
   

  

 KBO en Zonnebloem gaan samenwerken  

  Wandelen door de Geijsterse Bossen  

  Nieuw winkelonderzoek GPV  

  Biljarten in De Kemphaan 

De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray  

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 30  nummer 4 1 mei 2015 

Zeventig jaar vrij. Over een paar dagen, op 5 mei, viert Nederland het feit dat het land zeventig jaar geleden 
werd bevrijd van de Duitse overheersing. Venray en omgeving waren al enkele maanden eerder vrijgekomen. 
De Schakel heeft dit in een serie van enkele artikelen onder de aandacht gebracht.  
Nu herdenken we met de rest van Nederland de officiële Bevrijdingsdag.  
In 1944 al, toen de eerste bevrijders voet zetten op Nederlandse bodem, kondigde het Koninklijk Huis met 
een ansichtkaart van de drie prinsessen hun ‘zo-spoedig-mogelijke’ terugkeer aan. 

IN DIT NUMMER O.A. 

 Bevrijdingsfeest Venray  

  Laatste deel serie 70 jaar bevrijding  

  Verkeersmarkt voor ouderen  

  Bouwplannen Venray vraagteken  
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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 29 mei. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 14 mei. 

Advertenties moeten uiterlijk 12 mei 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, tel. 585364),  
Herman Jacobs, Matt Botden, Henk Classens,  
Anja Kooiker en Johan Koster. 

Redactiesecretariaat:  
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray, 
henk.c1@ziggo.nl 

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Theo Swinkels. 

Drukwerk: MultiCopy Venray.  

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

 
(over: de website, de jaarplanning voor 2015) 

De Seniorenraad heeft begin april besloten geen 
actieve werving van advertenties voor de website 
ter hand te nemen. Dit naar aanleiding van een 
verzoek van een bedrijf om een ‘link’ te maken 
(een rechtstreekse koppeling) vanaf de website van 
de Seniorenraad naar dat bedrijf. Dit laatste had 
de raad al eerder afgewezen, omdat het zou kunnen 
suggereren dat de Seniorenraad een dergelijk bedrijf 
zou aanprijzen. 

Op de website staan nu wel advertenties van 
ondernemers die in De Schakel reclame maken, 
tegen een redelijke vergoeding. Dit gebeurt als een 
extraatje voor de financiële steun, die de ouderen via 
die advertentie krijgen. Maar om actief adverteerders 
te gaan werven voor alleen de website, is nog een 
stap te ver. Als zich iemand aandient, moeten we het 
op dat moment bekijken, was de stellingname.  

Overigens, de belangstelling voor de website is 
groeiende. Vóór de vernieuwing van de website in 
2013 lag het aantal bezoekers per maand op 
ongeveer 60. In de eerste drie maanden van dit jaar 
is dit gestegen naar rond de 250 per maand. 

Verder maakte de Seniorenraad een jaarplanning 
voor de resterende maanden. Aan de hand hiervan 
is te zien wat de leden nog te wachten staat.  
Hieruit blijkt enige vertraging betreffende 
de ouderenadviseurs. De nieuwe organisatie hiervan 
zal vlak voor de vakantie in de Seniorenraad en in 
september in de Centrale op de agenda staan.  
Begin volgend jaar is dan de eerste evaluatie. 

WWW.SENIORENRAADVENRAY.NL  

Op de hoogte blijven van zaken die ouderen 
aangaan? Raadpleeg regelmatig de website van 
de Seniorenraad. 

 UIT DE SENIORENRAAD 

 
STATUTEN CENTRALE TER INZAGE 

De Seniorenraad heeft nieuwe statuten 
en reglementen voor de Centrale van 
Ouderenverenigingen, Seniorenraad, 
commissies en werkgroepen opgesteld. 
Hierin worden dagelijkse zaken geregeld,  
maar ook procedures afgesproken voor het geval 
er verschil van mening ontstaat over zaken en 
personen. Deze worden op donderdag 21 mei in 
de vergadering van de Centrale vastgesteld.  
Voor belangstellende ouderen liggen de stukken 
vanaf donderdag 7 mei ter inzage in 
ouderencentrum De Kemphaan.  

http://www.seniorenraad.nl
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STRAATNAMEN 

 

Laatst las ik in de krant dat er 
onduidelijkheid was over de komst van 
een supermarkt aan de Tureluur in de woonwijk 
Brabander. Wat me opviel was de naam Tureluur. 
Niet dat er iets mis is met die vogelnaam. Toch heb 
ik het gevoel dat mensen je anders aankijken als je 
zegt ‘Ik woon aan de Tureluur’ dan wanneer je laat 
weten aan de Meeuwenstraat of de Leeuwerikstraat 
te wonen. En dat, omdat een of andere commissie 
ooit heeft bedacht dat jouw straat zo genoemd 
moet worden.  

Nu is er in dit geval weinig aan de hand.  
Hooguit informeert een flauwe grapjas of je daar niet 
tureluurs van wordt. Maar daar blijft het dan ook bij. 
Maar wat als je woont aan de Eendekotsweg, 
Pisbulten, Naadzak, Poepershoek, Galmgat of 
de Kromme Elleboog, welke benamingen ik 
ontdekte op internet? Om nog maar te zwijgen van 
Tussen Hel en Vagevuur, Dubbeleworststeeg en 
Achter den Engelschen Pispot.  
Wat kunnen bedenkers van straatnamen hun 
medeburgers ongewild veel leed berokkenen.  
Je zult dankzij de leden van de heemkundekring 
maar wonen aan de Hoerejacht, al heb je te horen 
gekregen dat dit een oud woord is voor hoornjacht. 
Dan klinkt ‘Ik woon aan de Tureluur’ toch heel 
anders. Je zult maar wonen aan de 
Dubbeleworststeeg en tijdens een verkeerscontrole 
aangehouden worden door de politie. Gegarandeerd 
dat de agent, als jij je adres opgeeft, denkt dat je 
onder invloed bent.  

Soms zeggen straatnamen ook iets over de aard 
van de gemeente. Ik hou wel van plaatsen die op 
deze manier zelfverzekerd voor de dag komen. 
De vroegere gemeente Vierlingsbeek was er zo een. 
En dus noemde die het plein middenin het dorp niet 
gewoon dorpsplein, maar Vrijthof. En wat te denken 
van de Kalverstraat in Maashees? Als bewoner word 
je met een status opgezadeld die je niet voor 
mogelijk had gehouden. ‘Ik woon aan het Vrijthof’ of 
‘Ik woon aan de Kalverstraat’: het klinkt toch net iets 
anders dan: ‘Ik woon aan de Tureluur’.  

En nu ik het toch over de vroegere gemeente 
Vierlingsbeek heb: Maashees en Holthees hebben 
allebei een straat die Vliegenberg heet. Een zet die 
zowel geniaal als sympathiek is. En uitgerekend 
deze zelfverzekerde, aardige gemeente is bij een 
herindeling opgegaan in Boxmeer. Het had 
andersom moeten zijn. De gemeente Vierlingsbeek 
had moeten groeien tot de grootte waarvan 
de straatnaamgeving al blijk gaf.  

Theo Vliegenberg 

  COLUMN 

Buurtinitiatief Smile Landweert houdt 
op 9 mei de jaarlijkse verkeersmarkt 
op het Schouwburgplein.  
Het evenement wordt dit jaar voor de vijfde keer 
georganiseerd. Voor 2015 is als thema gekozen:  
‘het jaar van de ouderen in en rondom het verkeer’. 
Smile Landweert haakt hiermee in op het 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg, 
dat het aantal verkeersdoden in Limburg verder 
terug wil dringen, het liefst tot nul. Daarom heeft het 
ROVL 2015 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de senior’. 
Onder motto’s als ‘Wijzer op weg’ en ´Maak van 
de nul een punt´ ondersteunt ROVL, samen met 
partners als KBO, Veilig Verkeer Nederland, 
Fietsersbond, ANWB en politie het hele jaar 
activiteiten om veilig gedrag te stimuleren en 
vaardigheden bij oudere weggebruikers te 
verbeteren. Het ROVL zet daarvoor onder andere 
de Gelukservice in, een enthousiast campagneteam 
dat op allerlei evenementen in Limburg met ouderen 
in dialoog gaat over verkeersveiligheid. 
 

