wij de granaten over ons huis gieren. Steeds 
duidelijker horen wij het gesis van de vlammen.  
De brandlucht dringt binnen, maar in ons midden 
heerst, onder alle bedrijvigheid door, rust en orde. 
Twee jonge verpleegstertjes nemen hun handkoffertje 
op, hun enigst overgebleven bezit. Maar ik moet hen 
zeggen het neer te zetten, de hulp aan patiënten gaat 
voor; zelf zal ik naderhand voor de koffertjes zorgen. 
Eerst worden de hulpbehoevende patiënten weg 
gebracht. Sommigen hebben al moeten vluchten uit 
Notre Dame, daarna uit St. Ghislain en nu weer.  
Ik verzeker hen dat het nu de laatste maal is.  
Enkelen vragen of er buiten geen gevaar is en, terwijl 
ik de granaten hoor fluiten, vertel ik hen dat zij veilig 
zijn. Tevreden laten zij zich wegbrengen van het ene 
gevaar in het andere, maar het kan niet anders.  
De brandlucht wordt sterker. Komt er nooit een einde 
aan deze stoet? Ik sta beneden aan de trap.  
Als een kapitein op een zinkend schip, flitste het door 
mijn brein.” 

Inleiding.  
In een korte serie wil De Schakel u tot begin mei deelgenoot maken van ervaringen van mensen aan het 
einde van de Tweede Wereldoorlog. Lezers hebben gereageerd op onze vraag, maar er is ook gebruik 
gemaakt van herinneringen van (reeds overleden) ouderen, geplaatst in boeken over die tijd. 

Om de smalle corridor van de Belgische grens naar Nijmegen te verbreden besloten de geallieerden  
de Duitsers tot achter de Maas te jagen. In de hoop daarna door te kunnen stoten naar Duitsland.  
Op 12 oktober 1944 startte bij Overloon en Venray een van de bloedigste veldslagen van de tweede oorlog.  
Het duurde weken voor de geallieerden Noord-Limburg hadden bevrijd. 

Foto’s van RooyNet/Expositie 40-45 

 70 JAAR BEVRIJDING VAN VENRAY: DE SLAG OM VENRAY  

UW HERINNERINGEN 

In dit nummer leest u herinneringen van mensen 
over de bevrijdingsslag om Venray, nu 70 jaar 
geleden. In De Schakel van december diepen we 
herinneringen op aan het leven in de schuilkelders 
ten tijden van de bevrijdingsveldslag, maar ook de 
weken ervoor al. Wilt u uw herinneringen aan de 
lezers vertellen? Neem contact op met de redactie 
via mailadres copij.schakel@seniorenraad.info of 
bel met J. Penris, tel. 585364. 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info
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BEVRIJDINGSDAG YSSELSTEYN 

“Op 17 oktober 1944 zag ik de Tommy’s in de verte 
aankomen in een rij van wel een kilometer breed.  
Ik zei de Duitser die de stal was binnengelopen dat 
hij maar eens buiten moest kijken. Hij nam zijn 
verrekijker en zei alleen maar “Verdammt noch mal.” 
Wij meenden dat het nu zo gebeurd zou zijn, maar 
daar kwamen we wel achter. 
Rond half twaalf barstte de storm ineens los.  
We zaten bevend van angst en zonder een woord te 
zeggen in de kelder. Het hele huis trilde en schokte. 
Toch wilde ik kijken of de tanks over de beek konden. 
Ik bleef verstomd staan van wat ik zag.  
De tanks stonden als razende de schieten en 
braakten met donderend geweld aanhoudend 
granaten uit hun kanonnen. De infanterie lag plat 
tegen de grond, alles was in rook gehuld.  
Alle korenmijten stonden in brand.  
Ook zag ik drie boerderijen branden, waaronder die 
van mijn schoonouders, waar mijn vrouw en kinderen 
waren. De mensen moesten hun brandende huizen 
verlaten en zaten tussen de moffen en de tommy’s in.  
Toen mijn vrouw met de kinderen uit de kelder moest 
vluchten naar de schuilkelder buiten, lagen de 
Engelsen, op nog geen vijftig meter van hen af, te 
schieten. Gelukkig werd niemand geraakt en kwamen 
ze veilig in de schuilkelder.” 

 

M. van Ass in zijn dagboek op 17 oktober 1944.  
Uit het boek ‘Oorlogsfragmenten uit de Peel’ 

VENRAY-DORP.  

Veel mensen kunnen zich geen voorstelling maken 
van hoe Venray er tijdens de Tweede Wereldoorlog 
uitzag. Venray-dorp bestond uit niet meer dan het 
huidige winkelcentrum (Schoolstraat, Markt, 
Grotestraat, Paterstraat en Langstraat tot aan de 
Langeweg). Aan de Noordkant was er nog 
bebouwing rond ‘t Eind en verder was er bebouwing 
langs de uitvalswegen naar Oostrum  
(Stationsweg en Oude Oostrumseweg, Leunseweg, 
Langstraat, Merseloseweg en Hoenderstraat).  
Wie een goed beeld wil krijgen kan naar de maquette 
in de hal van het gemeentehuis gaan kijken. 

DE MOOISTE BRAND.  

