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 70 Jaar bevrijding: de razzia’s 

  Zorggroep: geen wachtlijst en lege kamers  

  Zeven voorwaarden KBO aan kabinet  

  Vrijwilligerswerk Match wordt wegbezuinigd  
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INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 29  nummer 8 oktober 2014 

Dag van de Ouderen.  

Ruim 600 ouderen hebben de Dag van de Ouderen meebeleefd.  

De Grote Kerk zat weer stampvol, toen deken Harrie Smeets de hoogmis opdroeg.  

Ook de schouwburg was goed gevuld met senioren, die genoten hebben van optredens van  

Marcel Stevens (Cabaret en Zo) en het zangtrio Da Ma Zoeë uit Horst. De sfeer was geweldig.  

En het uurtje borrelen na de voorstelling was ouderwets gezellig. Wat wil een mens nog meer?  

 Mensen tevreden over uitvoering Wmo  

  In 2015 met KBO naar Passiespelen  

  Verrijk je leven met muziek  

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

Tijdens de septembervergadering heeft de 
Centrale van Ouderenverenigingen zich door  
de dames Vivian Stoffels en Resi Dings uit laten 
leggen hoe Cohesie in elkaar zit. Cohesie is een 
samenwerkingsverband van vijf gemeenten met 
113 huisartsen en ca. 240.000 patiënten.  
Werkte de huisarts vroeger in z’n eentje, door het 
samenwerkingsverband wordt hij nu bijgestaan door 
praktijkondersteuners en andere medische 
beroepsbeoefenaren.  

Zoals blijkt uit de info van de voorzitter (zie  
hiervoor de website van de Seniorenraad) heeft 
Trudy Eekhout ook in de zomervakantie niet stil-
gezeten. Onder meer opende ze het jeu-de-boules-
toernooi, gaf een presentatie bij het afscheid van 
medisch directeur P. van Wijk van Cohesie, draaide 
mee in de sollicitatiecommissie voor een projectleider 
van Px Zorg en nam deel aan een Wmo-cursus.  
Ze gaf bovendien het startsein voor een werkgroep 
VOA (Vrijwillige OuderenAdviseurs) Venray om te 
bespreken hoe ouderen zo goed mogelijk kunnen 
worden bijgestaan bij de invoering van de Wmo.  
In deze werkgroep wordt nauw samengewerkt met 
KBO Venray, ANBO, KBO Limburg, Synthese en het 
Huis van de Zorg. 

Convenanten 

De Centrale stelde de convenanten vast tussen de 
commissie Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving 
(een gezamenlijke commissie van het GPV en de 
Centrale) met de gemeente Venray en Wonen 
Limburg. 

Ook besteedde de vergadering aandacht aan de 
voorbereiding van het jaarplan 2015. Hierbij werden, 
op verzoek van de Centrale in mei 2014, maar een 
beperkt aantal prioriteiten opgenomen. Aanvullingen 
en wijzigingen van de leden op het Jaarplan 2015 
dienen voor 24 oktober bij de secretaris te zijn 
ingediend. 

Tenslotte werd afscheid genomen van Twan 
Christians als zeer gewaardeerd lid en vicevoorzitter. 

 CENTRALE VAN 

 OUDERENVERENIGINGEN 
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Tradities 
 
Ook naar Prinsjesdag gekeken?  
Ook de troonrede gehoord vol feiten 
en feitjes die iedereen al kende? 
Alles was immers al uitgelekt. Dat is bij ons een 
jaarlijkse traditie. Net zoals het schuilgaan van de 
parlementaire dames onder een hoed die je normaal 
niet durft op te zetten. Het hoort allemaal bij de show. 

Een andere, nog vrij jonge, jaarlijkse traditie tijdens 
Prinsjesdag is de mededeling dat ouderen er 
financieel niet op vooruit zullen gaan. Een jaar of zes 
horen we dat al en daar word je niet vrolijk van.  
Maar wat doe je eraan? Henk Krol van de ruziepartij 
50PLUS omarmen? Nee, dan lever ik nog liever wat 
in. Wel in de hoop dat deze traditie geen lang leven 
beschoren zal zijn. 