Testrit en info 

Er komen diverse onderwerpen aan de orde. 
Ouderen kunnen een testrit maken met een rij-
instructeur. Er zijn brommobiels en scootmobiels 
aanwezig. VVN en Melvin Tweewielers werken 
samen met de elektrische fietsen.  
Bij een aanwezige apotheker kunnen mensen terecht 
met vragen over medicatie in het verkeer.  
Het GehandicaptenPlatform Venray geeft adviezen, 
men kan de oren en ogen laten testen, er is een 
fysiotherapeut aanwezig, enzovoort. 
Dus alles wat met ouderen in het verkeer te maken 
heeft, komt deze dag aan bod. Breng gerust uw 
kleinkinderen mee, ook aan hen wordt gedacht.  
De verkeersmarkt begint om 11.00 uur en duurt tot 
15.30 uur. 

Begin juni presenteert het ROVL een bijzondere 
eenmalige publicatie voor de Limburgse 
zestigplusser die actief wil deelnemen aan de 
maatschappij. Wilt u ook een gratis exemplaar 
ontvangen? Vraag het aan via info@rovl.nl 

  VERKEERSMARKT  

  VOOR OUDEREN 

mailto:info@rovl.nl
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Zo komt de hoek Langeweg-Langstraat eruit te zien 

 
Er ligt dus een groot probleem: welke plannen voeren 
de instanties uit en welke niet? Punt blijft, dat veel 
bouwbedrijven, projectontwikkelaars en particulieren 
grond hebben, waarop in principe gebouwd mag 
worden.  

Dit kan ten koste gaan van de gemeentelijke plannen: 
de haalbaarheid van de bouwplannen rond Anna en 
Servaas moeten ook in dit licht bekeken worden. 

In 2014 zijn in Venray 161 woningen opgeleverd, 
waarvan 80 procent huurwoningen. Bijna 30 procent 
hiervan werd in de kerkdorpen gebouwd. Van alle 
woningen was 80 procent levensloopbestendig, een 
aspect waar de commissie BVW ook veel aandacht 
aan besteedt. 

Op de vraag waarom er niet meer huurwoningen 
worden gebouwd, antwoordde Hans Teunissen dat 
de gemeente geen bouwondernemer is en afhankelijk 
is van partijen die grond bezitten en plannen gaan 
uitvoeren. Zonder eigen grond kan de gemeente 
moeilijk bepalen wat er gebouwd wordt.  
De gemeente propageert het zo lang mogelijk in de 
eigen woning blijven wonen en wil daar ook haar nek 
voor uitsteken.  
Ze zal daarom, als het kan, meewerken aan het 
opwaarderen van huizen door maatregelen te treffen 
rond de levensloopbestendigheid, zoals het 
aanpassen van toiletten en badkamers, het realiseren 
van slaapkamers beneden of het ombouwen van een 
garage tot slaapkamer. Het blijven wonen in eigen 
leefomgeving is vaak essentieel voor groter 
levensgeluk en tevredenheid. 

Martin Delhij van Wonen Limburg sloot daar bij aan. 
Maar er zijn een vijftal gradaties voor plaatsing op 
de wachtlijst. Zo zal alleen in het geval van een 
plotselinge onvoorziene gebeurtenis, zoals invaliditeit 
na een ongeluk, snel geholpen kunnen worden.  
Iemand, die al lang ziek is en bij wie dan na 15 jaar 
blijkt, dat de woning rolstoel-geschikt gemaakt moet 
worden, kan niet meteen een andere woning krijgen.  
Wonen Limburg beperkt op dit moment de bouw 
van huurwoningen, omdat over enkele jaren een 
overschot dreigt. Delhij toonde niettemin de 
bouwplannen, zoals in de bomenbuurt, en gaf aan 
hoe de stand van zaken is.  

 

Op 18 maart heeft de commissie Bouwen, 
Verbouwen en Woonomgeving van de Seniorenraad 
en het GehandicaptenPlatform Venray een 
themamiddag gehouden over de bouwplannen in 
de gemeente. De bedoeling was tegelijkertijd een 
nieuwe overeenkomst te tekenen met de gemeente 
en woningstichting Wonen Limburg. Dit ging wegens 
plotselinge afwezigheid van een der partijen niet 
door. De stand van zaken rond het bouwen in Venray 
werd wel ontvouwd. 

Kenmerkend is, dat er in Venray meer bouwplannen 
bestaan dan er woningen nodig zijn, zo legde 
wethouder Hans Teunissen van de gemeente Venray 
uit. Grote projecten als het Sint-Annaterrein en 
het Sint-Servaasterrein en ook de Brabander slokken 
het grootste deel van het bouwprogramma op. 
Het Limburgse bureau Etil (economisch en 
technologisch instituut) berekende, dat voor de hele 
gemeente Venray 1800 woningplannen op de plank 
liggen, terwijl er maar 1200 nodig zijn. Venray 
centrum heeft het grootste overschot (470).  
Alleen in Merselo, Smakt, Ysselsteyn en Oostrum zijn 
minder woningen gepland dan in de toekomst nodig 
zullen zijn. 

BOUWPLANNEN VENRAY 

VRAAGTEKEN 

Gouden Leeuw fase 2 
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Het wandel- en fietsseizoen breekt weer 
aan. De redactie van De Schakel 
presenteert om die reden weer wat routes, 
dit keer dicht bij huis: de Geijsterse bossen 
met diverse bijzondere plekken. 
Het vertrek van de knooppunten-wandelroute is 
bij de parkeerplaats bij het voormalige voetbalveld 
tussen Oostrum en Geijsteren. De knooppuntenroute 
via de bekende zwarte paaltjes staat daar op een 
bord uitgetekend. Noteert u de volgende nummers:  
20-21-25-24-23-7-8-9-10-22-21-20.  
Het beginnummer 20 staat op het paaltje precies 
naast het bord. U loopt (tegen de klok in) naar 
knooppunt 21 en volgt de weg over de Oostrumse 
beek. De binnenweg heet Op de Schaepsdrift. 
Vroeger dreven de boeren hierover hun schapen 
naar Brabant. 
 
De tocht gaat via een statige beukenlaan, aangelegd 
door de Baron W. de Weichs de Wenne. U wandelt 
langs de eeuwenoude St. Willibrorduskapel.  
Voordat de kapel er stond was er alleen een 
waterplas. De put werd gebouwd ergens tussen 
1250 en 1275 in de veenpoel (dooppoel).  
Vanwege de zandverstuivingen werd de plek ook wel 
‘Sint Willibrord in ’t Zand’ genoemd. Belangrijk is het 
knooppunt van wegen op deze plaats. Het waren de 
grenzen van gemeenten en provincies van vroeger. 
Volgt u verder de paaltjes over de Pelgrimsweg naar 
Sint Jozef in Smakt. U komt nu door het gebied 
Boshuizerbergen waar het Limburgs Landschap 
de scepter zwaait. Rechts passeert u de rabatten. 
Dit zijn kleine, gegraven kanaaltjes om het water uit 
dit gebied te transporteren.  
 
Jeneverbessen 
Het Limburgs Landschap neemt momenteel het 
gehele gebied onder handen. Bomen worden gerooid, 
wáchelen (jeneverbesstruiken) worden geplant. 
Er valt een grote schoonmaak te zien.  
Sommige plekjes zijn afgezet met roodwit lint om 
de machinisten van de grote machines te 
waarschuwen, dat er iets bijzonders in dat gebiedje 

zit: veelal gaat het om 
bijzondere mierennesten.  
Als u op een driesprong 
naar rechts wordt 
verwezen, kunt u beter het 
afgezette gebied blijven 
volgen tot aan een grote 
poort, waarop een nieuwe 
pijl staat.  
Via de zelf te sluiten poort 
komt u in een door dieren 
begraasd terrein. 
Het Limburgs Landschap 
beheert hier een gebied van ongeveer 250 hectare.  
Het is het grootste gebied in Zuid Nederland met 
jeneverbessen. Bij paaltje 23 verlaat u het 
beschermd gebied. Op naar knooppunt 7.  
Dit pad slingert door de zandverstuivingen en 
jeneverbes-struwelen. We wisten niet dat deze 
formaties een naam hadden, maar volgens de KNNV 
(de vereniging voor veldbiologie) zijn er een 
kathedraal (een groep struiken in een ring tegen 
elkaar aan) en een fort. De zandverstuivingen wordt 
een Atlantische woestijn genoemd. En de omgeving 
Op den Buus heette het ‘Rookend Zand’. Er komen 
vogels voor zoals de boomleeuwerik, boomklever, 
boomkruiper en buizerd. 
 