“Wij zagen, vanaf de Buitenweg, de bommen op 
Venray vallen. Maar, dat klinkt heel misschien 
heel gemeen maar zo bedoel ik het niet, we 
zagen ook de mooiste brand die ik ooit heb 
gezien.  
De toren van de Grote Kerk stond echt in 
lichterlaaie en ineens kwam hij heel langzaam 
onze kant uitvallen. Het was een heel 
indrukwekkend en prachtig gezicht.” 

Nel Kersten-Geurts  

GELUKKIG MIS.  

Er kwamen geallieerde granaten in onze buurt 
terecht. De Engelsen schoten in onze richting, 
omdat er in de school die toen nog schuin 
tegenover ons huis aan de Venrayseweg lag,  
een munitieopslag van de Duitsers was.  
Ze schoten gelukkig ernaast, soms slechts tien 
meter.  
Gelukkig, want als ze de school echt geraakt 
hadden, was half Castenray de lucht in gevlogen.  

Handrie Wismans Castenray in 2004 

 
VERZETSMENSEN.  

In juni 1944 was bij Oirlo een geallieerd vliegtuig 
neergekomen. De bemanning probeerde 
tevergeefs uit het vliegtuig te komen.  
Eén bemanningslid brak zijn been en kwam in 
het ziekenzaaltje van het klooster in Tienray 
terecht. Even later kwam een legerauto met 
´Duitse´ militairen, die het slachtoffer uit het 
klooster haalden. Ze kwakten hem op de laadbak 
en reden ermee weg. Later bleek het een 
verzetsgroep uit Horst-America te zijn geweest.  

Teng Bartels 
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Voor de belangenbehartiging van de landelijke  
KBO was het in de maanden voorafgaande aan 
Prinsjesdag beslist geen komkommertijd.  
Vele hoofden, harten en handen waren nodig om 
beleidsvoornemens en besluiten van regering en 
parlement op hun gevolgen voor de leefsituatie 
van de senioren te toetsen. 
-  zo vroeg begin juli het besluit van de Eerste 
 Kamer over de Wmo 2015 om een directe reactie.  
-  de pensioendeskundigen binnen de KBO gingen 
 aan het werk, om een reactie te schrijven op 
 voorstellen van staatssecretaris Klijnsma voor een 
 nieuw financieel toetsingskader voor de 
 pensioenfondsen en pensioenen. 
- er werden Kamervragen gesteld naar aanleiding 
 van de ondernomen lobby voor de onveiligheid 
 van sleutelkluisjes bij woningen voor ouderen. 
-  het onderzoekbureau NIBUD berekende de 
 gevolgen van de kabinetsplannen voor 2015 voor 
 de koopkracht van 65-plussers: van echtparen en 
 alleenstaanden, van senioren uit verschillende 
 inkomensgroepen, van ouderen die weinig en veel 
 zorg nodig hebben. 
Het waren gegevens die voor de belangenbehartiging 
de basis vormden voor in te nemen standpunten over 
de beleidsvoornemens en bezuinigingen die rond 
Prinsjesdag bekend werden. 

De Unie KBO was bij monde van haar directeur 
Manon Vanderkaa in diverse media aanwezig om op 
te komen voor een rechtvaardige behandeling van 
ouderen. Ook in de landelijke en regionale dagbladen 
gaf de Unie KBO uiting aan het ongenoegen van 
ouderen over meer belasting voor AOW'ers, de 
hogere zorgpremie en de als ‘belastingvoordeel’ 
weg te bezuinigen ouderenkorting. 

Onder druk 
De inkomens en koopkracht van ouderen zullen de 
komende tijd onder druk blijven staan. 
De Unie KBO heeft er begrip voor dat in de huidige 
economische situatie alle generaties en 
inkomensgroepen een bijdrage moeten leveren.  
Ook zullen niet alle senioren de gevolgen even sterk 
voelen. Maar er zal wél rekening gehouden moeten 
worden met kwetsbare groepen ouderen. 
De Unie KBO deed onder haar achterban onderzoek 
naar wat ouderen vinden van het koopkrachtverlies 
onder ouderen. Er kwamen veel negatieve en 
bezorgde reacties van KBO-leden. Met name 
kwetsbare ouderen met hoge zorgkosten en 
mensen met een klein netwerk zullen ook bij 
koopkrachtverlies de zorg en ondersteuning moeten 
krijgen die ze nodig hebben. 

Pensioenen 
De Unie KBO maakt deel uit van de ‘groep van 8’, 
bestaande uit organisaties van werkgevers, 
vakbonden, jongeren en ouderen. Deze groep werkt 
aan een reactie op de voorgestelde wijzigingen van 
het pensioenstelsel in het wetsvoorstel ‘Aanpassing 
van het financieel toetsingskader’. Met name is er 
kritiek op de hoge buffers die de pensioenfondsen 
moeten aanhouden. Door die buffers is de kans op 
toekomstige indexering van de pensioenen veel 
kleiner.  
De Unie stelde in de ronde-tafelconferentie in 
september in de Tweede Kamer dat het oude 
pensioenstelsel zich inmiddels heeft bewezen en dat 
het met enkele aanpassingen nog jaren mee kan. 
Zoals het er nu naar uit ziet, voelen de 
belangenbehartigers zich roepende in de woestijn. 
Een grote hoeveelheid onderwerpen en discussies 
zullen de komende tijd nog hun vervolg krijgen.  
Zo zal de Wet maatschappelijke ondersteuning op 
alle bestuurlijke en maatschappelijke niveaus de 
nodige aandacht houden. De medische ouderenzorg 
en de gezondheidspreventie zullen evenals 
cliëntenraadpleging en wachtlijsten op de agenda 
blijven staan. 
Bij de aanpak van eenzaamheid onder senioren en 
de bewustwording ervan zullen de lokale afdelingen 
een grote rol vervullen in samenwerking met 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. 
Digitalisering, veiligheid en mobiliteit (openbaar 
vervoer) blijven ook onderwerp voor 
belangenbehartiging. 
Voor actuele informatie over de meeste onderwerpen 
kunt u de site van Unie KBO en KBO Limburg 
raadplegen. Ook in de Nestor zult u geregeld over de 
inspanningen van de KBO kunnen lezen. 

