
  

IN DIT NUMMER O.A. 

����    Zorghuus Ysselsteyn klaar 

���� Wie betaalde mijn pensioenopbouw? 

���� Bewegen en Meer Bewegen 

���� Bouledrome Venray open 

���� Website Seniorenraad wordt vernieuwd 

���� Oudere vrijwilligers 8,7 miljoen waard 

���� Waar liep de Draolsen Wech 

���� Positie ouderen onder druk 

De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 28  nummer 4 april 2013 

Hare Majesteit Koningin Beatrix treedt eind deze maand, na 33 jaar, af als koningin van ons land.  
Kroonprins Willem-Alexander zal op 30 april worden ingehuldigd als nieuwe koning, de eerste koning sinds 
meer dan een eeuw. Twee maanden geleden hebben we u gevraagd naar uw persoonlijke ontmoeting of 
beleving met koningin Beatrix. Vier van u hebben hierop gereageerd met ieder een bijzonder verhaal.  
Zie bladzijde 15 en 16. 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 
Venray. De Schakel verschijnt 10x per jaar in een 
oplage van 3300 exemplaren en is óók te lezen op 
www.seniorenraad.info 
Los abonnement: € 13,50 per jaar, te bestellen via het 
secretariaat. 
De volgende schakel verschijnt op 31 mei 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 16 mei 

Advertenties moeten uiterlijk 10 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), Herman Jacobs,  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts, Matt Botden,  
Jan Hellegers. 

Redactiesecretariaat (tijdelijk):  
Jaques Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray 

Grafische vormgeving:  
Corry Houwen en Jan Hellegers  

Drukwerk: MultiCopy Venray  

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

(over: het gesprek met burgemeester en 
wethouders, het computerdossier en de 
ouderenkalender) 
 

Het tweejaarlijkse gesprek dat de Seniorenraad heeft 
met burgemeester en wethouders is tot ongenoegen 
van de Seniorenraad opnieuw uitgesteld, zo bleek 
tijdens de vergadering van de Seniorenraad van  
4 april.  “Pijnlijk”, noemden de leden van de raad dit. 
Het gemeentebestuur geeft hiermee de indruk dat de 
ouderen, zoals dat heet, aan de laatste mem hangen. 
De datum staat lang van te voren vast, maar het 
college vindt het blijkbaar geen punt andere 
belangen en afspraken voor te laten gaan.  
Oud-Venraynaar Jan Kremer is doende een integraal 
computerdossier op te zetten voor alle zorgvragers in 
de kop van Limburg. Dit heeft onder meer ten doel 
eenzaamheid te bestrijden. Huisartsenvereniging 
Cohesie en welzijnsstichting Synthese willen hieraan 
meewerken, als niet alleen gekeken wordt naar de 
lichamelijke gezondheid, maar ook naar het welzijn 
van de mensen. 
Wegens gebrek aan financiën ligt het werk aan een 
nieuwe ouderenkalender stil. Welzijnsstichting 
Synthese probeert nieuwe financiers te vinden om 
deze informatiekalender weer uit te kunnen brengen. 
Vermoedelijk wordt hij voortaan maar een keer in de 
drie jaar gemaakt. 

Een werkgroep, bestaande uit Matt Botden, 
Joop Simons en Jaques Penris, werkt al een klein 
jaar aan een nieuwe website voor de ouderen in 
Venray. De website www.seniorenraad.info zoals wij 
deze nu kennen, is erg statisch en trekt daarom maar 
weinig bezoekers, 
Tot nu toe had deze ook geen prioriteit in het werken 
voor ouderen. Immers, tien jaar geleden was 
internetten een zaak van jongere generaties.  
Er waren maar weinig ouderen van tussen de 65 en 
75 jaar die de computer gebruikten. Volgens het 
Centraal Bureau voor de Statistiek is dit aantal 
sindsdien verdubbeld. En over weer tien jaar zal 
iedereen onder de 75 jaar op internet zitten. Zij zullen 
steeds meer de websites bezoeken als ze iets nodig 
hebben of willen weten. 

Ook onze eigen website moet daarom meegroeien, 
tot leven komen. In De Schakel wordt u nu al 
geregeld naar de website verwezen als een verhaal 
een samenvatting is van een rapport of vergadering. 
Het volledige beleidsplan, jaarplan, jaarverslag van 
de Centrale van Ouderenverenigingen kunt u al op 
die website lezen. Maar ook De Schakel staat er 

SENIORENRAAD 

 

NIEUWE WEBSITE SENIORENRAAD 
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VOORDEELPAK 
 
Na de vorige column over 
voedselfraude heb ik geen berichten 
dienaangaande meer gehoord of 
gelezen. Wat dat zegt? Niets! Er zullen ongetwijfeld 
weer schandalen aan het licht komen. Omdat er altijd 
en overal dubieuze scharrelaars zijn die snel geld 
willen verdienen ten koste van alles. Ook zijn er altijd 
mensen die ons willen misleiden. Sluwe 
reclamejongens bijvoorbeeld die de waarheid ruim 
interpreteren. Ze maken er een sport van ons 
psychologisch zo te beïnvloeden, dat we vanzelf op 
het verkeerde been gaan staan.  
 
Suggestieve advertenties in bladen en de STER-
reclame geven je het idee je slag te slaan, terwijl het 
in feite de fabrikant is die dat doet. Op pakjes boter 
staat opvallend wat er allemaal aan vitamines en 
andere gezonde stoffen in zit, opdat jij maar denkt 
extra gezond bezig te zijn. Terwijl die stoffen er 
standaard in horen te zitten. Van anti-rimpelcrèmes 
en andere smeersels wordt gesteld dat ze 
dermatologisch getest zijn. Maar de uitslag van de 
test staat er niet bij. Misschien is die wel 
vernietigend. 
 
Reclame moet je kritisch bekijken. Het is niet waar 
wat de slogan beweert: “Heel Nederland naar 
Peijnenburg hapt, behalve ene Leo”. Ik hap er ook 
niet naar. Dus heeft Leo gezelschap van Theo. En 
wellicht ook van u. En wat te denken van ‘U moet de 
groeten van HAK hebben’? HAK kent ons niet eens. 
En als hij ons al iets wil geven, zijn het niet de 
groeten, maar de groente. 
 
Soms is reclame zo onweerstaanbaar dat je toehapt. 
Zo kocht ik laatst in de plaatselijke supermarkt een 
voordeelpak toiletpapier: 36 rollen voor ongeveer de 
halve prijs. Superzacht papier, stond in de 
aanbieding. Het bleek ook superdun te zijn, maar dat 
stond er niet bij. Bij de eerste de beste 
reinigingsbeurt schoot ik met mijn vingers door het 
superzachte papier heen. Bij de tweede beurt 
trouwens ook. Het idee dat dit wel eens 36 rollen 
lang zou kunnen gebeuren, stemde me niet bepaald 
vrolijk. Maar er was een lichtpuntje: de reclamerollen 
waren aanzienlijk kleiner dan de niet in de 
aanbieding zijnde rollen toiletpapier. Ongeveer de 
helft. Dus is het de vraag: voordeelpak voor wie?    
Je denkt voordeel te hebben, maar dat viel in mijn 
geval letterlijk vies tegen. Je denkt slim bezig te zijn, 
maar uiteindelijk moet je toch je meerdere erkennen 
in de C1000. 

Theo Vliegenberg 

COLUMN 
sinds jaar en dag op en in het archief van de site kunt 
u er tot begin vorig jaar in teruglezen. 

In het najaar hoopt de werkgroep het nieuwe gezicht 
van de website te kunnen presenteren. Enkele 
weken geleden heeft de werkgroep daarover overleg 
gepleegd met de secretarissen van de 
ouderenverenigingen. Dan zullen er ook nieuwe 
rubrieken komen, waarin voor u interessante 
informatie staat. Er worden koppelingen gemaakt 
naar andere sites waar u als oudere behoefte aan 
kunt hebben: naar de eigen afdelingen die al een 
eigen site hebben, maar ook naar de gemeente, 
welzijnsstichting Synthese, zorgorganisaties, 
hulpinstanties en openbaar vervoer. 

Daar waar het kan, zal de werkgroep niet wachten op 
de nieuwe site, maar eerder al zaken op internet 
zetten. Zo wordt al gewerkt aan een schema met 
vaste activiteiten, waar ouderen terecht kunnen om 
te sporten, te bewegen, hobby’s uit te oefenen 
enzovoort. We houden u vanaf nu op de hoogte. 