Bevers 
U nadert de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Plotseling 
staan we bij paal 10. Het nieuwe nummer 22 is even 
zoeken, het zit op de zijkant van het paaltje. 
In de verte ziet u de bekende Rosmolen. U kunt het 
volgende doen: de route naar knooppunt 22 loopt 
vóór de Rosmolen het bospaadje in, maar u kunt ook 
voorbij de molen het smalle paadje langs 
de Oostrumse Beek nemen. Er staat nummer 11 
aangegeven. Dit pad is wel een aanrader. 
Uiteindelijk komt u met beide nummers bij 
de omgevallen boom terecht. Ga daar overheen en u 
bereikt knooppunt 22. Links en rechts van 
de Oostrumse Beek is op dit moment een beverpaar 
bezig. Hier en daar ziet u bomen die vakkundig zijn 
omgewerkt door deze echte houthakkers. U kunt dit 
zien aan de spitse vorm aan het einde van de stam.  
Stroomafwaarts volgen we de beek om bij 21 terecht 
te komen. Tenslotte gaan we terug naar het 
vertrekpunt 20. 
Het is een geweldige wandeling van ongeveer 
drie uur. Loop de route ook eens met de wijzers van 
de klok mee en u ziet weer nieuwe dingen. 

 
Herman Jacobs  

 WANDELING VOL HOOGTEPUNTEN 

 DOOR DE GEIJSTERSE BOSSEN. 

 
Als u meer wilt lezen over dit natuurgebied, zoek dan 
via Google met de trefwoorden KNVV Boshuizen 
Venray. In de onderwerpenlijst klikt u dan op 
‘Boshuizerbergen Rookend Zand’.  
U kunt dan digitaal een boek hierover lezen met heel 
veel schitterende foto’s en goede toelichting.  
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Tijdens de wekelijkse inloop in  
de Watermolen is onder grote 
belangstelling de officiële start van het Servicepunt 
Oostrum gegeven door wethouder Lucien Peeters 
van de gemeente Venray.  
Hij onthulde het logo van het Servicepunt.  
Het logo bestaat uit twee handen die een groene bol 
omgeven. Groen staat voor veiligheid en doorgaan. 
De handen geven ‘het zorgzame’ aan.  
De werkgroep heeft het voorvoegsel ‘dorps’ voor 
de naam geschrapt. 

Daarna volgde een PowerPointpresentatie door 
Wim van Delft, bestuurslid van de KBO Oostrum.  
In de vooravond werd deze presentatie opnieuw 
vertoond voor de massaal opgekomen 
dorpsgenoten. De werkgroep Servicepunt was 
aangenaam verrast door de grote belangstelling 
en inbreng van de bezoekers. Deze inbreng ging al 
verder dan de organisatie gedacht had: meerdere  

 
bezoekers boden spontaan 
ondersteunende diensten aan 
als vrijwilliger op verschillende 
gebieden, zoals hulp bij het op 
papier zetten van een 
aanvraag, het beschikbaar zijn 
voor vervoer als dit gevraagd 
wordt en de belofte om lid te 
worden van een klusdienst als 
die er zou komen. Liefst vijf 
vrijwilligers gaan de VOA 
cursus volgen en daarmee 
komt in Oostrum het aantal 
vrijwillige ouderenadviseurs in 
totaal op zes personen. 

In de komende vergadering 
wordt alles op een rijtje gezet, 
maar er ligt dankzij de inbreng 
van de bezoekers tijdens de 
openingsdag al een aardige 
basis, die tot een 
voorspoedige start zal leiden.  

Veel mensen bewaren het ouderenblad, anderen 
doen het bij het oud papier. Dat is het lot van een 
tijdschrift. Maar soms wilt u iets teruglezen en dat 
gaat dan niet meer.  

Op de website van de Seniorenraad kunt u tot 
een jaar De Schakels teruglezen. 
RooyNet, het digitale geschiedenisboek van Venray 
heeft gevraagd om alle Schakels vanaf het eerste 
begin te mogen digitaliseren.  
Als RooyNet hiermee klaar is, over ongeveer een half 
jaar, kan iedereen het bestand ophalen en 
de Schakels van pakweg 1987, 1994, 2005 of 2010 
lezen.  

Konden we u in de vorige Schakel al vertellen dat 
er twee jaargangen 7 waren gevonden (In 1991 
en 1992), er is weer een merkwaardigheid 
bijgekomen. Een Schakel uit 1990, met op de 
omslag: ‘zesde jaargang, nummer 4 1989’. 
Schoonheidsfoutje zullen we maar zeggen. 

Bij het naslaan van het archief bleek dat er een 
dertigtal exemplaren ontbreekt. Het zou aardig zijn 
als de redactie die nog kan achterhalen. De eerste 
twee jaargangen (1985 en 1986) zitten helemaal niet 
in het redactiearchief.  
Van de volgende tien jaar ontbreken hier en daar 
enkele nummers.  
Heeft iemand nog oude Schakels op zolder liggen?  
Of in een oude boekenkast?  
Zaten er in de nalatenschap van uw ouders 
misschien nog Schakels?  
Zo ja, wilt u ze dan tijdelijk aan ons afstaan.  
Na digitalisering krijgt u ze beslist terug. 

 

  SERVICEPUNT OOSTRUM  

  VAN START  

  OUDE SCHAKELS  

  GEZOCHT (2) 
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Wie is: Wiel Broers  
Woonplaats: Leunen  
Leeftijd: 63 jaar 
Geboren in: Venray 
Getrouwd met: Thea Creemers 
Opa van: twee kleinzoons  
Oud beroep: timmerman, later 
 werkvoorbereider/
 calculator   
Bezigheden: Hobbybeurzen 
 bezoeken, samen met zijn vrouw
 Webmaster S.V. Leunen  
 Lid Werkgroep Historie Leunen  
 Vrijwilliger RooyNet HPV 
 
Omdat Wiel op de lagere school niet bepaald zat 
te wachten op extra lessen tot voorbereiding op 
de middelbare school, was de keuze om met zijn 
vrienden naar de LTS te gaan niet moeilijk.  
Hij was jarenlang werkzaam als timmerman bij 
bouwbedrijf Verhoeven, tot hij vanwege rugklachten 
naar kantoor verhuisde.  
Veel was nieuw en onwennig voor hem, maar hij 
benaderde de uitdaging positief, met de instelling 
‘Wat je niet weet kun je leren’. Zo deed hij er alles 
aan om het gebruik van de computer onder de knie 
te krijgen, ook in zijn vrije tijd thuis. Wat hij voor zijn 
werk leerde, komt hem nu als vrijetijdsbesteding 
goed van pas. 
Na zijn vervroegde pensionering was Wiel er niet 
de man naar om achter de geraniums te gaan zitten. 
De vrije uren worden onder meer gebruikt voor het 
bezoeken van beurzen op creatief gebied, samen 
met zijn vrouw. “Als het tenminste niet om 
de huishoudbeurs gaat,” zegt Wiel. 

Webmaster 
Als oud-voetballer van de sportclub Leunen kon Wiel 
zijn werkervaring met computers goed gebruiken.  
Hij is nu zelfs webmaster van de vereniging. Wiel 
heeft ook een seizoenkaart van PSV. Maar zijn 
hoofdactiviteit, waar hij met passie over vertelt, is 
wel het vele werk dat hij verzet voor de Werkgroep 
Historie Leunen, een onderdeel van de Dorpsraad. 
Wiel legt uit: “Het doel van deze werkgroep is 
zoveel mogelijk geluid- en beeldmateriaal over 
de geschiedenis van Leunen te 
verzamelen.”  
Het verzamelde materiaal wordt 
gedigitaliseerd en beschreven. 
Een selectie hieruit wordt op 
de website van RooyNet geplaatst. 
Wiel is daar avonden en dagen mee bezig. 
Zelf zegt hij: “Ik heb veel te weinig tijd.” Hij geeft nu 
bijvoorbeeld een lesprogramma wereldoriëntatie op 
de basisscholen. Maar schrik niet als Wiel diezelfde 
dag op bezoek gaat bij een 85-jarige Leunenaar die 
over de oorlog wil vertellen en vervolgens in een 
adem door een fotoalbum van een familie scant.  