Henk de Klerk, werkgroep KBO sub regio Venray 

 LANDELIJKE BELANGENBEHARTIGING 

 VAN OUDEREN HARD NODIG 
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De Dag van de Ouderen in Venray is geslaagd. 
Alom was er waardering voor het gepresenteerde. 
Het aantal bezoekers in kerk en schouwburg was 
nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar.  
Een fraaie herfstzon zorgde ervoor dat het ook op 
dit gebied een mooie dag werd. 

De plechtige hoogmis, opgedragen door deken 
Harrie Smeets en pastoor Jos Boon van Ysselsteyn, 
stond in het teken van ‘respect’. De deken hield de 
mensen op dit punt op voortreffelijke wijze een 
spiegel voor. Het koor Ars Musica verzorgde op 
uitstekende wijze de gezangen. De collecte was ten 
bate van de levende kerststal op de Grote Markt. 

Inmiddels waren de eerste bezoekers van de 
voorstelling al in de Schouwburg gearriveerd.  
Terwijl de kerkgangers na aankomst in de 
schouwburg hun koffie dronken, konden de senioren 
die al in de zaal plaatsnamen, genieten van een 
mooie serie oude foto’s, uitgeleend door RooyNet.  
Marcel Stevens van Cabaret en Zo bracht een 
humoristische reeks liederen en conferences.  

Hij had zich behoorlijk verdiept in 
kwesties die in het Venrayse spelen 
maar ook over landelijke zaken,  
zoals de discussie over de Sint en 
zijn ‘zwarte’ Pieten.  

In de pauze werd een loterij gehouden met 
verrassend mooie prijzen.  
Die leverde ruim € 600,- op ter ondersteuning van 
de onkosten van de Dag van de Ouderen. 

Het zangtrio Da Ma Zoeë uit Horst kreeg de mensen 
aan het zingen met hun, voor ieder bekende Duitse 
schlagers uit Beieren en het Alpengebied. Daarbij 
werden ook mensen uit de zaal geplukt, ter 
ondersteuning van de voorstelling.  
Spontaan riep het publiek aan het einde om een 
‘Zugabe’, zo had het genoten van de middag.  
Het naborrelen, onder vrolijke klanken van 
Jacques Spreeuwenberg, was zo gezellig, dat de 
mensen aan het einde de zaal ‘uitgezet’ moesten 
worden. 

Da Ma Zoeë haalde mensen uit de zaal om mee te spelen 

Foto,s Gerrit Kuenen 

 DAG VAN DE OUDEREN Dankbaar ‘slachtoffer’.  

Tijdens de voorstelling op de Dag van de Ouderen 
draaide het ineens niet meer alleen om de artiesten, 
maar ook om pastoor Jos Boon van Ysselsteyn, 
Vredepeel, Merselo en de Venrayse Paterskerk.  
Ceremoniemeester Harrie Holtackers zette de 
zware gestalte van cabaretier Marcel Stevens,  
na diens act, naast de tengere figuur van 
pastoor Boon en concludeerde dat het beste van 
het varken blijkbaar niet helemaal, zoals vroeger, 
op de goede plek was beland. De senioren in de 
zaal gierden van het lachen, Jos Boon kon de mop 
wel waarderen. 
De parochieherder, geestelijk adviseur van de KBO 
Ysselsteyn/Vredepeel, stond even later weer op de 
bühne. Nu om mee te zingen met Da Ma Zoeë uit 
Horst. Dit zangtrio bracht sfeer in de zaal met een 
reeks Beierse liederen. Boon vond het heerlijk, hij 
is een fan van deze Duitse en Oostenrijkse muziek 
en van Da Ma Zoeë. 

Pastoor Boon: “Wat mij naar deze dag deed 
toekomen was allereerst het contact met ‘de 
ouderen’, maar eerlijk gezegd ook het optreden van 
Da Ma Zoeë. Deze groep kende ik al van een 
optreden in Dieteren en ik heb ze meegemaakt in 
Puth-Schinnen en vorig jaar nog in Merselo. 
In Dieteren heb ik voor het eerst met ze op de 
planken mogen staan. Door het spontaan afscheid 
nemen en bedankje was te zien dat ook pastoors 
gewone mensen zijn, iets wat door het aanwezige 
publiek gewaardeerd werd, gezien hun reactie.”  
Inderdaad, tot groot vermaak van de toeschouwers 
liet hij zich niet van het podium sturen, voordat hij 
het vrouwelijk schoon van het muzikale trio  
een ‘trio’-afscheidskus had gegeven.  