KEMPHAAN ZOEKT VRIJWILLIGER 

Ouderencentrum De Kemphaan zoekt op korte ter-
mijn een vrijwilliger, die op donderdagavond tussen 
19.00 en ca. 23.00 uur dienst kan doen. Bent u 
bereid deze klus op u te nemen, dan kunt u zich 
wenden tot mevrouw J. Wijnen in De Kemphaan  
tel. 586706. 
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Veel mensen hebben in april te maken gekregen met 
een verlaging van hun pensioen. Dat kan hard 
aankomen. En al gauw roepen wij, gepensioneerden: 
“Dat is oneerlijk, dat pensioen hebben we zelf 
betaald, daar hebben we jarenlang voor gespaard”. 

Op zich is dat wel zo, u hebt er jaren voor gespaard. 
Maar de kille cijfers zeggen ook, dat u niet genoeg 
hebt gespaard, om tot op hoge leeftijd dezelfde 
vruchten daarvan te kunnen plukken. Want we 
worden steeds ouder. Daar is, toen het systeem van 
de pensioenen tientallen jaren geleden werd 
opgezet, onvoldoende rekening mee gehouden. 

Hoe zit dat? Samen met uw werkgever legt u elk jaar 
een bedrag apart als appeltje voor de dorst na uw 
65e levensjaar. De berekeningen staan bij iedereen 
op het loonstrookje. Een rekenvoorbeeld, zoals dit is 
gepubliceerd door het pensioenfonds PGB:  
Als iemand 44 jaar lang 40.000 euro per jaar 
verdient, legt hij een deel van dit geld, (samen met 
de bijdrage van de werkgever is dat ongeveer 4400 
euro per jaar), opzij voor later. Dat is ongeveer één 
en een derde maandsalaris per jaar. Als de 
werknemer van zijn pensioen gaat genieten maakt hij 
het gespaarde in bijna vijf jaar op!  
Nu heeft het pensioenfonds al die jaren wel rente 
gekregen voor het geld. Die rente zou, als het geld 
op een gewone spaarbank was gezet, misschien 
voldoende zijn geweest voor nog eens vijf jaar, maar 
dan houdt het op. De werknemer is dan pakweg 75 
jaar.  
Door het binnenkomende geld te beleggen in 
aandelen, hebben de pensioenfondsen in het 
verleden meer winst kunnen maken. Zoveel dat het 
pensioen nog eens vijf jaar gegarandeerd kan 
worden. De werknemer is dan de 80 jaar 
gepasseerd.  

Veertig jaar geleden was dit voldoende, toen lag de 
gemiddelde leeftijd van de mens net onder de 80. 
Maar die gemiddelde leeftijd ligt ondertussen al een 
stukje hoger en het gaat maar door. Om een 
voorbeeld te geven: in de gemeente Venray was in 
2011 zes procent van de inwoners ouder dan 75 jaar. 
In 2031 zal dat veertien procent zijn. 
En toch worden al die ouderen doorbetaald. Tot nu 
toe was dit geen probleem, omdat er ook mensen 
eerder doodgaan en er dus geld overblijft. Maar 
Nederland telt ondertussen al 2000 mensen die 
ouder zijn dan 100 jaar. En Nederland zit al een jaar 
of vijf in een economische crisis, waardoor de 
pensioenfondsen veel minder geld krijgen dan nodig 
is, om iedereen na zijn pensionering te kunnen 
blijven betalen.     

 Afgeleid uit blad PGB door Jaques Penris 

 
WIE BETAALT UW PENSIOEN 
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Het artikel over ‘Wie betaalt mijn pensioen’ zou de 
indruk kunnen wekken dat ouderen niet hoeven te 
klagen, omdat ze meer krijgen dan hen toekomt. Dat 
wil de redactie van De Schakel niet beweren. De 
redactie vond ‘het zetten van de pensioenopbouw in 
het juiste perspectief’ van PGB wel interessant. 

Dat ouderen best mogen klagen blijkt ook wel uit 
recente cijfers uit Den Haag. Nu blijkt dat een 
belastingvereenvoudiging voor ouderen erg nadelig 
uitpakt. Zij gaan er tot 180 euro per maand op 
achteruit. En dat is voor mensen met een klein 
pensioen heel veel. Staatssecretaris Frans Weekers 
heeft beloofd dat, als de cijfers kloppen, 
aanpassingen volgen, maar bij politieke beloften 
geldt vaak de regel ‘eerst zien, dan geloven’.  

Jaques Penris 

VAN BEWEGEN NAAR MEER 

BEWEGEN?. 

We staan denk ik toch na deze lange winter aan het 
begin van de lente. Ik hoor iedereen zeggen, dat het 
nu wel mooi is geweest.  

We worden, gemiddeld genomen, steeds dikker en 
zwaarder. Dat geldt voor de jeugd, het geldt voor 
volwassenen, maar het geldt ook voor senioren. 
Grootste nadeel: het beïnvloedt onze gezondheid. 
Daar hebben we zelf last van, maar daar heeft ook 
de samenleving als geheel last van. 

Anno 2013 kampt een op de twee Nederlanders met 

overgewicht; het probleem is bij ouderen net zo groot 
als bij de jeugd. Op de televisie kunnen we wel het 
nodige zien: programma’s als Obese scoren niet 
alleen zware gewichten maar ook hoge kijkcijfers. En 
wat te denken van het dagelijkse programma: 
Nederland in beweging?  

Waar iedereen het wel over eens is, is, dat bewegen 
helpt in de strijd tegen de kilo’s. Maar bij senioren 
helpt het ook om botontkalking tegen te gaan, om 
spieren sterker te maken, om gewrichten soepel te 
houden, om het cholesterolgehalte te verminderen en 
om hart en longen sterker te maken.  
Bewegen is veruit het goedkoopste hulpmiddel om 
onze gezondheid op peil te houden en bovendien de 
kosten voor de gezondheidszorg te helpen temperen. 
Ouderen lijken een kwetsbare groep te vormen. Wie 
nog vitaal is, probeert vitaal te blijven, maar zodra 
kommer en kwel toeslaan, schiet het bewegen er al 
gauw bij in. Het los moeten laten van de eigen sport 
doet pijn. Men mist de inspanning en de uitdaging, de 
teamgenoten en de teamspirit. Het zoeken naar een 
alternatief verflauwt snel, als u niet oppast. Toch zal 
het moeten, want bewegen MOET, het helpt echt. 

Tip om dit voorjaar echt te beginnen: zoek zelf een 
maatje(s), trek de schoenen aan, ga naar buiten en 
zet de ene voet voor de andere. Als lopen niet meer 
kan, wil dit niet zeggen dat er niets meer kan. Zoek 
de beweging op in uw eigen omgeving! Doe elke 
morgen mee met de oefeningen op de televisie: 
Nederland in Beweging. U bent nooit te oud om te 
beginnen. 

Kijk binnen uw afdeling of er meer aan bewegen 
gedaan kan worden. Er wordt al veel georganiseerd. 
Van gewoon bewegen naar meer bewegen, dat is 
een mooi parool voor 2013. 
Aan de afdelingen de vraag om uw beweeg-
programma’s op te geven zodat deze op de website 
van de Seniorenraad geplaatst kunnen worden.  
    Joop Bus, Sport en Bewegen 

BELASTINGMAATREGEL TREFT OUDEREN 

SENIORENRAAD 

Het maakt niet uit wat u doet, als u maar in de benen komt 

en beweegt. 

PROEF 

BOODSCHAPPENPLUSBUS  

Vanaf begin deze maand rijdt in Venray de 
BoodschappenPlusBus. Het is een proef van vier 
maanden, eind juli wordt bekeken of de bus een 
haalbare kaart is.  
In de even weken kunnen ouderen en mensen met 
een beperking die in Castenray, Oirlo, Leunen, 
Veulen of Heide wonen, zich voor deze rit 
aanmelden.  De doelgroepen uit de andere 
kerkdorpen zijn in de oneven weken aan de beurt. 
De bus haalt de eerste klant om ongeveer 9.00 uur 
thuis op. ‘s Middags wordt de laatste klant om 
uiterlijk12.30 uur weer thuis afgezet.  

Aanmelden vóór woensdag in de week vóór 
deelname bij de Algemene Hulpdienst tel. 584444. 
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zorgverleners. 
In ‘t Zorghuus gaan twee groepen van acht mensen 
wonen die door dementie of andere 
geheugenproblemen niet meer in staat zijn 
zelfstandig te wonen. Door de professionele zorg en 
de vertrouwde, dorpse omgeving zullen zij zich op 
hun gemak voelen. Kinderen, familie en kennissen 
lopen makkelijk binnen en dankzij de begeleiding van 
vrijwilligers blijven de bewoners deelnemen aan 
activiteiten in het dorp. Per groep is er een grote 
kamer. Hier kunnen de bewoners samen koken, eten 
en recreëren.  
‘t Zorghuus biedt ook woonruimte aan een groep van 
acht bewoners met een verstandelijke of 
meervoudige beperking: mannen en vrouwen van 
diverse leeftijden. De groep is zo samengesteld dat 
er een prettige positieve sfeer ontstaat en bewoners 
ook iets aan elkaar hebben.  
 