  DIT HOUDT ME BEZIG 
Een keer in de maand is Wiel ook een van 
de RooyNet-mensen die met oude foto’s 
op Schuttersveld zit. 
Op alle dinsdagen van de oneven weken is 
er in Leunen een inloopmiddag, tot voor 
kort in de kerk, nu in de het nieuwe dorpshuis MFC 
De Baank. Hier neemt de werkgroep onder andere 
oude foto's, films, documenten en bidprentjes van 
inwoners in ontvangst. Ook wordt er dan van 
de gelegenheid gebruik gemaakt om informatie over 
foto's te bespreken. De documenten worden gescand 
en in het digitale bestand opgenomen. Daarbij 
worden complete familiealbums gedigitaliseerd. 

Urgentie 
Wiel benadrukt het belang en de urgentie van 
het vastleggen van de verhalen van ouderen, 
De werkgroep neemt mensen die herinneringen 
ophalen, op film op, waarbij vooral het registreren 
van geluid belangrijk is. De groep ouderen die bewust 
de oorlogen van Nederland (Tweede Wereldoorlog, 
Nederlands Indië, Korea) heeft meegemaakt, wordt 
steeds kleiner. In het bijzonder als het gaat om 
mensen die de politionele acties in Nederlands-Indië 
hebben beleefd. De vaak indringende, vele jaren 
verzwegen (lees: verdrongen) verhalen, komen 
dikwijls nu pas boven tafel.  
Helaas blijft er, omdat het bewerken van 
beeldmateriaal zoveel tijd kost, weinig ruimte over om 
voldoende aandacht aan de verhalen te besteden.  
En dat terwijl de tijd dringt. 

Als verlengstuk van zijn activiteiten voor de Leunse 
historie, werkt Wiel in een klein kantoor in een 
leegstaand pand op het Annaterrein.  
Dat heeft de imposante naam ‘Het Erfgoedhuis’ van 
het Historisch Platform Venray (HPV) meegekregen. 
Wiel is daar veel bezig met het digitaliseren van foto’s 
en documenten voor RooyNet. Zoals voor vele 
andere deelnemende instanties van RooyNet geldt, 
zijn de documenten voor Leunen ook te vinden in 
een aparte collectie van de werkgroep. 

Johan Koster / Herman Jacobs  
foto’s Gerrit Kuenen  

Een paar Schakels geleden hebben we 
beschreven hoe u RooyNet kunt bekijken.  
Daarvoor gebruikt u http://www.rooynet.nl/ en voor 
de Leunse historie http://leunen.rooynet.nl/  

http://www.rooynet.nl/
http://leunen.rooynet.nl/
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“WIJ SCHROUWDEN ALLEBEI” 

In de oorlog hadden we allebei in dezelfde 
schuilkelder gezeten, Jim Pound en ik.  
We zijn toen echt bevriend geraakt. Na de oorlog 
kreeg ik een telefoontje dat ze met een bus naar het 
oorlogsmuseum in Overloon gingen. Ik er met mijn 
zus naar toe op de fiets. Bleken het alleen jongeren 
te zijn.  
Wij teleurgesteld naar huis. Kwam er weer telefoon. 
Er stond een bus met veteranen bij het Engelse 
kerkhof. Daar werd mijn naam omgeroepen, want 
het meisje van het oorlogsmuseum wist nog dat ik 
er geweest was. Toen ik er op mijn fiets aankwam, 
hoorde ik de hele groep roepen “There she is.” 
Ik werd door al die veteranen gekust. Mijn man Piet 
zei later, dat ik nog rook naar al die oude mannekes.  
Bij de herdenking van de slag om Overloon, jaren 
later, was Jim er ook weer bij. Hij wou naar 
Grubbenvorst, naar het hotel waar hij in de kelder 
had gezeten. Zo’n kelder met spijlen voor het raam.  
Wij zijn er naartoe gereden. Het hotel was leeg, er 
was een andere eigenaar gekomen. De vrouw 
van die eigenaar zag ons lopen en toen ze hoorde 
waarvoor we kwamen, haalde ze de sleutels en liet 
ons binnen. Jim wilde toch naar de kelder, waar we 
geschuild hadden. Ik herinner me dat ik bij het afgaan 
van de trap automatisch mijn hoofd bukte omdat er 
een balk zat halverwege. Bij het zien van de tralies, 
begon ik automatisch te huilen. Tranen met tuiten. 
Jim sloeg een arm om mij heen en huilde mee. 
Daarna droogde hij mijn en zijn eigen tranen en zei: 
“Don’t say anything.” (zeg maar niets).  

Mariëtte Beerkens-Sloot  

DE DOOD VAN BEN SHOTTON 

“We moesten ons in de avond van de 17e oktober 
1944 in de omgeving van Ysselsteyn ingraven in 
een bosgebied. Ben Shotton was mijn sergeant en 
plaatsvervangend commandant van het peloton.  
Hij was zeer ervaren en ik kon volledig op hem 
vertrouwen. We gingen voor elkaar door het vuur. 

In de ochtend kreeg ik de opdracht om een groep 
soldaten van ons peloton en een aantal tanks naar 
het dorpje Veulen, vlak bij Venray, te sturen.  
Ik wilde meegaan, maar kreeg geen toestemming van 
mijn commandant, omdat ik de enige overgebleven 
officier in mijn compagnie was. De rest was gewond 
geraakt of gesneuveld. Ik moest mijn sergeant 
Shotton sturen. Ik wilde dit eigenlijk niet want Ben 
was getrouwd en had net een dochter gekregen.  
Ik protesteerde maar kreeg van mijn commandant 
te horen dat ik zijn bevel moest opvolgen. 
In de middag kreeg ik te horen dat de groep van 
sergeant Shotton in een regen van Duitse granaten 
terecht was gekomen. Twee soldaten, waaronder 
Ben, waren gesneuveld en er waren diverse 
gewonden. Bens dood had een enorm effect op 
het hele peloton. Ik was enorm verdrietig en 
voelde me schuldig. 

De dood van Ben Shotton heeft me nooit meer 
losgelaten. Sinds ik weet dat hij op het Brits militair 
kerkhof in Venray ligt, ga ik ieder jaar naar zijn graf. 
Jarenlang heb ik zonder resultaat geprobeerd 
familieleden van Ben te vinden.  
Op zondag 20 september 2009 gebeurde er een 
wonder. Ik was bij de jaarlijkse herdenking op het 
militaire kerkhof in Venray en stond met enkele 
mensen te praten, toen een vrouw me op 
de schouder tikte. Ze had gezien dat ik een krans 
had gelegd namens het Herefordshire regiment. 
Haar vader had ook bij dit regiment gediend en zij 
wist bijna niets van hem. Ze vroeg of ik hem had 
gekend. Zijn naam was Ben Shotton.  
Ik was stomverbaasd en gelukkig. We hebben nu 
regelmatig contact en ik heb haar veel over haar 
vader kunnen vertellen.” 

Luitenant Ken Crockford in 2010  

 

De redactie kreeg van 
Joost van de Vorle een 
bidprentje van vlak na 
de oorlog, waarin alle 
slachtoffers uit Venray 
werden herdacht. 

Inleiding. In een korte serie heeft De Schakel u deelgenoot gemaakt van ervaringen van mensen aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog.  

Na de oorlog bleven we nog lang ‘de Moffen’ haten. Wat restte waren de herinneringen en de drang om dit 
nooit,  
nooit te vergeten. Geregeld zijn er herdenkingen, waarbij soms nog verrassingen uit de bus komen.  

 70 JAAR BEVRIJDING VAN VENRAY: HERINNERINGEN EN HERDENKINGEN  
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HAARLEM HELPT VENRAY 

“Hoe kunnen wij het beste onzen dank, dat wij voor 
de oorlogsverwoestingen gespaard zijn gebleven, 
tot uitdrukking brengen? Door te geven van dat wat 
wij nog bezitten! Daartoe is de gelegenheid gesteld 
in de week van 23 tot en met 28 juli, wanneer 
de scholieren van de tien middelbare scholen in 
de gemeenten Haarlem, Heemstede en 
Bloemendaal inzamelingen zullen houden ten bate 
van Venray en zijn bewoners.” 