Zendpiraat 

Maar dat is nog niet alles, volgens Boon:  
“Met de muziek die Da Ma Zoeë brengt, ben ik 
opgegroeid. Vroeger als zendpiraat heb ik heel wat 
van deze muziek de ether ingestuurd.  
Nu doe ik dat op legale wijze bij Omroep Venray op 
de donderdagavond en oefen ik deze muziek op de 
accordeon. Ook het eerder op de bühne roepen van 
mij na het cabaretoptreden vond ik niet vervelend. 
In die zin ben ik wel wat gewend en ben wel in voor 
een geintje. Rob Zanders van Da Ma Zoeë had het 
na het optreden over een ‘junge Pfarrer’ toen hij zag 
hoe ik afscheid nam. Maar deze ‘junge Pfarrer’ is 
ondertussen al 47 jaar, al is dit in de ogen van de 
senioren natuurlijk nog piepjong.” 
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Donderdag 13 november KBO VENRAY-KOM: 
Lezing van Herman van Rens 
over de vervolging van joden 
en zigeuners in Limburg.  
De Holocaust verliep in Europa 
niet overal op dezelfde manier. 
Er blijken verschillen te bestaan 

per land, per regio en zelfs per dorp of stad.  
Zo hadden de joden in Limburg meer kansen om te 
ontkomen dan die in de Randstad. Binnen Limburg 
ziet men ook weer verschillen tussen regio’s en 
plaatsen. Van Rens, afkomstig uit Hegelsom en   
oud-huisarts in Beek studeerde na zijn pensionering 
geschiedenis aan de Universiteit Amsterdam.  
De lezing begint om 14.00 uur in De Kemphaan.  
Om inzicht te krijgen in hoeveel bezoekers er komen, 
moet u zich voor 9 november opgeven bij 
Trees Cadirçi, tel. 581238 of via de mail 
edtreescadirci@ziggo.nl  
(de lezing is toegankelijk voor KBO- én ANBO-leden) 

Vrijdag 14 november RIJBEWIJSKEURING: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs gekeurd moet 
worden, kan hiervoor terecht in De Kemphaan. 
Vooraf moet wel even een afspraak worden ge-
maakt via tel. 586706. De kosten bedragen € 30,-. 

Woensdag 19 november ROOYNET: 
Elke derde woensdag van de maand heeft RooyNet 
in Het Schuttersveld een bijeenkomst over oude 
foto’s. Er worden foto´s van vroeger getoond met de 
vraag:  
‘wie staan er op of bij welke gelegenheid is de foto 
gemaakt’. Vanaf 14.30 uur tot ongeveer 16.00 uur. 
(voor alle ouderen) 

Donderdag 20 november ANBO VENRAY:  
Senioren en de PC. Vanaf 
14.00 uur zal Leo Wethley in 
De Kemphaan op uitnodiging van 
de activiteiten-commissie ANBO 
een lezing houden over de 
mogelijkheden en het veilig 

gebruiken van de PC (personal computer).  
Wat zijn de mogelijkheden en hoe zit het met de 
veiligheid en de privacy?  
Wat kan de computer voor u betekenen? 

Aan de hand van een 
PowerPoint presentatie vertelt 
Wethley over de mogelijkheden 
en moeilijkheden.  
Er is alle tijd voor het stellen van 
vragen.  
Aanmelden voor 18 november bij Will Kellenaers, 
tel. 583276 of e-mail: will@kellenaers.nl 
(voor leden van ANBO en KBO) 

 

Donderdag 27 november KBO VENRAY-KOM: 
Maria Bonten uit het Midden Limburgse Stramproy 
over ‘Dames met geuren en kleuren’.  

De kleur- en geurrijke presentatie 
handelt over rozen en de ontwikkeling 
van geuren en parfums door de 
eeuwen heen.  
U maakt kennis met de rozenkeizerin 
Joséphine de Beauharnais, met de 
opkomst van de haute couture, 
Coco Chanel en de nieuwe 

synthetische geuren. In de pauze kunt u ruiken aan 
diverse exotische geuren.  
De aanvang is om 14.00 uur in De Kemphaan.  
Aanmelden is verplicht bij Trees Cadirçi, tel. 581238 
of edtreescadirci@ziggo.nl  
(voor leden van KBO en ANBO) 

Woensdag 10 december KBO VENRAY-KOM: 
Op deze woensdag houdt KBO Venray de jaarlijkse 
Adventsviering in Partycentrum De Witte Hoeve 
te Venray. Aanvang om 14.00 uur, de zaal is om 
13.00 uur open. De kaartverkoop vindt plaats op 
woensdag 26 en donderdag 27 november, beide 
dagen van 10.00 tot 12.00 uur in De Kemphaan.  
Een toegangskaart kost € 7,50 per persoon.  
Dit is inclusief koffie of thee, kerstgebak, 
een consumptie en deelname aan de tombola.  
Breng wel uw lidmaatschapspas mee. Zoals altijd 
wordt de middag afgesloten met een passend hapje. 
(voor leden van KBO en ANBO) 