Informatie  
Het woonkostenbedrag dat in rekening wordt 
gebracht, is opgebouwd uit vier delen: de huur-
kosten, de servicekosten, de verblijfskosten en de 
zorgkosten. Voor iedere bewoner zal dit verschillend 
zijn vanwege de verschillen in woonwensen en 
zorgbehoefte. In ‘t Zorghuus is er voor elk budget 
een woonruimte beschikbaar.  

Veel informatie kunt u vinden op de website: 
www.zorghuus.nl  maar u mag ook bellen met de 
leidinggevenden. Voor mensen met dementie is dit 
Edith Koonings, tel. 06 33717609 of  
edith@zorghuus.nl voor een mailtje. Voor mensen 
met een beperking is Toos Brands de aangewezen 
persoon. Zij is te bereiken op tel. 06 83389085. Haar 
mailadres is: toos@zorghuus.nl 

Veel vrijwilligers hebben de laatste 
jaren gewerkt aan ’t Zorghuus, een 
wooncomplex voor dementerenden en mensen met 
een verstandelijke of meervoudige beperking. Door 
inzet en doorzettingsvermogen van deze vrijwilligers 
is een droom werkelijkheid geworden. In mei nemen 
de eerste bewoners hun intrek in ’t Zorghuus.  
Op donderdag 6 juni wordt het gebouw feestelijk 
geopend.  
Zondag 28 april is er tussen 14.00 en 16.30 uur een 
kijkdag voor de omwonenden en andere 
belangstellenden. 

Karin van Dijck, Marian Fleurkens en Annemarie 
Koonings waren in 2006 alle drie werkzaam in de 
gezondheidszorg. Ze vonden dat de zorg beter kon. 
Hun idee was: een kleinschalig wooncomplex in het 
dorp, voor mensen die daar hun leven lang hebben 
gewerkt en geleefd.  
Hun idee leek onhaalbaar. Ysselsteyn was klein, er 
werd bezuinigd op de zorg en er was geen gebouw. 
Toch bleven ze geloven in hun droom. Ze vormden 
een stichting en vroegen en kregen hulp van 
enthousiaste mensen. Na jaren van stug volhouden 
werden de plannen concreter. In 2010 kregen ook de 
bouwkundige plannen meer contouren. In het hart van 
Ysselsteyn kwam de plek van de Rabobank vrij en de 
medewerking van aannemersbedrijf M.J. Teunissen 
bespoedigde de bouw.  
 

Ik bouw mee 
Maar daarmee was men er niet. De stichting moest  
€ 500.000,- voor de inrichting bij elkaar brengen. 
Daarvoor werden subsidies en fondsen geworven en 
werd een beroep gedaan op bedrijven en 
particulieren. De actie ‘ik bouw mee’ maakte veel los 
in Ysselsteyn en omgeving. Jong en oud kwamen 
massaal in actie. In de zomer van 2012 kon de bouw 
beginnen. Nu, april 2013, staat ‘t Zorghuus klaar voor 
de start: met een gezonde financiële positie, een 
fantastisch gebouw en een team van enthousiaste  
 

  JAAR VAN DE FIETS 2013  

‘t ZORGHUUS YSSELSTEYN GEREED 

Foto Gerrit Kuenen 
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OUDERE VRIJWILLGERS VENRAY 
ZIJN 8,7 MILJOEN EURO WAARD 
 
Vrijwilligerswerk ouderen levert kapitalen op 
Stel je eens voor dat alle 5,8 miljoen vrijwilligers in 
Nederland tijdelijk het werk neerleggen. Bewoners 
van zorginstellingen zouden het zonder gezelligheid 
moeten doen, sommigen zelfs zonder bad, stoel-
gang, eten. Uitstapjes worden afgelast, activiteiten 
overgeslagen. Op de sportvelden is het stil, de kan-
tine blijft gesloten, kinderen lopen doelloos rond. 
Mensen die in de rij staan voor de voedselbank 
druipen af, er zijn geen vrijwilligers om de levens-
middelen uit te delen.  
De samenleving kan niet meer zonder vrijwilligers. 
Van alle 50-plussers zet 42 procent zich in als vrij-
williger, aldus het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS). Deze ouderen doen 60 procent van al 
het vrijwilligerswerk. Al met al zijn er in Nederland 
maar liefst 2,7 miljoen vrijwilligers van 50 jaar en 
ouder in touw voor hun vereniging, de buurtjeugd, 
kerk of zorghuizen. Vrijwilligers zelf willen vaak 
niets weten van geld. Een onkostenvergoeding is 
welkom, maar een vergoeding voor gewerkte uren 
is niet gebruikelijk.  
De 2,7 miljoen 50-plussers die vrijwilligerswerk 
doen, werken per persoon gemiddeld 260 uur per 
jaar. Als groep nemen zij daardoor 60 procent van 
alle vrijwilligersuren voor hun rekening. Bij een uur-
loon van € 5,- komt dat neer op een waarde van  
€ 3,5 miljard euro per jaar! 
  
Wat zegt dit alles - uitgaande van dit onderzoek - 
over de ouderen in Venray? Penningmeester Kees 
Moerkerk van ANBO Venray rekende uit: Venray 
kent volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 
16114 ouderen (cijfer januari 2011). Volgens dit  
onderzoek zet 42 procent zich 260 uur per jaar in 
als vrijwilliger. Dat betekent voor Venray 6768  
ouderen. Zij vertegenwoordigen ‘een waarde’ van 
(eveneens uitgaande van € 5,00 per uur) liefst  
€ 8.798.400,-. Bijna negen miljoen! 
 
Bron: Plus-Magazine  
(Voor het hele artikel zie www.plusonline.nl   
Zoekterm: Onderzoek vrijwilligerswerk) 

Met het gooien van jeu de bou-
lesballen en daarmee het ont-
hullen van de naam openden burgemeester Hans 
Gilissen, wethouder Lucien Peeters en gedeputeerde 

Patrick van der Broeck zondag,14 april, de  
Bouledrome Venray op de voormalige parkeerplaats 
van het ziekenhuis. Het plein kreeg de straatnaam 
Speulpark.  
De banen waren al enige tijd in gebruik en worden 
vooral in de wintermaanden intensief bespeeld door 
onder meer de jeu de boulesspelers van KBO-
afdelingen. Ook het KBO Jeu de Boulestoernooi zal 
komende lente, op 27 juni voor het eerst in de Bou-
ledrome plaats vinden. De accommodatie telt negen 
binnenbanen en liefst 32 buitenbanen.  

Hierdoor kan ook in de wintermaanden worden door-
gespeeld. 
Enkele jaren geleden, in 2007, nam een groep lief-
hebbers van dit spel, onder bezielende leiding van 
Eef Zeelen het initiatief voor de bouw. Een overdekte 
hal zou het mogelijk maken ook in de winter te spe-
len. Bij dit initiatief sloten zich niet alleen de officiële 
verenigingen aan, maar ook een aantal  
KBO-afdelingen.  
In 2009 werd 
voor dit streven 
een stichting  
opgericht. 

  
ANBO-NIEUWS 

BOULEDROME VENRAY OPEN 
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De voorbije maanden zijn ouderen 
geconfronteerd met overheidsmaatregelen 
die op diverse gebieden hard (gaan) ingrijpen in de 
leefomstandigheden. Het betreft maatregelen die van 
invloed zijn op de opbouw en de hoogte van 
pensioenen, de kosten voor wonen en het 
toekomstperspectief voor zorg. Met name door de 
opeenstapeling van de gevolgen van de diverse 
maatregelen worden ouderen onevenredig getroffen, 
zo menen de ouderenbonden. 
 
Deze ouderenorganisaties, verenigd in het Centraal 
overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties 
(CSO) hebben de afgelopen maanden flink 
geprotesteerd en alternatieven aangedragen die de 
pijn bij de ouderen kunnen verzachten. Zo zijn er 
brieven geschreven aan de verantwoordelijke 
bewindspersonen, gesprekken gevoerd met politieke 
partijen en heeft men ook de eigen achterban van 
ouderen met een handtekeningenactie opgeroepen 
niet stil te blijven zitten. 
 