Haarlems Dagblad,19 juli 1945  

De inzameling 
was op touw 
gezet door 

pater V. Hutjens. Hij herinnerde zijn stadgenoten 
eraan dat Noord-Limburg begin 1945 met voedsel 
klaar had gestaan voor de hongerende Hollanders. 
Na de zware ‘slag in de schaduw’ rond Overloon en 
Venray hadden veel mensen niets meer: geen huis, 
geen huisraad, geen goederen. 
Met steun van de gemeenten zette hij een hulpactie 
op touw, die resulteerde in een stoet van dertig 
vrachtwagens, boordevol met huisraad. Niet alleen 
huisraad maar ook andere zaken als 
gebruiksvoorwerpen en gereedschappen kwamen 
in Venray aan. Bioscoop Rembrandt in Haarlem 
draaide een film: toegangsprijzen waren een lepel, 
vork, mes, hamer of kop-en-schotel, ten behoeve 
van de mensen in Venray.  

 
BABYBOOM: DRIE OP EEN DAG  

In de oorlog werd niet veel getrouwd, maar erna des 
temeer. Zo ontstond de ´babyboom´. Ter illustratie 
onderstaand bericht uit het Dagblad voor Noord/
Limburg: 

De familie Toon Janssen-Sanders te Veulen-Venray 
beleefde op 27 februari (1951) een merkwaardige 
dag. Nauwelijks was schoonzoon Denissen-Janssen 
uit Venray komen vertellen dat er die ochtend een 
dochter in zijn gezin was geboren, of men werd aan 
de telefoon geroepen op de Smakterweg. Via de 
draad werd de boodschap uit Meterik overgekabeld, 
dat de dochter Baltussen-Janssen die morgen 
bevallen was van een dochter. Moeder Janssen-
Sanders was nog op weg naar huis, toen haar al 
werd meegedeeld, dat er een telegram voor haar 
was thuis gebracht. Het bevatte de mededeling dat 
in het gezin van haar zoon Janssen-van Gerven in 
Cadier en Keer diezelfde dag een zoon geboren 
was. Zo werden Toon Jansen en echtgenote op 
één dag driemaal opa en oma. 

Venray staat op 5 mei 
centraal bij de viering, 
dat Limburg 70 jaar 
geleden werd bevrijd.  
In Venray komt het 
bevrijdingsvuur vanuit 
Wageningen aan.  
Het volledige 

programma was bij het klaarmaken van deze Schakel 
nog niet bekend. 

Bevrijdingsvuur 

Het programma begint om 10.45 uur. Dan arriveren 
de lopers van AV Venray Regio en Run for Health 
met het bevrijdingsvuur vanuit Wageningen. 
De laatste kilometer door het centrum van Venray 
worden de lopers begeleid door gildes en schutterijen 
uit de gemeente en door harmonie Euterpe. 
Ook historische legervoertuigen nemen deel aan 
de stoet. Hierbij is onder meer de Commissaris van 
de Koning in Limburg aanwezig. 

Polygoonjournaal 

Vanaf 11.20 uur zijn er in de raadzaal van het 
gemeentehuis optredens en een verteltheater. 
Bovendien is er de vertoning 
van een Polygoonjournaal uit 
1946 waarin de hulpactie van 
Haarlem voor het door 
oorlogsgeweld getroffen Venray 
wordt belicht. In de hal van het 
gemeentehuis is rond de hierboven genoemde 
Haarlemse hulpactie een expositie te zien. 

Bevrijdingswandelroute 

De hele middag zijn er tal van activiteiten in en om 
het centrum. Het Rooys Gidsengilde presenteert 
de speciaal ontwikkelde wandelroute, die de route 
volgt van de Engelse bevrijders in oktober 1944, van 
St. Anna naar het centrum. De mensen worden met 
oude legervoertuigen naar het startpunt gebracht. 

In hemelsnaam en Dialoogtafels 

In de toren van de Grote Kerk is vanaf 14.00 uur 
de documentaire ‘In Hemelsnaam’ te zien over 
de geschiedenis van de kerk van 1220 tot heden. 
‘Venray viert vrijheid’ wordt ’s avonds op het 
Schouwburgplein muzikaal afgesloten met het 
Bevrijdingsconcert van showkorps  
St. Petrus’ Banden.  

Op 2 mei geeft muziekvereniging Ons Genoegen een 
bevrijdingsconcert in de kerk van Oirlo. 
Het programma staat helemaal in het teken van 
de Tweede Wereldoorlog.  
Het concert begint om 19.00 uur en iedereen is 
welkom. De entree is gratis.  

Op 3 mei vindt in Castenray in het 
gemeenschapshuis De Wis een bevrijdingsconcert 
plaats. Dit begint om 11.00 uur. 

VENRAY OP 5 MEI CENTRAAL  

LIMBURGS BEVRIJDINGSFEEST  
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Het GehandicaptenPlatform Venray  
beoordeelde in 2014 ongeveer vijftig winkels in het 
centrum van Venray op hun bereikbaarheid, 
toegankelijkheid en bruikbaarheid (BTB) voor 
iedereen, dus ook voor mensen met beperkingen. 

Inmiddels is de werkgroep BTB (die op zoek is naar 
nieuwe vrijwilligers) begonnen aan de beoordeling 
van de volgende serie van pakweg 120 winkels in 
het centrum van Venray. Dit duurt tot 8 mei. Op een 
later tijdstip zal de werkgroep het winkelbestand in 
de overige kernen van de gemeente Venray bekijken. 

Het GehandicaptenPlatform Venray vindt het 
gewenst om periodiek, een keer in de vier, vijf jaar 
een dergelijk winkelproject te organiseren.  
Immers, het winkelbestand is door de jaren heen aan 
veranderingen onderhevig (nieuwbouw, verbouwing) 
en het aantal winkels wijzigt. 

De werkgroep BTB zal een aantal leerlingen van 
het Raayland College begeleiden, die in het kader 
van maatschappelijke stage hun medewerking aan 
dit project hebben toegezegd. 

Acht leerlingen zijn na uitvoerige instructies 
de beoogde winkels in het centrum van Venray aan 
het beoordelen op bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bruikbaarheid voor iedereen.  
En dit onder het motto ‘Wij willen óók uw klant zijn, 
wij willen ook úw klant zijn’. 

Hierbij wordt onder andere gekeken naar de entrees/
deuren, de gangpaden, afmetingen van paskamers, 
plaats balie/kassa/pinautomaat, aanwezige trappen/
toiletten en nooduitgangen, verlichting en vloeren. 
Ook de houding van personeel naar klanten toe, 
wordt onder de loep genomen. 

De bevindingen worden in een eindrapport 
vastgelegd en de winkels die aan alle hiertoe 
opgestelde criteria voldoen, ontvangen een certificaat 
van bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid. Het onderzoek is niet alleen in het 
belang van mensen met een beperking, maar ook 
in het belang van de winkeliers en in het belang van 
Venray als aantrekkelijk centrum.  

  WINKELONDERZOEK DOOR 

  GEHANDICAPTENPLATFORM  

‘Biljartvereniging voor 
Ouderen De Kemphaan’ 
uit Venray bestaat ongeveer 
25 jaar. De exacte datum van 
de oprichting is niet meer te achterhalen.  
Het clublokaal is in ouderencentrum De Kemphaan. 

De club heeft 53 leden, waaruit een bestuur is 
gekozen van vijf personen. De doelstelling van 
de biljartclub is uiteraard het bedrijven van 
de biljartsport, maar daarnaast is onderlinge sfeer 
een belangrijk punt. Zo niet belangrijker. 
De gezelligheid staat voorop en er vinden leuke 
gesprekken plaats. Maar ook de zorgen waarmee de 
leden geconfronteerd worden, komen aan de orde. 

De biljartzaal is gevestigd op de eerste etage van 
De Kemphaan, waar vier biljarts ter beschikking 
staan. Men kan daar van maandag tot en met vrijdag 
terecht voor een partijtje biljart onder het genot van 
een kop koffie, of iets sterkers als men dat wil.  
Er wordt competitie gespeeld in Noord Limburg.  
Deze bestaat uit 26 wedstrijden waarvan de helft 
thuis wordt gespeeld. Die wedstrijden vinden plaats 
in de namiddag. 

De indeling van de spelers vindt plaats naar het 
aantal caramboles die men in het voorgaande jaar 
gemiddeld heeft gemaakt. Daarnaast is er nog een 
competitie voor de leden van De Kemphaan zelf. 