Woensdag 10 december KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Advents- en Kerstviering in De Smelehof, met een 
optreden van de ‘Plusspelers’ uit Sevenum met het 
toneelstuk ‘Kerstmis op Kraaienhof’.  
Aanvang: 14.00 uur. (alleen voor leden) 

Woensdag 10 december KBO OOSTRUM: 
Kerststukjes maken in de Watermolen.  
(alleen voor leden)  

Donderdag 11 december KBO VENRAY-KOM: 
Kerststukjes maken. De leden 
van de KBO Venray kunnen 
weer creatief aan de slag 
voor de naderende Kerst. 
Tuincentrum Thuylshof gaat 
speciaal hiervoor vanaf 
19.00 uur open. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of 
edtreescadirci@ziggo.nl 
Een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan kan ook. 
Er kunnen maximaal 20 deelnemers inschrijven. 
Gelieve zelf gereedschap mee te brengen. De eigen 
bijdrage bedraagt € 15,- per persoon, af te dragen bij 
aanvang aan de organisatie.  
(deze avond is alleen toegankelijk voor KBO-leden) 

Vrijdag 12 december RIJBEWIJSKEURING: 
Voor informatie zie vrijdag 14 november. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 7 NOVEMBER - 12 DECEMBER 
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Op donderdag 18 december 
gaan de leden van  
KBO Venray-kom de 
kerstsfeer proeven in de het 
Duitse stadje Xanten  
(in de buurt van Goch). 
Xanten is vooral bekend om 

zijn pleinen en bouwwerken met een enorme 
Romeinse invloed. 
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

9.00 uur: vertrek bij De Kemphaan. 
10.00 uur: ontvangst met koffie of thee met Kuchen 
in hotel Neumair. 
11.00 uur: rondrit door Xanten met de Nibelungen-
Expres (gedeeltelijk met een open treintje). 
13.00 uur: driegangenbuffet in hotel Neumair. 
14.30 uur: bezoek aan de Weihnachtsmarkt. 
16.30 uur: vertrek naar Venray via het prachtige 
Reichswald. 
18.00 uur: geplande aankomst in Venray . 
De prijs van deze dagtocht met compleet verzorgd 
programma is € 47,50. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Trees Cadirçi, 
tel. 581238 of edtreescadirci@ziggo.nl 
 

Oostrum krijgt mogelijk een  
Servicepunt in 

gemeenschapshuis Den Oesterham.  
In een dergelijk centrum kunnen diverse 
hulpverleners en geneeskundigen spreekuur houden 
of er een permanente hulppost vestigen. 
Het initiatief hiertoe werd in de zomer van dit jaar 
genomen door de stichting gemeenschapshuis 
Den Oesterham. Het vloeide voort uit de eerste 
gesprekken die plaats hadden over de gevolgen die 
de Wmo met zich mee gaat brengen. Al snel namen 
instellingen als BENU Apotheken, Proteion, 
Medicura, alsmede de gemeente Venray (Wmo-loket) 
en de KBO Oostrum aan dit overleg deel. 
Inmiddels zijn er twee gezamenlijke bijeenkomsten 
geweest om te bekijken of een dorpsservicepunt 
haalbaar en wenselijk is. De bovengenoemde 
‘partijen’ zijn enthousiast over deze ontwikkeling en 
willen in het voorjaar komen tot een soort pilotproject. 
Dit betekent dat in Oostrum wordt uitgeprobeerd wat, 
bij succes, daarna in andere dorpen kan worden 
ontwikkeld.  
Wmo-loket 
Als het doorgaat, komt er één servicepunt Oostrum 
met als een van de onderdelen een loket voor Wmo-
vraagstukken, hulpvragen vanuit de gemeenschap, 
zorgvragen, enzovoort. Om tot een dergelijk 
servicepunt te kunnen komen zullen er nog de nodige 
vragen beantwoord moet worden.  

 KBO-DAGTOCHT IN KERSTSFEER 
Daarbij mag men denken aan praktische en 
theoretisch hobbels als: 
-  onder wiens verantwoordelijkheid gaat dit 
 gebeuren. 
-  hoe gaat het financieel plaatje er uit zien.  
-  hoe wordt de privacy gewaarborgd. 
-  er zullen vrijwilligers ingezet moeten worden. 
 Hoe worden deze daarvoor opgeleid. 
En dit zijn nog maar een paar van de vragen die er 
liggen. Kortom er is nog veel werk te doen en er zal 
nog veel overleg gepleegd moeten worden.  
Een start op 1 januari 2015 is niet haalbaar, maar 
mogelijk wel al in het voorjaar. 
Als deze Schakel bij u in de brievenbus glijdt, is  
net weer een volgende bijeenkomst geweest, waarin 
de organisaties hopen weer wat stappen te kunnen 
maken.  
In De Schakel zult u regelmatig op de hoogte worden 
gehouden van de ontwikkelingen. Publicaties zullen 
komende tijd ook te vinden zijn in Peel en Maas en 
het Oostrums Weekblad. 