Velen uit die achterban zijn ervan overtuigd dat ook 
ouderen naar vermogen dienen bij te dragen aan een 
oplossing van de economische crisis.  
Maar men heeft ook de overtuiging, dat de nu 
opgelegde maatregelen geen recht doen aan een 
evenredige verdeling van de pijn over alle 
bevolkingsgroepen. Alles bij elkaar worden ouderen 
harder ‘gepakt’ dan andere Nederlanders.  
 
In de huidige situatie is het belangrijk dat de 
maatschappelijke solidariteit bij de te nemen 
maatregelen overeind blijft. Bij het ontstaan van een 
generatiekloof is niemand gebaat. Het gaat niet om 
verschillen tussen generaties, maar over verschillen 
binnen de samenleving: kansrijk of kansarm, 
hulpbehoevend of gezond, maar vooral arm of rijk. 
 
De gehouden handtekeningenactie is als middel door 
de achterban van de Unie KBO en de collega 
ouderenorganisaties zeer gewaardeerd. De actie was 
een grote steun in de rug van de KBO als 
belangenbehartiger. Ongeveer 20.000 personen 
hebben hun handtekening gezet. Deze zijn inmiddels 
aangeboden aan het Ministerie van Financiën, 
samen met suggesties voor andere oplossingen 
waaraan gedacht kan worden.  
 
De effecten van de maatregelen worden nu 
geëvalueerd en begin april landelijk opnieuw 
besproken. We mogen hopen dat dit zal leiden tot 
correcties om niet bedoelde effecten weg te nemen. 
 

Henk de Klerk  

Van de Museumroute Ysselsteyn, afgekort 
MRY, bestaat een fraaie en goed  
uitziende folder met een duidelijk routebe-
schrijving. Dit kan dus niet mis gaan.  
 
Het vertrek is vanaf het Lovinckplein. Direct al in het 
begin komt u bij het Peelmuseum, een initiatief van 
het echtpaar Jan en Dien Houben. De verzameling 
omvat door boeren vaak zelfgemaakte voorwerpen 
en machines, die door een paard werden getrokken 
of later met een kleine motor werden aangedreven. 
U vervolgt de route, die wordt aangeven met zwarte 
paaltjes met zilver-
kleurig aluminium 
waarop de letters 
MRY staan.  
U loopt langs het 
sportcomplex van 
Ysselsteyn. Links 
en rechts staan 
grote stallen voor 
kippen en varkens 
waar Ysselsteyn 
om bekend staat. 
De meeste stallen 
zijn van Hou-
bensteyn. 
De routepaal wijst 
de weg door een hekje, de wei in en u komt aan weer 
een Houbensteyngebouw, met daarin een grote ver-
zameling landbouwmachines, zelfs een machinale 
klompenmakerij en bakkerijmachines. Op een A4’tje  
wordt duidelijk uitgelegd wat er allemaal staat. De 
gebouwen zijn niet op slot en kunnen het gehele jaar 
door bezocht worden. 
Rouwkuilen 
De route voert vervolgens rond een kunstmatig aan-
gelegd meertje. Er staan goede zitbanken en er is 
een rondvaartbootje, dat u zelftrappend moet voort-
bewegen. Via een klappoortje belanden wij op het 
grondgebied van Staatsbosbeheer in het natuurre-
servaat de Rouwkuilen. Let op: hier staan niet de 
zwarte MRY-paaltjes, maar houten paaltjes met pijlen 
van  Staatsbosbeheer, daaronder ook het MRY-
vignet. De Rouwkuilen heeft net een renovatie onder-
gaan: honderden bomen zijn verdwenen en het voet-
pad moet hier en daar nog opgeknapt worden, maar 
voor de zomer is dat klaar. 
Vanuit het bos gaat de wandeltocht weer de vlakte 
op. Op het Potteven leidt de route langs een voorma-
lige champignonkwekerij nu eigendom van de familie 
Keijsers. Ook deze schuur is van binnen omgebouwd 
tot museum en paardenstallen (Friezen). 
Dromen 
Fee Keijsers is voormalig eigenaar van Keijsers-

POSITIE OUDEREN ONDER DRUK MUSEUMROUTE YSSELSTEYN 
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Manders installatiebedrijf (een zoon heeft het bedrijf 
overgenomen) en heeft ooit een verzameling aange-
legd van allerlei voorwerpen die vroeger door zijn 
vader en hemzelf zijn gebruikt in de vroegere smidse 
midden in het dorp. In de paardenstallen zijn  
prachtige koetsen te bewonderen en hamen met veel 
koperwerk. Alles wordt nog gebruikt bij bijzondere 
gelegenheden in en om Ysselsteyn.  
U nadert nu het einde van de tocht. Ik durf wel te 
stellen dat er twee dromen zijn uitgekomen van Jan 
Houben en Fee Keijsers: laten zien aan andere men-
sen wat hun droom was in een peeldorp bij uitstek. 
En aan het Lovinckplein komt een nieuwe droom uit: 
het zorgcomplex is bijna klaar. 

Boekje en cursussen 
scootmobielrijders 
In De Schakel van maart berichtten wij al over de bij-
eenkomst in verband met het boekje 
‘scootmobielrijders in het Venrayse verkeer’. We zijn 
verheugd over de hoge opkomst van belangstellen-
den, waaronder een zeer groot aantal scootmobielrij-
ders. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan 
wethouder Twan Jansen, waarna Martin Wijnhoven 
van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Venray, het 
boekje toelichtte. Een gehouden verkeersquiz onder 
de belangstellenden leverde twee winnaars van een 
cadeaubon op. Al met al was het een zeer geslaagde 
bijeenkomst te noemen. 
 
Cursus verzet 
In maart werd melding gemaakt van een eerste 
scootmobielcursus op 19 juni. Aangezien er op  
18 mei op het Schouwburgplein al een verkeersmarkt 
plaats vindt, is onze eerste scootmobielcursus verzet 
naar 18 september 2013. 
 
Verkeersmarkt 
GehandicaptenPlatform Venray zal op 18 mei deel-
nemen aan de verkeersmarkt op het Schouwburg-
plein. Er is een bemande stand waarin informatie 
over het GehandicaptenPlatform, de doelstellingen , 
de scootmobielcursussen en dergelijke te krijgen is. 
Bovendien zijn wij behulpzaam bij een parcours voor 
scootmobielrijders. 

Bijeenkomst gemeente en verenigingen 
Op 12 juni staat een bijeenkomst gepland met  
verenigingen in het gemeentehuis. Deze  
bijeenkomst, georganiseerd door de gemeente in  
samenwerking met het GPV, heeft tot doel de  
verenigingen toegankelijker te maken voor mensen 
met beperkingen. Een werkgroep is reeds bezig met 
de voorbereidingen. Deze werkgroep bestaat uit de 
voorzitter van het GPV en een viertal  
beleidsambtenaren van de gemeente.  

Barbecue met live muziek  
Vanwege het enorme succes 
van verleden jaar organiseert de KBO 
Venray-kom ook dit jaar een barbecue 
voor haar leden in en om De Kemp-
haan. 
Op donderdag 30 mei staat De Kemp-

haan vanaf 16.00 uur voor hen open. De opzet zal 
een tikkeltje anders zijn maar de formule ‘eten, mu-
ziek en gezelligheid’  is hetzelfde. Voor onderhou-
dende muziek staat Jacques Spreeuwenberg garant. 
Omdat De Kemphaan uit veiligheidsoverwegingen 
slechts een beperkt aantal deelnemers kan toelaten, 
is een kaartverkoop noodzakelijk. De kaarten kosten 
€ 10,- per persoon. 
De kaartverkoop is op de donderdagen 16 en 23 mei 
van 9.30 uur tot 12.00 uur in De Kemphaan. Legiti-
matie met een KBO-pas is verplicht. De voorraad is 
beperkt OP = OP. 

GPV NIEUWS 

KBO-NIEUWS 

Museumroute Ysselsteyn (MRY) is zes kilometer 
lang en is normaal binnen anderhalf uur te lopen. 
Maar bezoekt u ook alle drie de musea, dan trek 
maar vijf uurtjes uit. Ook grote groepen zijn welkom. 
Behalve het natuurreservaat Rouwkuilen is alles 
met rolstoel begaanbaar. 
Wilt u De Peelstreek en De Smid bezoeken, dan 
moet u even een afspraak maken, tel. 541539 of 
541544 of via info@depeelstreek.nl  

GEDICHT 

Twee sportieve oudjes uit Veulen   
Die liepen te samen naar Keulen 
Maar Marie brak haar been 
Toen moest Grad haar alleen 
Heel de weg op z’n schouders meezeulen. 