Mensen uit Venray die gewoon eens een potje 
willen spelen of graag aan een competitie meedoen, 
zijn van harte welkom bij biljartclub De Kemphaan. 
Maar ook mannen en vrouwen uit de kerkdorpen, 
die om wat voor reden dan ook in hun dorp niet 
terecht kunnen om de biljartsport te beoefenen, 
kunnen in het ouderencentrum terecht. 

Er is altijd een tafel waar men tegen een geringe 
vergoeding een partijtje kan spelen, een kopje koffie 
kan drinken of wat bij kan kletsen.  
Kortom, alle reden om eens binnen te lopen en te 
zien of de biljartsport iets voor u is.  
U kunt zich melden bij het bestuur, tel. 585814. 

  ZILVEREN BILJARTVERENIGING  

  VOOR OUDEREN DE KEMPHAAN 
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** Wim Derikx is in Heide gekozen tot 
voorzitter van de KBO en neemt de functie 
van Mia van Lierop over. Hij was al vicevoorzitter.  
Diny Drabbels-Spee werd als nieuw lid in het bestuur 
gekozen.  
** In Oostrum heeft de ledenvergadering van de KBO 
Jos de Beer gekozen tot nieuwe voorzitter.  
Hij volgt Harrie Holtackers op. 

 

 

De KBO en de Zonnebloem in 
Limburg hebben plannen intensiever samen te gaan 
werken. Om te kijken hoe dit beter kan, start er na 
september in de KBO-regio Horst-Venray een 
proefproject.  

De KBO in Limburg heeft 136 afdelingen.  
In deze afdelingen zijn ongeveer 3000 ouderen actief 
als vrijwilliger. De Zonnebloem telt 166 afdelingen en 
3600 vrijwilligers. De Zonnebloem richt zich van 
oorsprong op ontspanningsactiviteiten voor mensen 
met een lichamelijke handicap of beperking, maar 
gaandeweg zijn er ook mensen met geestelijke 
problemen (bijvoorbeeld vanwege eenzaamheid) 
bijgekomen.  
Met name de Zonnebloem ervaart, dat het bieden 
van hulp aan een steeds grotere groep ertoe heeft 
geleid, dat het oorspronkelijke idee naar 
de achtergrond verdwijnt. En activiteiten van de KBO 
en de Zonnebloem overlappen elkaar in toenemende 
mate. Door zaken op elkaar af te stemmen, is dit 
beter te regelen. Hoe, dat zal moeten blijken op 
de vergadering van 9 september. 

Misschien hebt u het al 
opgemerkt. De redactie 
van De Schakel is uitgebreid met twee nieuwe leden. 
Vanaf februari draaiden Johan Koster uit Venray en 
Anja Kooiker uit Oostrum op proef mee met 
de redactie. Zij hebben besloten om definitief toe te 
treden tot de redactie en zullen de komende tijd 
regelmatig artikelen gaan schrijven voor het 
ouderenblad. Theo Swinkels uit Venray, die in 
de herfst vorig jaar al op proef aantrad, is definitief 
opmaakredacteur geworden. Hij zal met José 
Mulders uit Leunen bij toerbeurt het ouderenblad 
drukklaar maken. De Schakel blijft overigens nog 
zoeken naar een tweede eindredacteur. 

Burgemeester Hans Gilissen van Venray 
heeft Harrie Holtackers namens de 
koning onderscheiden. Holtackers is benoemd tot  
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving de 
onderscheiding bij zijn afscheid als voorzitter van de 
KBO in Oostrum. Holtackers hanteerde twaalf jaar 
de voorzittershamer. Maar hij was in het verleden ook 
negen jaar vicevoorzitter van de Seniorenraad en hij 
is al sinds 2005 als commissielid betrokken bij 
de jaarlijkse Dag van de Ouderen.  

Ruim 29 jaar was hij actief 
voor de Fietsvierdaagse.  
Bij de plaatselijke 
carnavalsvereniging 
De Karklingels is hij in 
diverse functies al sinds 
1957 actief.  
In de periode 1982-2002 
zat hij als lid en voorzitter 
in de Dorpsraad Oostrum.  

 
Zilver. Op de jaarvergadering heeft KBO Heide 
afscheid genomen van Mia van Lierop-Smits als 
voorzitter. Vicevoorzitter Wim Derikx bedankte haar 
voor het vele werk, dat ze voor de KBO gedaan heeft. 
Mia is veertien jaar bestuurslid geweest waarvan 
twaalf jaar voorzitter. 
Aan het einde van 
de vergadering 
speldde voorzitter 
Henk de Klerk van 
de KBO regio Horst-
Venray haar 
de zilveren speld van 
KBO Limburg op en 
overhandigde hij haar 
de bijbehorende 
oorkonde. 

 

KBO-speld.  
Voor de KBO in Leunen was scheidend 
penningmeester Jeu Steeghs zeer waardevol.  
Hij is een nauwgezet man die echt als ‘centen-kèl’ 
op de kleintjes lette. Bijna tien jaar had hij bij KBO 
Leunen de ‘knip’ in handen. Jeu liet niets aan het 
toeval over en dat gaf erg veel vertrouwen.  

Ook regiovoorzitter Henk de Klerk, 
die hem de KBO-onderscheiding 
opspeldde, noemde Steeghs 
nauwgezet, deskundig en 
betrokken. Jeu was een zeer 
gewaardeerd man bij de regio en 
andere vergaderingen. Na zijn 
afscheid als penningmeester gaat 
Steeghs wel door als Vrijwillige 
Ouderen Adviseur. 

  KONINKLIJK LINTJE EN  

  KBO-SPELDEN 
  BENOEMINGEN 

KBO EN ZONNEBLOEM  

GAAN SAMENWERKEN 

  NIEUWE REDACTIELEDEN 
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(voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.seniorenraadvenray.nl) 

Zaterdag 2 mei SENIORSERVICE:  
Open dag van Seniorservice aan 
de Prins Bernhardstraat 12a.  
Op de binnenplaats staat dan een 
tent, waarin de deelnemers hun 
creaties zullen tonen. In het gebouw 

zelf is ook van alles te bekijken en te kopen.  
De opbrengst is bestemd voor Hospice Zenit in 
Venray. U bent welkom tussen  
10.00 en 17.00 uur. U vindt ook informatie op de 
website www.seniorservicevenray.nl (voor iedereen) 

Dinsdag 5 mei GEMEENTE VENRAY: 
Officiële viering Nationale Bevrijdingsdag. Vanaf 
10.45 uur, in het gemeentehuis en het centrum.  
Lees verder het artikel op pagina 9. (voor iedereen) 

Woensdag 6 mei ANBO VENRAY: 
Korte fietstocht. Start om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
Er wordt ongeveer 25 kilometer gefietst met 
halverwege een pauze. Deelnemers worden verzocht 
zich 's morgens vóór 10.00 uur aan te melden bij 
Wim van Tilburg, tel. 546524.  
(voor leden van ANBO en KBO) 

Donderdag 7 mei KBO VENRAY: 
Kaartverkoop voor de barbecue. Zie het bericht bij 
28 mei in deze agenda. De kaartverkoop is van 
10.00 tot 12.00 uur in De Kemphaan. De kaarten 
kosten € 10,- per persoon. Dit is exclusief drankjes. 
(alleen voor leden) 

Vrijdag 8 mei PETRUS-BANDENPAROCHIE: 

In de Mariamaand wordt elke vrijdag in mei om 
19.00 uur bij de Lourdesgrot, in het park van het 
St. Jozefklooster aan de Eindstraat, de rozenkrans 
gebeden.  