Joop Bus, bestuurslid KBO Oostrum 

De ANBO staat de leden bij met  
gedegen advies en praktische hulp.  
Om dit nóg beter te doen, heeft de ANBO op 
1 oktober de ANBO Raadslijn gelanceerd.  
De ANBO maakt zich hard voor de zelfredzaamheid 
van senioren. Dat doet de bond door bij de politiek en 
maatschappelijke organisaties te lobbyen. Maar ook 
door individuele leden persoonlijk bij te staan, zodat 
ze zo lang mogelijk de regie over hun leven kunnen 
houden. Die service wil de ANBO uitbreiden. De 
leden kunnen bij de Raadslijn voor nog meer zaken 
terecht dan bij de voorheen bestaande Advieslijn. 
Met wat voor zaken kunnen leden bij de Raadslijn 
terecht? 
“Stel: u bent het niet eens met de Wmo-indicatie die 
u van de gemeente hebt gekregen. Als u daarover nu 
met de Advieslijn belt, leggen zij u uit welke rechten u 
hebt en waar u bij de gemeente moet aankloppen om 
bezwaar te maken. Maar medewerkers van de 
nieuwe Raadslijn sturen u het bezwaarschrift direct 
toe. Zo nodig helpen zij u bij het invullen of nemen zij 
contact op met de gemeente om te bemiddelen in 
een conflict. Vandaar ook de naamsverandering: de 
nieuwe service gaat veel verder dan alleen advies.” 
De hulp van de Raadslijn is gratis voor de leden. 
Alleen in het uitzonderlijke geval dat een probleem 
tot een rechtszaak leidt, komen er kosten bij kijken. 
Die kunt u overigens verhalen op een 
rechtsbijstandverzekering. Iedereen wordt dan ook 
aangeraden om zo’n verzekering af te sluiten. 
Voor de Raadslijn belt u 0348-466688. 
Kijk los van bovenstaande ook eens op de site 
www.anbo.nl/raad-daad. Hierop wordt al antwoord 
gegeven op veel voorkomende vragen op het gebied 
van inkomen, gezondheid en zorg. 

SERVICEPUNT 

OOSTRUM  

 NIEUWE SERVICE:  

 ANBO RAADSLIJN 

mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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Synthese – ouderenwerk Venray: 

 Dasja Giantsios  - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg. 

 Hans Chlon  - ouderenadvisering/steunpunt mantelzorg. 

 Léon van Dijck  - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen/ 
 - coördinatie sociale alarmering . 

Contact Synthese: 

Leunseweg 51 5802 CG Venray, tel. 517300, 

mail: info@synthese.nl, site: www.synthese.nl 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Zorgloket gemeente: dinsdag en donderdag  

9 -12 uur, tel. 523333,  

mail: mantelzorg@venray.nl 

 

 

 

 
INFO OUDERENWERK: “steeds meer honderdjarigen in Nederland” staat er in de krant te lezen. Is het dan nog wel 
terecht dat we mensen van 60, ook 55-jarigen en zelfs nog jonger, al senior noemen en hen ook al zo benaderen en 
behandelen. Dit terwijl deze mensen, letterlijk en figuurlijk, nog midden in het leven staan en steeds langer gezond 
blijven. Dus vraagt deze ontwikkeling om een andere benadering van overheden, organisaties maar ook van 
belangenorganisaties van ouderen. 

Eetpunten in de gemeente Venray. 

In de gemeente Venray zijn op veel plaatsen eetpunten 

voor senioren en andere doelgroepen gerealiseerd. Deze 

activiteiten passen binnen de visie van de gemeente,  

want burgers moeten meer voor elkaar gaan zorgen. 

Binnen de eetpunten zijn veel vrijwilligers actief die zich 

bezighouden met het bereiden van de maaltijden, het 

ontvangen van de gasten, de maaltijden serveren en die 

helpen bij het opruimen. Samen eten is een ontmoeting 

met dorps- en buurtgenoten en het stimuleert het leggen 

van contacten. Eetpunten zouden vereenzaming tegen 

kunnen gaan. 

In Venray zijn zeker al meerdere eetpunten actief, 

Dagelijks, wekelijks of maandelijks kan men hier terecht 

voor een goedkoop, smakelijk en een gezellig etentje. 

Nog niet in alle kernen van de gemeente zijn er eetpunten. 

Misschien zijn er burgers of organisaties die met plannen 

rondlopen, maar nog niet goed weten hoe dit aan te 

pakken. In dat geval kan Synthese misschien de helpende 

hand bieden. Synthese beheert en exploiteert geen 

eetpunten, maar is slechts behulpzaam bij de opzet 

hiervan. Als een eetpunt eenmaal loopt, dan trekt 

Synthese zich terug. 

Mantelzorgcontactgroep voor ontmoeting, 

ondersteuning en ontspanning. 

Bent u mantelzorger? Vindt u het fijn om uw ervaringen en 

emoties te kunnen delen met andere mantelzorgers?  

Dan kunt U zich aanmelden voor deelname aan een 

mantelzorgcontactgroep. 

Mantelzorgers komen maandelijks bij elkaar in een 

gezellige en vertrouwelijke sfeer. Zij vinden tijdens deze 

bijeenkomsten herkenning en erkenning bij elkaar en 

ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. Er is volop 

gelegenheid om met andere mantelzorgers van gedachten 

te wisselen, ervaringen te delen en tips uit te wisselen.  

Zij zijn ervaringsdeskundigen die elkaar tot steun kunnen 

zijn en advies kunnen geven. Door deze ondersteuning 

kan de draagkracht van mantelzorgers versterkt worden, 

zodat ze de zorg voor hun naaste ook op langere termijn 

beter aankunnen. Regelmatig worden thema’s besproken 

en er is aandacht voor ontspanning.  