Plutoux 
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Test uw verkeerskennis 
Op donderdag 11 april 2013 hebben 573 Venrayse 
kinderen van groep 7 en soms groep 8 weer het 
jaarlijkse theoretische verkeersexamen afgelegd. 
Hieronder 3 vragen, die ook voor ouderen een goede 
test zijn. Stuur de juiste antwoorden via een 
briefkaart of mailtje naar de afdeling Venray van VVN 
en maak kans op enkele VVV bonnen. 

Vraag 1:  
De fietsers krijgen te 
maken met een tractor 
van links. 
Moeten de fietsers 
voorrang geven? 
Ja 
Nee 
 
Vraag 2:  
Milla en Rosan krijgen 
te maken met een auto 
die een uitrit uit komt 
rijden.  
Mogen Milla en Rosan 
beiden voorgaan? 
Ja 

             Nee 
 
Vraag 3:  
De kinderen komen bij 
een kruispunt. Bhodi wil 
linksaf en Virginie wil 
rechtsaf.  
Mogen Bhodi en Virginie 
hier links en rechtsaf? 
Ja 

           Nee. 
 

Oplossing per briefkaart sturen aan: Afd. Venray 
VVN, Luzerne 5, 5803 JZ Venray of mailen naar 
m.wijnhoven@hccnet.nl Vergeet uw naam en adres 
niet te vermelden. 

Afscheid bestuursleden 

Mariëtte Beerkens-Sloot en Henk Roling hebben be-
sloten geen nieuwe zittingstermijn aan te gaan en 
hebben het bestuur van ANBO Venray per 1 april 
verlaten. 

Mariëtte Beerkens-Sloot  is sinds oktober 2005 be-
stuurslid geweest en heeft vele functies vervuld. Tot 
2010 was zij de vertegenwoordiger van de ANBO in 
de Seniorenraad, de Centrale van Ouderenverenigin-
gen en redactielid van De Schakel. Zij heeft via haar 
netwerk er voor gezorgd dat veel ouderen in Venray 
lid zijn geworden van ANBO Venray. Ook was ze 
steeds op zoek naar bestuursleden en steeds lukte 
het haar weer, nieuwe mensen binnen te halen. 

Henk Roling is sinds november 2009 bestuurslid ge-
weest en is geworven om de FNV binnen de ANBO 
Venray te introduceren. Hij nam al snel de gewest-
vergaderingen in Geleen onder zijn hoede en hier-
door werd hij ook gekozen om het gewest in de lan-
delijke ledenvergadering te vertegenwoordigen. Henk 
heeft dit altijd met volle overtuiging gedaan en heeft 
ook ondervonden hoe moeilijk het is om enige in-
vloed uit te kunnen oefenen. 

Wij danken beide bestuursleden voor het vele werk 
dat ze voor ANBO afd. Venray gedaan hebben. 

 ANBO-NIEUWS      PRIJSVRAAG 

TOCH BUURTSPORTCOACHES 

Eind vorig jaar bepleitte de 
Seniorenraad bij de gemeente het 

door laten gaan van het project sportcoaches. 
Vanwege de gemeentelijke bezuinigingen kon dit 
helaas niet. 
Nu ineens is er toch geld voor. Ook ouderen 
kunnen hier van profiteren.  
 
Venray doet mee aan het programma ‘Sport en 
Bewegen in de Buurt’, een project van het 
ministerie van Volksgezondheid. Dit programma 
wordt betaald via de regeling voor 
combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches.  
 
De gemeente Venray kan met deze regelingen vijf 
coaches inzetten, die sport- en 
bewegingsprogramma’s in wijken en bij 
verenigingen gaat opzetten. De gemeente hebben 
hiervoor jaarlijks ongeveer € 100.000,-  
beschikbaar. Het Rijk betaalt de helft mee.  
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DIT HOUDT ME BEZIG 
 

 
 
Wie is:  Hay Francken 

 

Woonplaats:   Heel zijn leven al 
 Wanssum 
 

Leeftijd:  75 jaar 
 

Getrouwd met: Til Albers 
 

Opa van:  5 kleinkinderen 
 

Oud beroep:  medewerker Encko Beton, liefst  
 45 jaar lang en al die tijd in Wanssum 
 

Bezigheden:   kranten bezorgen in Wanssum en 
 Geijsteren, duivenmelken en diverse
 bestuursfuncties 
 
Tegenover mij zit een vlotte spreker en Til, zijn 
vrouw, komt er maar zelden tussen. Overal hangen 
aan de muur herinneringen uit het verleden: 
prijzenborden en oorkondes. De meeste hebben 
betrekking op zijn grootste hobby, de duivensport.  
Hay is uit nood aan die sport begonnen. Hij deed 
eerst in kanaries en was daar in die tijd heel goed in. 
Totdat zijn vader plotseling overleed. Dat was een 

verwoed duivenmelker. Samen met zijn broer Gerrit 
nam Hay de zorg voor de duiven over. Later, toen 
Gerrit uit huis vertrok, ging Hay alleen verder met de 
duiven, met wisselend succes. In 2008 heeft hij met 
een duif een auto gewonnen, al vind hij dat eigenlijk 
maar bijzaak.  
Hay maakt zich, als voorzitter van C.C. Peel en Maas 
(de regiobond van duivenliefhebbers), zorgen over 
de toekomst. Het ledenaantal holt achteruit en 
daarmee ook de duivenstand. De jeugd zit liever 
achter de (spel)computer. Ook in de duivensport 
heeft de computer de bekende draaidoos voor ringen 
verdrongen. De duiven zijn tegenwoordig allemaal 
voorzien van een chip. Komt er een terug van een 
vlucht en valt deze op de til, dan wordt hij met de 
computer geregistreerd. Foetelen met de tijden, zoals 
vroeger wel eens gebeurde, is niet meer mogelijk. 
 

Wandelen 
Dat de Franckens een hechte familieband hebben 
tonen ze niet met bij elkaar zitten en koffie drinken, 
maar ze zetten hun benen in beweging. Vaak maken 
zij een wandeling in de omgeving, maar regelmatig 
ook pakken ze de auto en gaan ze in een ander 
gebied op wandelpad. Kort geleden zijn ze 
bijvoorbeeld een midweek in het Sauerland gaan 
lopen. 
De krantenwijken, die Hay en Til al vijftien jaar 
hebben, werden waargenomen door een invaller.  
Het is normaal in huize Francken: ’s morgens om 
kwart over vier uit bed, kranten halen en op pad. Hay 
aan de ene kant van de weg, Til aan de andere kant. 
Meestal zijn ze om zeven uur weer terug in bed en 
hebben mensen in Geijsteren en Wanssum hun 
krant, of het nu de Limburger, Telegraaf of Trouw is. 
Hay en Til bezorgen alle merken kranten in de juiste 
bus. Zelf leest Hay maar drie van de zeven kranten 
die hij bezorgt, meer tijd heeft hij niet. 
 

Zwembad 
Hay heeft meer te doen. Vanaf de bouw in 1963 was 
en is Hay betrokken bij het zwembad De Broekberg 
in zijn woonplaats. Dit bad is alleen in de 
zomermaanden open en wordt geheel gerund door 
vrijwilligers. Hay is er dan bij wijze van spreken dag 
en nacht en als allrounder kan Hay overal ingezet 
worden. 
Verder praat Hay als bestuurslid van de Wanssumse 
dorpsraad zijn woordje mee. Hij is namens de 
dorpsraad belast met het openbaar groen van het 
dorp. En natuurlijk zit Hay dus als fanatiek KBO-lid 
ook in de groenploeg die er iedere week op uittrekt 
om Wanssum mooier te maken. Soms botst het wel 
eens met de mannen van de gemeente. Hay en zijn 
kameraden willen iets aanpakken, maar altijd is het 
geld op of wordt een plan op de lange baan 
geschoven. In 1994 werd Hay onderscheiden als lid 
in de Orde van Oranje Nassau voor al zijn werk voor 
de gemeenschap Wanssum. 
 “Ik weet niet, of ik dit nog lang volhoud”, zegt Hay 
eerlijk. Zolang hij kan, blijft Hay de kar trekken. “Als 
voorzitter van postduivenbond CC Peel en Maas blijf 
ik nog zeker drie jaar en de rest zien we wel. Zolang 
ik en mijn vrouw gezond zijn gaan we door.”  Ook zijn 
twee trouwe bastaardteckels denken er schijnbaar  
zo over, want zij nemen luidruchtig van mij afscheid.  
Herman Jacobs     foto’s Gerrit Kuenen 

SPELD VOOR HARRIE 

REINTJES 

Tijdens de jaarvergadering van 
KBO Veulen is voorzitter Harrie 
Reintjes door regiovoorzitter Henk de 
Klerk onderscheiden met de zilveren KBO

-speld. Reintjes is twaalf en een half jaar voorzitter 
geweest van de Veulense KBO-afdeling. Hij werd 
opgevolgd door Ad Knapen. 
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De werken van grafisch kunstenaar 
Francis Derkx uit Venray zijn tot eind juni te zien in 
het openbare gedeelte van het Synthese-gebouw. 
Tijdens de openingstijden op maandag t/m 
donderdag van 9.00 - 12.30 en van 13.00 - 17.00 
uur. Op vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Ook is het 
mogelijk om de expositie op 
de eerste etage te bekijken 
en wel op de vrijdagochtend 
van 9.00 - 12.30 uur. Deze 
kantoorruimte is alleen op 
afspraak toegankelijk. U kunt 
hiervoor een afspraak maken 
via tel. 517300.  
 