Er ligt een intekenlijst in de Lourdesgrot om intenties 
op te geven. Ook kunt u intenties opgeven aan 
Herman Elbers, tel. 587199 of per mail: 
hermanelbers@home.nl (voor iedereen) 

 
Vrijdag 8 mei RIJBEWIJSKEURINGEN: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een 
medische keuring moet ondergaan, kan daarvoor 
terecht in ouderencentrum De Kemphaan aan het 
Kennedyplein te Venray. Vooraf een afspraak maken 
via tel. 586706. De kosten bedragen € 30,-.  
(voor alle 75-plussers) 

Zaterdag 9 mei SMILE LANDWEERT: 
Verkeersmarkt Smile Landweert, met speciale 
aandacht voor ouderen in het verkeer. Zie ook elders 
in deze Schakel. Van 11.00 tot 15.30 uur op het 
Schouwburgplein. (voor iedereen) 

Dinsdagavond 12 mei KBO VENRAY: 
KBO Venray brengt een bezoek aan IJsmakerij 
Clevers in Grubbenvorst. Het bedrijf zal de 
deelnemers dan ontvangen voor een rondleiding en 
na afloop trakteren op een versnapering. Velen 
hebben wel eens genoten van deze ambachtelijk 
geproduceerde lekkernij. Maar hoe komt die eigenlijk 
tot stand? Wilt u hierover meer weten, schrijf u dan in 
voor deze excursie. Dit kan bij Trees Cadirçi, 
tel. 581238 of per mail edtreescadirci@ziggo.nl of 
met een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan. 
De eigen bijdrage bedraagt € 7,-. Het vervoer gaat 
via carpooling. Dus laat alstublieft weten of u met of 
zonder auto wilt gaan. Het vertrek is om 19.00 uur bij 
De Kemphaan. (voor leden van KBO en ANBO) 

Woensdag 20 mei ANBO VENRAY: 
Lange fietstocht. Start om 12.30 uur bij 
De Kemphaan. Er wordt 40 tot 45 kilometer gefietst 
onderbroken met enkele pauzes. Deelnemers worden 
verzocht zich 's morgens vóór 10.00 uur aan te 
melden bij Wim van Stiphout, tel. 546524.  
(voor leden van ANBO en KBO) 

Donderdag 21 mei ANBO VENRAY: 
ANBO Venray maakt op 21 mei een dagexcursie 
naar kloosterdorp Steyl. Om 10.00 uur bijeenkomen 
bij De Kemphaan voor betaling en indeling van 
de auto's. De deelnemers worden om 11.00 uur 
in Steyl ontvangen met een kop koffie in het 
Missiemuseum. Onder leiding van een gids wordt 
de kloosterkerk (een beneden- en een bovenkerk), 
de kloostertuinen en de grotten bezocht. Daarna volgt 
een lunch in het Theehuis van de botanische tuin 
Jochumhof. Na de lunch gaan de deelnemers naar 
het Wereldpaviljoen, dat onlangs genomineerd werd 
voor het meest maatschappelijke uitje van 2015.  
De kosten voor de KBO-leden bedragen € 20,- plus 
de autokosten. Voor ANBO-leden € 15,- plus 
autokosten. Aanmelden kan tot maandag 18 mei bij 
Will Kellenaers per e-mail will@kellenaers.nl of per 
tel. 583276. (voor leden van ANBO en KBO) 

Donderdag 28 mei KBO VENRAY: 
Deze avond houdt KBO Venray weer haar 
gezellige zomerbarbecue met live muziek in en 
rond De Kemphaan. Dit begint om16.30 uur. 
De kaartverkoop is op 7 mei (zie boven in deze 
agenda). (alleen voor leden) 

  ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  1 MEI – 29 MEI  

http://www.seniorenraad.nl
http://www.seniorservicevenray.nl
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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Nog steeds worden jaarlijks naar schatting 
200.000 ouderen in Nederland slachtoffer 
van mishandeling. Daarom wil de Unie KBO ook in 
2015 doorgaan met de voorlichting over dit 
belangrijke onderwerp. De ouderenorganisaties KBO 
en PCOB werken al langer samen rond 
ouderenmishandeling en uitbuiting.  

Het Ministerie van Volksgezondheid ontwikkelde twee 
jaar geleden het project ‘Ouderen in veilige handen’. 
De KBO begon toen, samen met andere 
ouderenbonden, voorlichting te geven.  
Inmiddels zijn door een groot aantal bijeenkomsten 
ongeveer de 20.000 mensen bereikt.  

De KBO vindt een vervolg nodig en stuurde daarom 
een brief naar staatssecretaris Van Rijn. In het 
nieuwe actieplan moet de nadruk op ontspoorde 
zorg en financiële uitbuiting liggen, vindt de Unie.  
In de brief wordt ook gevraagd te onderzoeken,  
of er een relatie is tussen de overbelasting van 
mantelzorgers en ouderenmishandeling.  

Bewustwording, herkenning én erkenning van dit 
probleem was het doel van de bijeenkomsten rond 
dit thema, aldus de directeur van de Unie KBO.  
Zeker tegen de achtergrond van het langer 
zelfstandig wonen van ouderen is alertheid geboden. 
Overheid en organisaties moeten alle mogelijkheden 
benutten om ontsporing van zorg en financiële 
uitbuiting te voorkomen. 

De KBO beschikt over vrijwilligers die de afgelopen 
jaren door het hele land voorlichting aan 
de afdelingen hebben gegeven. Hierdoor zijn veel 
leden goed geïnformeerd over dit thema. Het is een 
lastig onderwerp waarover slachtoffers niet snel en 
niet graag praten. Daarom is het belangrijk dat kennis 
over dit onderwerp breed verspreid wordt. 
We kunnen mensen die er mee te maken krijgen 
uitnodigen om er wel over te praten en hen, 
waar mogelijk, behulpzaam zijn. 

Het op de agenda zetten van dit onderwerp en 
het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten is 
nog steeds mogelijk. Informatie hierover kan worden 
verkregen via avanbalkom@uniekbo.nl 

Henk de Klerk, 
Werkgroep KBO sub-regio Venray 

De zomerdagtocht van KBO Venray gaat dit 
jaar naar Den Haag en Scheveningen met 
een bezoek aan het Binnenhof en de Ridderzaal.  
Het vertrek staat gepland op donderdag 11 juni om 
8.00 uur vanaf De Kemphaan. 

Na een tussenstop voor 
een kopje koffie in de buurt 
van Breda of Gorinchem 
arriveren de reizigers rond 
11.15 uur in Den Haag.  
Daar is een rondleiding met 
gidsen. Na de lunch gaat 
de groep naar Scheveningen 

voor een strandwandeling of terrasbezoek.  
Om 17.00 uur wordt de terugreis aanvaard. In het 
dorp Zeeland krijgen de mensen een driegangendiner 
aangeboden en rond 21.15 uur is de terugkomst bij 
De Kemphaan gepland. Alle tijden zijn bij benadering 
en in overleg met de reisleiding. 
De prijs voor dit uitstapje is vastgesteld op € 57,50 
per persoon. Opgave bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of 
per mail edtreescadirci@ziggo.nl 

Op 3 juni organiseert het  
GehandicaptenPlatform Venray in 
samenwerking met het Huis voor de Zorg een 
themamiddag over de keukentafelgesprekken. Deze 
middag begint om 14.00 uur en wordt gehouden in 
De Kemphaan aan het Kennedyplein. 
De organisatoren willen op deze middag praten over 
de opgedane ervaringen met deze gesprekken. 
Er zijn wisselende geluiden, positief en negatief 
over het verloop van deze gesprekken, die handelen 
over de behoefte aan zorg en hulp en wat 
de gemeente kan en wil bieden. 
Tijdens de pauze wordt gelegenheid geboden tot 
opschrijven van ervaringen. Iedereen is van harte 
welkom, maar in verband met de organisatie wordt 
aanmelden vooraf zeer op prijs gesteld. U kunt zich 
aanmelden via info@gehandicaptenplatformvenray.nl 
of per tel. 550395. 

GehandicaptenPlatform Venray 

 ZOMERDAGTOCHT NAAR  

 DEN HAAG EN SCHEVENINGEN. 

 KBO WIL VERVOLG ACTIEPLAN 

 OUDEREN IN VEILIGE HANDEN  

  THEMAMIDDAG OVER  

 

mailto:avanbalkom@uniekbo.nl
mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
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 POELSSCHOOL.  

Het gebouw van 
de voormalige Petrus 
Bandenschool aan de 
Dr. Poelsstraat heeft twee 
nieuwe ‘bewoners’.  
Op de eerste plaats huist 
daar nu vrijwilligers-
organisatie Match, die het 
pand aan de Marktstraat 
moest verlaten wegens sloop 
en nieuwbouw.  
Verder is er nu een 
Dagbesteding gevestigd van 
de stichting 
Gehandicaptenzorg Limburg 
(SGL) voor mensen met een 
aangeboren hersenletsel of 
lichamelijke handicap.  
Tot nu toe moesten deze 
mensen naar Bergen of 
Baarlo voor hun 
activiteitendag.  
Er kunnen 25 mensen 
terecht.  
SGL wil in Venray ook nog 
veertien appartementen 
bouwen voor deze groep. 