Heeft u belangstelling voor deelname aan een 

mantelzorggroep, neem dan contact op met het Steunpunt 

Mantelzorg. 

Initiatieven inzake leefbaarheid. 

Wilt u initiatieven of een specifieke activiteit ontwikkelen 

op het gebied van leefbaarheid van ouderen, en wel op 

een of meerdere terreinen rond wonen/welzijn/zorg?  

Zoekt u daar ondersteuning bij? Dan kunt u een beroep 

doen op opbouwwerk ouderen. 

Wij helpen mensen bij het aanpakken en uitwerken van 

initiatieven en het oplossen van problemen, die u in uw 

directe woonomgeving en dagelijks leven tegenkomt. 

Samen met u, maar we betrekken er ook andere 

organisaties bij, die iets voor u kunnen betekenen.  

Wij ondersteunen u zodanig, en zolang nodig, totdat u het 

zelf kunt en de weg weet te vinden om het initiatief verder 

uit te bouwen. 

Meer informatie, neem dan contact met ons op. 

MANTELZORG – RESPIJTZORG. 

Wanneer bent u mantelzorger? Dit bent u als u langdurig 

en onbetaald zorg verleent aan een zieke naaste.  

Dit kan een partner, kind, ouder of vriend(in) zijn.  

Wat is respijtzorg? De tijdelijke en volledige overname 

van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. 

Waarom is respijtzorg belangrijk? Een mantelzorger 

loopt kans om overbelast te raken en zelf gezondheids-

klachten te krijgen. U kunt de zorg incidenteel overdragen 

tijdens een vakantie of structureel, bijv. elke week een 

dagdeel.. 

Wie neemt de zorg over? Dit kan door met uw eigen 

netwerk, zoals familie of vrienden, de tijdelijke overname 

van zorg regelen. Of door het inzetten van een 

vrijwilligersorganisatie. Is er professionele hulp nodig dan 

kan deze thuis of in een zorginstelling geboden worden. 

Hiervoor is nu nog een AWBZ-indicatie nodig. Er zijn ook 

zorgverzekeraars die respijtzorg vergoeden. 

Steunpunt Mantelzorg: voor meer informatie via het 

Zorgloket - tel. 523333 of mantelzorg@venray.nl  
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voor de koper de toegevoegde waarde is en wat 
deze er dus voor wil betalen.  
Een traplift kan een koper misschien helemaal niet 
gebruiken. Die moet hij dan slopen en de trap 
herstellen.  
In een dergelijk geval zal hij die kosten ‘verrekenen’ 
in de prijs die hij wil betalen, zo laat Stegeman 
weten. 

Jaques Penris 

 
Wie ouder wordt, merkt het vanzelf:  
een pijntje hier, een pijntje daar, stijvere gewrichten. 
Sporten is het tovermiddel om klachten te 
voorkomen. Tafeltennisvereniging Red Stars is 
daarom eind oktober een kennismakingscursus  
'Fifty Fit Tafeltennis' begonnen.  
Het doel is zover te komen, dat de deelnemers door 
kunnen gaan als reguliere trainingsgroep. 

Trainer Joop Verblakt, die de cursus gaat geven: 
"Tafeltennis is een sport, die gebaat is bij een goede 
balans. We zullen dus ook stabiliteitsoefeningen 
doen. Uiteraard is iedereen actief binnen zijn of haar 
fysieke mogelijkheden. Tafeltennis is goed voor 
lichaam en geest. Ouderen verbeteren zo hun oog-
handcoördinatie en reactievermogen.  

Vervolg op pagina 16 

Venraynaren die ‘lid’ zijn van de Rabobank, 
krijgen elk kwartaal het blad Dichterbij, 
waarin allerlei wetenswaardigheden over de regio 
en vooral ook adviezen over bankzaken worden 
gegeven. Zo stond er in het herfstnummer een 
verhaal in over hoe technologie u kan helpen langer 
in uw eigen huis te wonen.  
Wethouder Hans Teunissen, als voorzitter van de 
koepel van Noord Limburgse gemeenten die hun 
bouwplannen op elkaar willen afstemmen, kreeg 
de kans iets te zeggen over wonen voor ouderen: 
“Ouderen blijven langer zelfstandig wonen.  
Bij voorkeur in kleinere eenheden en het liefst in 
de huidige woonplaats. Daar is behoefte aan.  
We bouwen al steeds vaker levensloopbestendig;  
nieuwe woningen worden zo ingedeeld, dat wonen 
op één verdieping mogelijk is.” 

Woonstrategie 

Directeur Ron Vanlier van de Rabobank waarschuwt 
in hetzelfde artikel, dat... “steeds meer 
verantwoordelijkheid bij de mensen zelf komt te 
liggen. Het is dan ook zaak daar op tijd over na te 
denken. Mensen moeten zich afvragen hoe hun 
toekomst er uit ziet als ze meer zorg nodig hebben.”  
Vanlier geeft daarom de raad een woonstrategie op 
te stellen. “Gebleken is dat veertig procent van de 
woningen niet aansluit bij de toekomstige behoeften 
van de bewoners. Wat doet u als de zorgbehoefte 
toeneemt? Gaat u uw koopwoning verkopen en een 
appartement kopen of huren? Of gaat u uw huidige 
huis aanpassen?” 