Dinsdag 23 april KBO WANSSUM:  
Inloopmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in De 
Zandhoek. Zwerf-Boeken-Kast is geopend van  
14.00-16.30 uur. (voor alle senioren van Wanssum) 
 

Woensdag 24  april KBO BLITTERSWIJCK: 
Deze middag wordt de finale van het sjoeltoernooi 
gespeeld. Aanvang 13.30  uur in ’t  Huukske.  
(voor de deelnemers) 
 

Donderdag 25 april KBO WANSSUM: 
Kienen in De Zandhoek. Aanvang 14.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum) 
 

Vrijdag 26 april KBO WANSSUM: 
Wandelen over 10 kilometer. Vertrek om 13.30 uur bij 
De Zandhoek. (voor alle senioren van Wanssum) 
 

Vrijdag 26 april CDA VENRAY: 
Themabijeenkomst over 55-plussers. Aanvang om 
13.30 uur (vanaf 13.00 koffie) in ouderencentrum De 
Kemphaan. 
(voor iedereen) 
 

Zaterdag 27 april KBO VENRAY-KOM:  
Zangeres Marie Christien geeft haar theatershow 
‘Voetsporen’. Deze show heeft plaats in Den 
Oesterham te Oostrum en begint om 20.15 uur. De 
toegangsprijs bedraagt € 8,50. KBO-leden krijgen op 
vertoon van hun ledenpas € 1,50 korting.  
(voor alle ouderen in Venray) 
 

Zaterdag 27 april SENIORSERVICE GILDE 
VENRAY: 
Open dag van 10.00 tot 17.00 uur. Zie ook elders in 
deze Schakel. (voor iedereen) 
 

Zondag 28 april ’t ZORGHUUS: 
Open huis in het nieuwe gebouw. Van 14.00 tot 
16.30 uur. Zie elders in De Schakel.  
(voor iedereen)  

Woensdag 1 mei KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 
 

Woensdag 1 mei KBO OIRLO: 
Middag over verkeersregels en gedrag met auto, fiets 
of te voet. Aanvang om 14.00 uur in De Linde. 
Opgeven voor deze middag is noodzakelijk.  
(alleen voor leden van KBO Oirlo) 
 

Woensdag 2 mei ANBO VENRAY:  
Deze middag heeft de fietscommissie een korte 
fietstocht van ongeveer 25 kilometer uitgezet. Vertrek 
om 13.30 uur bij De Kemphaan. Opgave ‘s morgens 
voor 10.00 uur bij Frans Beks, tel. 589083 of  
Wim van Tilburg, tel. 546524. 
 

Dinsdag 7 mei KOV HOLTHEES-SMAKT: 
Bezoek aan de zorgboerderij in Overloon.  
(alleen voor leden) 
 

Dinsdag 7 mei ANBO VENRAY:  
Er is als extra activiteit een excursie georganiseerd 
naar klooster Gaesdonck, direct over de grens bij 
Siebengewald. Afspraak is dat we om 14.00 uur in 
Gaesdonck zijn. Vertrek om 13.15 uur vanaf De 
Kemphaan met eigen vervoer. Meerijders betalen € 
3,00 per persoon. Aanmelden via het email-adres 
dflemmers@home.nl of telefonisch bij Diny Lemmers, 
tel. 514362. (de middag is toegankelijk voor ANBO- 
en KBO-leden) 
 

Woensdag 8  mei  KBO BLITTERSWIJCK:  
Start van het jeu de boules toernooi.  
Aanvang 13.30 uur  bij ’t Huukske.  
(alleen voor leden) 
 

Woensdag 15 mei KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Het kienen in De Smelehof begint om 13.30 uur. 
(alleen voor leden) 
 

Donderdag 16 mei KBO VENRAY-KOM: 
In de meimaand organiseert de 
KBO Venray-kom een bezoek 
aan de bedevaartsplaats 
Kevelaer. De deelnemers 
vertrekken om 13.30 uur vanaf 
de Kemphaan (carpoolen). 
Pelgrims, die graag met de fiets 
willen gaan, dienen ervoor te 
zorgen, dat ze om 14.00 uur bij 
das Rathaus in Kevelaer zijn. 
De stadswandeling van anderhalf uur staat onder 
leiding van een Nederlandstalige gids.  De kosten 
hiervan zijn voor rekening van de KBO. De 
consumpties en kaarsjes opsteken zijn voor eigen 
rekening. Graag opgeven vóór 10 mei bij Trees 
Cadirci tel. 581238 of edtreescadirci@ziggo.nl en 
daarbij s.v.p. ook aangeven voor welk vervoer men 

ACTIVITEITENAGENDA VAN 

19 APRIL TOT 31 MEI 
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kiest. Een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan 
kan ook.  
(voor leden van KBO en ANBO) 
 

Donderdag 16 mei KBO OIRLO: 
Fietstocht. Vertrek vanaf De Linde om 13.30 uur. 
(alleen voor leden van de KBO Oirlo) 
 

Zaterdag 18 mei Verkeersmarkt op het 
Schouwburgplein, met onder meer aandacht voor 
scootmobielers. Zie elders in De Schakel bij GPV-
nieuws. (voor iedereen) 
 

Donderdag 23 mei KBO OIRLO: 
Samen eten in De Terp. Aanvang 12:00 uur. Wie 
mee wil eten moet zich van tevoren opgeven.  
(alleen voor leden van de KBO Oirlo) 
 

Dinsdag 28 mei OOSTRUM:  
Mariaviering in de parochiekerk.  
(voor alle ouderen) 
 

Woensdag 29 mei KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof vanaf 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 
 

Woensdag 29  mei KBO BLITTERSWIJCK:  
Excursie, bezoek aan ijssalon Clevers in 
Grubbenvorst. (alleen voor leden) 
 

Donderdag 30 mei KBO OIRLO: 
Fietstocht. Vertrek vanaf De Linde om 13.30 uur. 
(alleen voor leden van de KBO Oirlo) 
 

Donderdag 30 mei KBO VENRAY-KOM: 
Grote barbecue ter afsluiting van het seizoen. Vanaf 
16.00 uur bij en in De Kemphaan. Zie ook elders in 
deze Schakel. (alleen voor leden) 

ANBO MET EEN EIGEN APP 

ANBO Nederland heeft de 

dienstverlening de laatste jaren 

fors uitgebreid. Naast een belastingservice, de 

ANBO academie en een groot netwerk aan 

vrijwillige ouderenadviseurs, biedt ANBO vijftien 

zorgcollectieven, een groeiend energiecollectief 

met nu al ruim 20.000 gebruikers en jaarlijks meer 

dan honderd aanbiedingen van hotelketens, 

reisaanbieders, sportcentra en 

grootwinkelbedrijven. De talrijke voordelen van het 

ANBO-lidmaatschap, plus het laatste nieuws, 

worden vanaf vandaag ontsloten via de ANBO-

App. De App is gratis verkrijgbaar in de Google 

Play Store (Android) en de Apple Store (iOS).  

SCHAKEL ZOEKT SECRETARIS 

Ouderenblad De Schakel is op zoek naar een 
nieuwe secretaris. Wegens ziekte heeft de huidige 
secretaris moeten bedanken. Wie interesse heeft 
om de redactie van De Schakel bij te staan met licht 
administratief werk, kan contact opnemen met 
Jaques Penris, tel. 585364 of mailen naar 
j.penris1@kpnplanet.nl  

ROZENKRANS BIJ 

LOURDESGROT  

De Meimaand is van 
oudsher de Mariamaand. 
Dit jaar wordt voor de 
vijftiende keer bij de 
Lourdesgrot, in het park 
van het St. Jozefklooster aan de Eindstraat, elke 
vrijdag in mei (de eerste op 3 mei) om 19.00 uur 
het rozenhoedje gebeden. De laatste vrijdag, 31 
mei, is er voor ieder die wil koffie of thee met koek 
na het bidden. Er zullen ook samen Marialiederen 
gezongen worden.  