 INSCHRIJVEN 
 FIETSVIERDAAGSE 

Wie in juli mee wil doen 
aan de Venrayse Fietsvierdaagse 
kan zich nu al inschrijven via 
veiligreserveren.nl en maakt kans 
op gratis deelname. 

Inschrijven op deze manier heeft 
voordelen: u kunt eenvoudig digitaal 
inschrijven en het is een veilige 
manier om te betalen, namelijk via 
iDeal. Na het betalen krijgt u een ‘e-
ticket’ per mail toegestuurd.  
Print dit ticket en neem het mee 
naar de startlocatie. Voor u is er dan 
een speciale balie, zonder lange 
wachttijden.  
Hier wordt uw e-ticket 
gescand. Vervolgens 
ontvangt u 
de bestelde 
startkaarten. 

De honderdste inschrijver die zich 
via veiligreserveren.nl meldt, krijgt 
zijn inschrijfgeld voor maximaal 
twee personen terug. Ga dus naar 
de site fietsvierdaagse-venray.nl  

http://www.fietsvierdaagse-venray.nl
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INFO OUDERENWERK: Netwerkcoaching: Versterken van sociaal netwerk met hulp van een vrijwilliger van 

Synthese. Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te staan? Zoekt u mensen om samen dingen mee te doen?  

Wilt u graag wat meer aanspraak met mensen in uw omgeving maar vindt u het lastig om ergens op af te stappen? 

Getrainde vrijwilligers kunnen u helpen bij het opbouwen van uw sociale contacten. Deze vrijwilliger noemen we een 

netwerkcoach. Contact kunt u opnemen met Dasja Giantsios of Annie Korstjaans. Synthese tel. 517300.  

 

Lening voor 55-plussers voor levensloopbestendige 

woningen. 

Particuliere woningeigenaren kunnen sinds 15 maart 2015 

een lening krijgen voor het treffen van maatregelen om 

hun woning levensloopbestendig en energiezuinig te 

maken. Voorbeelden zijn trapliften binnenshuis naar 

de eerste verdieping, vergroten van de deurbreedte of 

een mantelzorgwoning op het perceel bouwen, 

het verplaatsen van de slaap- en badkamer naar de 

begane grond of het realiseren van een inloopdouche.  

Tot maximaal 25.000 euro kan een lening tegen een laag 

rentetarief worden verstrekt. Meer informatie staat op 

www.limburg.nl/transitiefonds. 

Als u een Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen 

wilt aanvragen, denk dan ook aan 

de duurzaamheidsleningen van de Provincie Limburg.  

De Provincie verstrekt Duurzaamheidsleningen, evenals 

de Stimuleringslening Levensloopbestendig Wonen, tegen 

een gunstig rentetarief.  

U kunt een duurzaamheidslening aanvragen om 

maatregelen te realiseren die uw woning energiezuiniger 

maken of die energie opwekken. Denk hierbij aan isolatie 

of zonnepanelen. Door woningaanpassingen in het kader 

van levensloopbestendigheid en duurzaamheid te 

combineren beperkt u de (verbouwings)overlast en 

de kosten. 

 

Hoe verloopt het gesprek met de gemeente? 

Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, zoals 

begeleiding, dagbesteding en beschermd wonen, kunnen 

sinds dit jaar terecht bij hun gemeente. Als iemand zich 

meldt, dan zal de gemeente onderzoek doen naar 

de persoonlijke situatie van de aanvrager en met hem/haar 

in gesprek gaan. Een aantal cliëntenorganisaties is 

benieuwd naar de ervaringen van cliënten met dit gesprek.  

Melden van ervaringen 

De raadpleging Zorg naar gemeenten: het gesprek met uw 

gemeente is bedoeld voor iedereen die met het gesprek 

te maken heeft. Cliënten, maar ook mantelzorgers zijn 

van harte uitgenodigd om mee te doen.  

De vragenlijst kan worden ingevuld via de website 

zorgnaargemeente. Invullen duurt ongeveer 10 minuten. 

Ook mensen die geen internet hebben kunnen meedoen 

en telefonisch hun ervaringen melden: op werkdagen 

tussen 9.00 en 17.00 uur op tel. 0900 235 67 80 (20 cent 

per gesprek).  

De raadpleging loopt van 2 april tot 4 mei.  

Meer vormen van contact tussen jong en oud? 

Zou er een markt kunnen ontstaan waar oud en jong bij 

elkaar gebracht worden? Waar wensen en ideeën van 

beide generaties geruild kunnen worden? Kunnen we 

samen naar mogelijkheden zoeken om elkaar te bereiken? 

Zou een ‘match-dag’, een ruilbeurs, een ontmoetingsplek 

daarbij helpen? Wie helpt ons verder met dit initiatief? 

Neem dan contact op Neem dan contact op met Moniek 

(pittig jong) en Addy (pittig belegen) via 

wijzijnjong.oud@gmail.com  

Synthese – ouderenwerk Venray: 

 Dasja Giantsios  - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg 
  /ouderenadvisering. 

 Annie Korstjaans  - netwerkcoaching. 

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  

van 9.00 tot12.00 uur, tel. 523333,  

mail: mantelzorg@venray.nl 
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SMIDJE VERHOLEN 

Heel veel lezers van De Schakel hebben herinneringen aan 
de stripverhalen van Smidje Verholen. Voor velen was het in de 
jaren ’50 van de vorige eeuw de eerste kennismaking met de 
Limburgse krant. Je ouders wezen erop: “Hier, dat is voor de kinderen.” 
En eenmaal aan het lezen geslagen, wilde je de volgende ochtend, 
nog voor je naar school ging, lezen wat er verder gebeurde. 

Smidje Verholen is een bedenksel van striptekenaar A. van Delden, 
roepnaam Loek, geboren in Zwolle. Hij had ervaring opgedaan in 
de studio’s van Maarten Toonder. In 1949 richtte hij zijn eigen studio 
AVAN (naar zijn eigen naam, zonder Delden) op en begon 
volksverhalen in stripvorm te tekenen. Het vijfde deel ging over het 
volksverhaal ´De smid en de duivel´. Die smid verkoopt zijn ziel aan 
de duivel, maar Jezus en Petrus manen hem aan zijn zielenheil 
te denken. Ze laten hem drie wensen doen en de smid kiest: een stoel 
en een notenboom waar niemand zonder zijn toestemming uit kan 
komen. En als derde een magische portemonnee waar hij uit kan halen 
wat hij nodig heeft. 

Volksopstand 

Van Delden plaatst het geheel in de naoorlogse tijd, waarbij Duitsers en 
duivels synoniem zijn. Aan het einde van het verhaal gaat de smid in het 
oorlogsgeweld dood en komt in de hemel. Uit was de strip en 
de tekenaar richtte zich nu op de sage ‘De heks van Maastricht’.  
Maar de Limburgse lezers waren ondertussen verknocht geraakt aan 
Smidje Verholen en dreigden met het opzeggen van hun abonnement, 
als de strip niet terugkwam in de krant. 

Van Delden moest een list 
bedenken, de smid kwam in 
een tweede, kort verhaal terug 
op aarde. Vervolgens kwamen 
de beste strips: De Rare Alchemist, De veedieven van Texas en 
Het geheim van Sprookjesland. Met telkens terugkerende figuren 
als de boeven Platvink-Jantje en Franse Sjarl, de boosaardige 
professor Nosco en smidjes baas Sterke Stef. 
Daarna verschenen nog twaalf verhalen, maar het succes ebde, 
samen met onze jeugdige leeftijd, weg. 
Wie de teksten goed leest moet toegeven, dat ze in feite erg knullig 
in elkaar steken en oubollig zijn. Ze waren helemaal geschreven in 
de geest van mensen die onder elkaar hun belevenissen vertellen.  
Maar omdat de lezer elke dag maar een stukje las hield Van 
Delden de spanning er wel in. De tekeningen vergoedden verder 
veel.  
Veel lezers knipten de strips 

uit om ze te bewaren. Zelfs nu zijn daar nog bundels van te koop. Pas 
in 2008 besloot de Zutphense boekenantiquair Bouman alle verhalen in 
boekvorm uit te geven. 

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. 

De Rare Alchemist 

Platvink Jantje en Sjarl 

Proffessor Nosco  

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