Waardedaling? 

Tot zover allemaal goed en terecht en vooral goede 
raad. Maar die laatste zin roept vragen op bij een 
aandachtige lezer, die in het zomernummer van 
Dichterbij het volgende las: Hans Stegeman 
(econoom en hoofd internationaal onderzoek bij de 
Rabobank) zegt:  
“Mensen die hun huis te gelde maken, gaan 
vervolgens dikwijls aanpassingen aan het huis doen 
om er zo langer in te kunnen blijven wonen.  
Dat gaat helaas meestal ten kosten van de waarde 
van de woning….”  
Dat is een opmerking die heel veel vragen oproept, 
zelfs bij mensen van de bank zelf.  

Dat mag Stegeman wel eens 
uitleggen. 
Als u uw huis verbetert of uitbreidt, 
zal de waarde van het huis gelijk 
blijven of stijgen, is de algemene 
opvatting.  
Een bewoner die de zaak opknapt, 
moet niet denken dat hij de totale 
investering kan terugverdienen.  
Een pui vervangen of bredere 
deuren maken het huis niet veel 
meer waard. Het hangt ook af wat 

 AANPASSEN EIGEN HUIS: 

 MEER OF MINDER WAARD? 

 TTV RED STARS FIFTY FIT  

Hans Stegeman 
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PIETJE BELL 

 

De liefde voor het lezen heb ik vast overgehouden aan mijn eerste boeken. 

In mijn jeugd las ik met veel plezier over Pietje Bell, geschreven 
door Chris van Abcoude. Pietje was een jongen die met 
nonchalance alle grenzen verlegde, aangemoedigd door zijn 
vader, schoenmaker Pieter Bell. Deze werd vanwege zijn liedjes 
ook wel Jan Plezier genoemd.  
Van Abcoude kwam zelf uit Rotterdam en kende het straatleven 
als geen ander. Anders kun je zo niet schrijven. Hij moet bij het 
schrijven voortdurend de lach op zijn mond gehad hebben.  
Zijn vader had de bijnaam ‘Piet Plezier’.  
De serie speelt zich voor de oorlog af.  
In 1914 verscheen het eerste boek van Pietje Bell en  
in 1936 het laatste. 

In de acht boeken over Pietje Bell komen karakteristieke figuren voor,  
zoals drogist Geelman, de chagrijnige tante Cato (met de pukkel op de neus, die Pietje met een touwtje aan 
de deur probeerde te verwijderen toen ze sliep) en zus Martha die op dezelfde school zat als Pietje en zijn 
onderwijzeres was. Paul Velinga, de man waarmee Martha zich verloofde, geloofde wel in Pietje.  
Hij was de enige die Pietje begreep. 

Deze avonturen geven een mooi tijdsbeeld, toen je nog van alles op straat kon beleven en letterlijk kon 
‘uitvreten’, zonder direct gezien te worden als de grootste boef.  

Een fraai tegenbeeld was Jozef, de altijd brave zoon van Geelman, die een vreselijke hekel had aan Pietje. 
Op een gegeven moment had Pietje ook zijn eigen vriendenkring waar hij de dolste avonturen mee beleefde. 

Peentje, Engeltje, Sproet en Pietje noemden zich ‘de bende van de Zwarte Hand’.  
Als Pietje de criminele praktijken ontdekt van een krantenmagnaat wil hij de politie 
hiervoor waarschuwen, maar ja wie gelooft nu Pietje Bell? 
Dan maar een eigen ‘bende’ oprichten die detectivewerkzaamheden gaat doen.  
Zij verpakten veel grollen onder de term ‘Kunst veredelt’.  

Nadat er in 1964 een eerste rolprent van Pietje Bell klaar kwam,  
heeft Maria Peters in 2002 een modernere film gemaakt, met 
Quinten Schram in de hoofdrol, Angela Groothuizen als moeder 
Bell, Arjan Ederveen als drogist Geelman en Willem Nijholt als 
krantenmagnaat Stark.  
Dan kunt u ongeveer de vrolijkheid van de film inschatten.  
De film trok 1.008.000 bezoekers.  

Het is een genot om nog eens terug te bladeren in de boeken. 

Wiland Doreleijers 

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

Wat las u vroeger?  

Welk boek heeft op u indruk gemaakt toen u een kind was. Waar keek u naar uit, als de krant of het 
weekblad verscheen. Laat het ons weten via copij.schakel@seniorenraad.info of schrijf aan J. Penris, 
Zandakker 10, 5801 DV Venray 

Vervolg pagina 15 TTV Red Stars.  

De kennismakingscursus, op donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, omvat zes lessen, voor € 30,-.  
Nu zijn er intussen al enkele lessen voorbij. Als u nog mee wilt doen, kunt u instromen, voor € 5,- per les. 
Sportkleding is uiteraard gewenst. Tafeltennisbatjes zijn voorhanden.  
Aanmelden kan op de website van Red Stars: www.redstarsvenray.nl/fifty-fit/ of telefonisch via 06 50829831. 
De trainingen vinden plaats in de nieuwe accommodatie van Red Stars op sportpark De Wieën.  
Mogelijk gaat Red Stars in het voorjaar door met een tweede cursus. 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