De Lourdesgrot is in 1938 gebouwd. Steeds meer 
mensen ontdekken in toenemende mate dit stille 
hoekje en steken er een kaarsje aan voor anderen 
of voor zichzelf, om er nieuwe kracht te vinden. U 
kunt uw intenties opschrijven bij de grot op de 
daar liggende intekenlijst of opgeven bij  
Herman Elbers, tel. 587199 of via de mail 
hermanelbers@home.nl 

OPEN DAG VAN SENIORSERVICE  

Seniorservice Gilde Venray is een 
actieve vereniging die sinds 1991 
bestaat.  
De leden van de vereniging zijn het bestuur en de 
teamleiders/aanbieders van de diverse activiteiten. 
Het bestuur is in materiële en organisatorische zin 
voorwaardenscheppend bezig. 
De teamleiders en hun assistenten kunnen daardoor 
hun kennis, kunde en ervaring op het gebied van be-
roep, vakmanschap of hobby op een vakkundige ma-
nier overdragen op de deelnemers. De leden weten 
zich gesteund door de overkoepelende organisatie 
van het Gildewezen, Stichting Gilde Nederland. 

Seniorservice is gehuisvest aan de Prins Bernhard-
straat 12a. Binnen het centrum vinden per week rond 
de dertig hobbyactiviteiten plaats. Elke week komen 
de teamleiders en assistenten in het gebouw om en-
thousiaste groepen te leiden, die vooral het samen-
zijn en samenwerken als basis hebben. 
Al deze mensen willen heel graag laten zien waar ze 
mee bezig zijn en wat ze maken. Daarom houdt Se-
niorservice een open dag op zaterdag 27 april. Op 
de binnenplaats staat dan een tent, waarin de deel-
nemers hun creaties zullen tonen. In het gebouw zelf 
is ook van alles te bekijken. 

Het bestuur nodigt u graag uit op deze dag, u bent 
welkom van 10.00 tot 17.00 uur. U vindt ook informa-
tie op de website www.seniorservicevenray.nl 
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INFO OUDERENWERK: in de komende tijd zal het steeds moeilijker worden om in een verzorgingshuis opgenomen te 
worden. Alleen als er sprake is van ernstige lichamelijke- of geestelijke gezondheidsklachten zal dat nog gebeuren. 
Het streven is dat iedereen zo lang mogelijk, met inzet van het eigen netwerk, zelfstandig blijft wonen. Om u te helpen 
dat mogelijk te maken zijn er ook hulpmiddelen en – diensten. Een hulpmiddel is alarmering. Kunt u bijv. beugels zelf 
niet installeren dan zijn er bedrijven, die dat voor u doen. Meer hierover op deze Synthese-pagina. 

Schakel een professional in bij klussen of verbouwen. 

De overheid wil graag dat we met z`n allen langer 
zelfstandig blijven wonen. Hierdoor zult u waarschijnlijk 
vaker een beroep (gaan) doen op de vrijwilligheid van uw 
naasten zoals kinderen, familie, buren of kennissen. 
Door deze toename bij ondersteuning of werkzaamheden 
kan het voor u en uw naaste prettig zijn om voor sommige 
zaken een professional in te schakelen.  
Neem bijvoorbeeld het klussen in huis, inbraakpreventie 
of noodzakelijke aanpassingen in of om uw woning. 
Wanneer u hiervoor een professional inschakelt, haalt u 
de juiste kennis en materialen in huis en wordt u 
vakkundig geholpen. 
In de gemeente Venray zijn er, naast veel reguliere klus- 
en bouwbedrijven, ook twee bedrijven die zich met name 
richten op mensen die wat meer behoefte hebben aan 
hulp zoals ouderen of mensen met een beperking. 
De Aanpak Bouwservice uit Heide en 65 Klus Diensten uit 
Wanssum hebben beide de ervaring om mensen zoals u 
correct en vakkundig te helpen. De Aanpak verzorgt 
grotere verbouwingen, woning- aanpassingen en 
renovatie terwijl 65 Klus Diensten juist kleine klusjes in en 
om het huis en inbraakpreventie uitvoert. De 
werkzaamheden die deze bedrijven uitvoeren sluiten 
prima op elkaar aan en bieden voor u een totaalpakket.  
Meer informatie vindt u op www.aanpakbv.nl en 
www.65klusdiensten.nl 
Contactgegevens: 
● De Aanpak Bouwservice, Janslust 8, Heide   
   tel: 0478-585409.  
● 65 Klus Diensten, Stayerhofweg 7, Wanssum  
   tel: 0478-854244. 
 
Sociale Alarmering – iets voor u? Waarom 

alarmering? 

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen in de eigen vertrouwde omgeving. Toch kan er 
plotseling iets gebeuren, waardoor snel hulp van anderen 
nodig is. De telefoon is dan een uitstekend middel om 
deze hulp in te roepen. Maar wat te doen wanneer u niet 
bij de telefoon kunt komen, bijvoorbeeld omdat u gevallen 
bent? Een persoonlijk alarmeringssysteem kan voor 
ouderen en mensen met een beperking in zo'n situatie 

uitkomst bieden. Met één druk op de knop kunt u hulp van 
buitenaf inroepen. Voor u en ook voor uw familie is dit een 
geruststellende gedachte. 
 

Hoe werkt een alarmsysteem? 

De alarmapparatuur bestaat uit twee delen: een 
alarmtoestel en een draagbaar zendertje met alarmknop. 
Het alarmtoestel wordt aangesloten op het telefoonnet. 
Het zendertje draagt u altijd bij u. Na een druk op de 
alarmknop gaat er een melding naar de alarmcentrale. 
Hier ziet men direct van wie de melding afkomstig is. 
Tevens komt er een spreekluisterverbinding tot stand 
tussen u en de alarmcentrale. De medewerker van de 
alarmcentrale kan zo direct met u praten. De kwaliteit van 
verbinding is zeer goed, zelfs als u zich op enkele meters 
afstand van het toestel bevindt. 
 

De alarmcentrale zorgt altijd voor hulp! 

Om het systeem goed te laten verlopen heeft de 
alarmcentrale per aansluiting minimaal 3 contact-
personen nodig. Dat kunnen buren, familie, vrienden of 
hulpverleners zijn die in geval van nood gewaarschuwd 
kunnen worden. Zij dienen in het bezit te zijn van een 
sleutel van uw woning en bereid te zijn om in geval van 
nood zo snel mogelijk naar u toe te komen. De alarm-
centrale zorgt er voor dat, wanneer er geen contactper-
soon bereikbaar is, de politie ingeschakeld wordt. 
 

Wie komt in aanmerking? 

Ouderen en mensen met een beperking kunnen in 
aanmerking komen voor sociale alarmering van Synthese. 
Voor meer informatie kunt u de folder over sociale 
alarmering bij ons opvragen. Wilt u meer weten over de 
Sociale Alarmering van Synthese, neem dan even contact 
met ons op. Wij willen u graag adviseren maar ook met u 
bekijken of ons systeem of zorgalarmering in uw situatie 
beter past. Zorgalarmering wordt door de Zorggroep of 
Proteion aangeboden. 

Synthese – ouderenwerk Venray:  Contact Synthese: 

• Dasja Giantsios - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg Venray. Kantoor Leunseweg 51, 5802 CG Venray  

• Kamelya Ertürk - ouderenadvisering allochtone ouderen. tel: 517300,  

• José Wijnhoven - steunpunt mantelzorg Venray. mail: info@synthese.nl site: www.synthese.nl 

• Hans Chlon - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen. Steunpunt mantelzorg 

• Léon van Dijck - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen,  via zorgloket gemeente: maandag 13-17 uur, 

 - coördinatie sociale alarmering. dinsdag, woensdag en donderdag 09-13 uur. 
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Vier Venraynaren schrijven over hun ervaring met 
koningin Beatrix. 