 
Een heel oude traditie die in sommige steden in ons 
land geen lang leven meer lijkt te hebben, is die rond 
Sinterklaas en Zwarte Piet. Vooral die laatste moet 
het ontgelden, omdat hij de slavernij weer nieuw 
leven zou inblazen. Onzin natuurlijk, maar niet 
iedereen weet tradities te waarderen, zullen we maar 
eufemistisch zeggen. Dus ontstaat regelmatig een 
discussie over het zwart en het knecht zijn van Piet. 
Waarop als toppunt van mallotigheid Geert Wilders 
weer zei dat hij een wetsvoorstel wil indienen, dat 
bepaalt dat Zwarte Piet zo zwart als roet moet zijn. 
Terwijl elders op de wereld mensen worden 
onthoofd, bootvluchtelingen verdrinken en vrouwen 
worden gestenigd, maken wij ons druk over de kleur 
van Zwarte Piet. Terwijl die al eeuwen vaststaat.  

 
Inmiddels zijn ook de sinterklaasliedjes onderwerp 
van discussie geworden. Er zijn al teksten aangepast 
aan deze tijd. Nou ja, ik kan me voorstellen dat twee 
kaatsballen in een net en een bromtol met een 
zweep erbij door de hedendaagse jeugd niet als 
sinterklaascadeaus worden gezien. Maar om 
daarvoor alle oude teksten te wijzigen. Wat doe je 
dan met andere oude liedjes als Sarie Marijs, Daar 
was laatst een meisje loos en het Wilhelmus? Die 
zijn immers ook niet meer van deze tijd. Maar ze 
vormen wel een onderdeel van onze geschiedenis. 
Net als onze sinterklaasliedjes. 

 
Maar als je dan toch bezig bent oude liedjes te 
herschrijven, zou ik ook hedendaagse keutelliedjes 
aanpakken. Zoals het hele oeuvre van Johnny Hoes 
en zeker ook alle liedjes van Vader Abraham.  
Anders blijf je toch zitten met de prangende vraag of 
smurfen al dan niet door een waterkraan kunnen. 

 
Theo Vliegenberg 

 COLUMN 

De Seniorenraad heeft te maken met 
communicatieproblemen. Hoe goedbedoeld sommige 
initiatieven ook zijn, het leidt tot misverstanden.  
Dit heeft vooral te maken met de gegroeide manier 
waarop de leden met elkaar omgaan.  
In de vergadering van begin september is om die 
reden afgesproken, dat de komende maanden aan 
een huishoudelijk reglement wordt gewerkt.  
Hierin moeten op dit punt duidelijke richtlijnen worden 
gegeven. 

Om twee voorbeelden te noemen: 
Het dagelijks bestuur van de Seniorenraad vraagt 
de commissie politiek en ouderen aan te geven op 
welke wijze de Seniorenraad de discussie rond dit 
thema het beste kan aanpakken. Zij geeft advies, 
maar het dagelijks bestuur beslist iets anders. 
Genoemde commissie vindt dit niet juist. 
In de vakantie geeft de voorzitter, bij afwezigheid van 
de vertegenwoordiger in de Wmo-klankbordgroep, 
haar mening over voorstellen van de gemeente.  
Deze vertegenwoordiger voelt zich gepasseerd, 
omdat de voorzitter hem wel haar visie als 
‘aantekeningen’ had gemaild, maar daarbij niet 
aangegeven dat ze die ook als ‘beleidsstuk’ zou 
doorgeven. 
Het zijn en lijken simpele dingen, voortkomend uit 
verschillen van inzicht over de aanpak van problemen 
die zich aandienen. De meerderheid van de 
Seniorenraad wil nu het advies van de commissie 
Politiek en Ouderen volgen en de komende maanden 
gaan werken aan een huishoudelijk reglement. 

De Seniorenraad zette vervolgens de eerste stap 
voor het maken van een jaarplan 2015, door de lijst 
van onderwerpen te bespreken en het tijdplan aan te 
nemen. De Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
inmiddels ook ingestemd met de opzet. Op de vraag 
of de Seniorenraad werk moet maken van het 
betrekken van ‘jongere ouderen’ bij de taken, werd 
ontkennend geantwoord. De leden van de 
Seniorenraad vinden dit in eerste instantie een zaak 
van de ouderenafdelingen zelf. 

 SENIORENRAAD GAAT WERKEN 

 AAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 HANDWERKEN BIJ 
 SENIORSERVICE 

 
In september is op de dinsdagmiddag  
van 13.30 tot 16.00 uur een handwerkgroep voor 
zowel haken, breien als borduren gestart. 
Handwerkt u graag of wilt u het graag (beter) 
leren? Er is nog ruimte in deze gezellige groep.  
 
Meld u aan of vraag meer informatie bij:  
Tiny Keijsers, tel. 571403 of e-mail 
tiny_1954@hotmail.com of bij Iny Fleuren,  
tel. 587973 of e-mail fleuren@home.nl  
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Inwoners van Venray die gebruikmaken van hulp via 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
geven de gemeente Venray een 7,5 als rapportcijfer. 
Dit blijkt uit het onderzoek dat begin dit jaar werd 
uitgevoerd rondom de veranderingen in de Wmo. 