Aubade  

We schrijven het jaar 1938. Onze dagelijkse gang 
naar de jongensschool in de Schoolstraat, werd 
plotseling onderbroken. We werden met de hele 
school naar de Stationsweg, nummer 22 gedirigeerd. 
Daar woonde in het grote woonhuis de Venrayse 
burgemeester Van de Loo. 
Als kleine jongen van zeven jaar had ik daar geen 
weet van, laat staan dat ik wist waarom we daar 
moesten zijn. Ons werd niets verteld! Er hing een 
plechtige sfeer en er was vlagvertoon. Onder leiding 
van zangmeester Jan Verheijen zongen we het 
vaderlandse lied: 'Wilt heden nu treden'. Of was het 
toch een ander lied? 
Vele jaren later pas, realiseerde ik mij, dat ik had 
deelgenomen aan de aubade ter gelegenheid van de 
geboortedag van koningin Beatrix, nu 75 jaar 
geleden. 
       Gérard Lucassen. 

 

Chocolademelk en verflucht 

Ondergetekende heeft tussen 1961 en 1969 zijn 
dienstplicht vervuld als vrijwilliger bij de  Koninklijke 
Marechaussee. Na de opleiding werd ik ingedeeld bij 
de Koninklijke paleizen en overheidsgebouwen, 
belast met hoofdzakelijk wachtdiensten. Ik werd van 
mei 1963 tot medio april 1964 ingezet bij de 
bewaking van onder meer paleis Soestdijk en Kasteel  
Drakensteijn.  

Kasteel Drakensteijn werd op dat moment grondig 
verbouwd. Bij haar regelmatige bezoekjes aan de 
verbouwing van het kasteel kwam (toen nog) prinses 
Beatrix ook vaker in het wachtlokaal een praatje 
maken. Dat deed ze ook eens, toen ze bijna jarig 
was. Voor ons, bewakers, bracht zij gebak en 
chocolademelk mee. Op onze vraag of wij de wacht-
posten ook iets zouden brengen, zei zij afwerend: 
“Dat doe ik zelf wel even.” 

Jaren later kwam ik terecht bij Rank Xerox Venray, 
vanwaar ik solliciteerde bij de gemeente Venray, 
afdeling Facilitaire Zaken. Vrijwel onmiddellijk na 
deze benoeming werd ik ingedeeld bij een werkgroep 
die belast werd met de organisatie van het bezoek 
van prinses Beatrix in verband met de opening van 
het verbouwde gemeentehuis, in november 1979.  
Ik kan u vertellen dat dit geen eenvoudige taak was. 

Tijdens de rondleiding maakte zij ineens de 
opmerking:  “Overal waar ik kom, ruikt het naar verf ”. 
Na de organisatie bedankt te hebben vertrok zij met 
haar delegatie.         
       Wim Bongers 

Behouden vaart 

9 Februari 1985, Bergum Friesland. Voor deze dag 
kreeg ik een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de 
tewaterlating en doopplechtigheid van het schip ‘De 
Zonnebloem’, door koningin Beatrix, dit in het bijzijn 

van de directie en 
bestuur van De 
Zonnebloem, de 
scheepsbouwer en 
de architect, de 
heer Hans Wiegel, 
commissaris van 
de Koningin in 
Friesland. 

De eerste twee 
bemanningsleden 
van het schip, die 
aangesteld waren 

op dat moment, waren de eerste 
werktuigbouwkundige en ik, boordverpleegkundige. 
Daarom mochten wij erbij aanwezig zijn. Ik vond het 
heel groots en uniek. Het was voor mij een geweldige 
ervaring. De koningin sprak tijdens de 
doopplechtigheid de woorden uit: ”En ik wens haar 
bemanning en passagiers een behouden vaart”.   
Dit doet wat met je, hoor! 

Het te water laten van deze boot ging in dwarsligging. 
Dit was bijzonder spannend, vertelde de bouwer van 
het schip. Alle compartimenten waren even zwaar, de 
druk onder het schip was overal even sterk. En zo 
moest dit schip langzaam afglijden van zijn 
steunpilaren.  

Hierna was er een glaasje drinken in een loods bij de 
werf. De koningin sprak met enkele gasten. Ik stond 
achter een rolstoel en kon zien hoe innemend deze 
vrouw was. Uiteraard was er geen gesprek mogelijk. 
Dit had ik ook niet verwacht. Maar alleen al dit mee 
mogen maken, heeft diepe indruk op mij gemaakt. 

Bep Brugmans-Jenniskens 

 

Prinsessenpoppen 

Na de bevrijding kwam het koninklijk gezin in 1946 
terug uit Canada. Ons gezin woonde destijds in 
Vaals. Ik zag een foto van de prinsesjes in de krant, 
prinses Irene had een pop in haar armen. Ik vroeg 
aan mijn vader of ik een brief mocht schrijven naar de 
prinses. Daarin vroeg ik haar een pop, en ook een 
voor mijn jongere zusje Ursula. Mijn oudere broer 
studeerde in Maastricht en nam de brief mee. Ik was 
veel te bang dat hij vanuit Vaals niet over zou komen.  

Wij speelden in die tijd veel met de kinderen van de 
burgemeester die een paar huizen verderop woonde. 
Op een dag, toen we van school kwamen, klopte de 
burgemeester op het raam en wenkte, dat ik en mijn 
zusje moesten komen. Hij vertelde me dat hij een 
verrassing voor ons had. Hij ging de kamer uit en  

TROONSAFSTAND BEATRIX 

Koningin Beatrix bij de tewaterlating 

van het schip De Zonnebloem 

Lees verder op pag. 16 
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Sinds een jaar hangen er in het centrum van Venray op straathoeken twee 
naamborden: in het blauw de huidige straatnaam, in het bruin de vroegere 
benaming. Deze rubriek geeft uitleg over het hoe en waarom. 
 

 

Huidige naam: Poststraat / Julianasingel 

Oude naam: Den Draol of Draolsen Wech 

Leidt van: Henseniusplein naar de Oude Oostrumseweg 

Betekenis: Vanaf het oude postkantoor liep de weg Den Draol in een bocht 
naar de Oude Oostrumseweg. Het zuidelijk gedeelte van de huidige 
Julianasingel hoorde ook tot Den Draol. Het oude postkantoor lag iets ten 
zuiden van het huidige gebouw van het voormalige postkantoor. Dit (nu 
gesloten postkantoor) staat precies op de plek waar Den Draol begon. Waar 
nu de Poststraat begint stond voor de oorlog 
café-hoeve Den Engel. Verderop aan Den 
Draol (nu Julianasingel) lag de 
sigarenfabriek van J. Baars & Zn. 
 
Er waren verschillende schrijfwijzen van de 
historische naam:  In d’n Draol en ook  
Draolsen wech of Draoler wegh. In het 

woord ‘draol’ zit de betekenis ‘rond’, in de volksmond noemden sommigen 
de bocht van de Draeler wegh: den gekke draej. Den Draol markeerde de 
grens tussen het Venrays Veld (nu de Oranjebuurt) en het 
Zandakkergebied. Het Draeler varen (de naam van het hekwerk) gaf 
toegang tot het Venrayse veld.  
 
Wanneer veranderd: Bij Raadsbesluit van 1 september 1920 worden alle 
wegen en straten van Venray exact benoemd en van logische 
huisnummering voorzien. Den Draol wordt dan Draalstraat genoemd. Na 
de herbouw van de schade uit de 2e wereldoorlog verdwijnt door een 
besluit van de gemeenteraad op 4 juli 1950 de naam Den Draol en heet het 
eerste stuk voortaan Poststraat en het andere deel wordt toegevoegd aan 
de Julianasingel. 
 
          Foto uit de collectie van Jan van der Putten 

Via Rooynet zijn er diverse foto’s te vinden  Tekst van Gérard Lucassen, bewerkt door Gerrit Kateman 

 

VAN WECHE EN STRAETE IN VENRODE (3) 

 

kwam terug met een grote doos en een brief van de koninklijke familie. 
Daarin stond dat ze blij waren met de brief en dat ze hem hadden laten 
lezen aan de prinsesjes. Dezen vonden het zo mooi, dat ze meteen twee 
poppen hadden opgestuurd.  
Mijn zusje kreeg die van prinses Irene, ik die van prinses Beatrix. Ze waren 
gebruikt, dat kon je zien, maar daar gaven we niets om. Wij hadden een 
pop gekregen!  
De burgemeester vertelde mij wel, dat ik dit niet tegen de andere meisjes 
mocht zeggen, omdat ze dan misschien hetzelfde gingen doen. Wij hebben 
daarom altijd met onze poppen op de slaapkamer gespeeld. Mij pop staat 
nu nog steeds op mijn slaapkamer. En ik ben er nog altijd erg trots op. 

Mecky Kramer-Brounen 
Mevrouw Kramer met haar pop 

Vervolg van pag. 15 