Over de rol die de gemeente in dit veranderings-
proces vervult, zijn veruit de meeste inwoners 
tevreden. Klanten zijn te spreken over de manier, 
waarop medewerkers van de gemeente samen met 
hen mee zoeken naar een passende oplossing.  
Ook de oplossing die gevonden wordt, stemt mensen 
meestal tevreden en beantwoordt in veel gevallen 
aan de verwachting.  

Hoewel mensen tevreden zijn over de rol van de 
gemeente, blijkt uit het onderzoek ook, dat het 
meedenken met de klant nog beter zou kunnen.  
Ook zien klanten graag dat hulpvragen sneller 
afgehandeld worden. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat nog veel 
Venraynaren als eerste aan de gemeente denken als 
er problemen ontstaan in het voeren van het 
huishouden of als de mobiliteit afneemt.  
Maar het aantal hulpbehoevenden, dat zelf een 
oplossing in de eigen directe omgeving zoekt, wordt 
langzaam groter. Wethouder Lucien Peeters: “Dit is 
ook precies waar we naar toe moeten.  
Dat is niet makkelijk, maar het is goed om te zien dat 
het overgrote deel van onze inwoners de noodzaak 
van deze veranderingen wel inziet.”  
De wethouder is overigens in zijn nopjes over het 
rapportcijfer dat de gemeente van de mensen heeft 
gekregen. 

 

Nieuwe Bestuursleden.  

In een ultrakorte ledenvergadering van circa vijf 
minuten van ANBO Venray op 18 september hebben 
de aanwezige leden unaniem ingestemd met de 
benoeming tot bestuurslid van Harry van der Locht 
en Frans Lemmers. Harry volgt Twan Christians op 
als voorzitter. De nieuwe voorzitter gaf aan in 
dezelfde geest als die van zijn voorganger te werk te 
willen gaan en naar een blijvend actieve en levendige 
afdeling te streven.  
Frans neemt het stokje van secretaris over van zijn 
echtgenote Diny Lemmers-Poels.  
Haar functie van tweede secretaris van de Centrale 
van Ouderenverenigingen en de Seniorenraad blijft 
Diny echter wel vervullen. 

 VENRAY TEVREDEN OVER  

 UITVOERING WMO 

 ANBO-NIEUWS 
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Ouderen blijven langer thuis wonen.  
Dit vindt de Unie KBO een goede ontwikkeling. 
Ouderen houden zo lang mogelijk regie over hun 
eigen leven. We willen dat dit ook na januari 2015  
zo blijft. Bij de beïnvloeding van de wetsvoorstellen 
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz 
(langdurige zorg) heeft de Unie KBO, samen met 
andere belangenorganisaties, resultaten geboekt 
rond zeven voorwaarden om gezond thuis te blijven 
wonen. 
 
De wetten worden definitief ingevoerd op 
1 januari 2015. De Tweede Kamer rondde de 
behandeling van het wetsvoorstel af met aanneming 
van een aantal moties en amendementen.  
Het resultaat is een flinke verbetering ten opzichte 
van het eerste wetsvoorstel. 
De Unie KBO is blij dat er aan een aantal 
voorwaarden is voldaan waarmee ouderen langer 
gezond thuis kunnen blijven wonen. Daar heeft de 
bond flink voor gelobbyd!  
Onderstaande een overzicht van de zeven 
actiepunten die de KBO heeft kunnen realiseren.  
Over een aantal punten maakt de Unie zich echter 
nog steeds zorgen. 

1. Wijkverpleegkundige  
Het kabinet investeert voortaan in sociale wijkteams 
die een link moeten leggen tussen het sociale en 
medische gebied.  
Hierin speelt de wijkverpleegkundige een belangrijke 
rol. Deze wijkverpleegkundige krijgt de regie en blijft 
buiten het verplichte eigen risico. Hier heeft de Unie 
KBO vijf jaar lang onafgebroken voor gestreden!  
Het wijkgerichte werken waarmee gemeenten al 
langer bezig zijn, wordt hiermee versterkt en 
voortgezet. Bovendien is er nu de toezegging  
dat de wijkverpleegkundige buiten het verplichte 
eigen risico blijft. 

2. Samenhangende eerstelijnszorg  
Het kabinet zet zich met kracht in, om samen-
hangende eerstelijnszorg voor ouderen mogelijk te 
maken. In een brief aan de Tweede Kamer laat 
minister Edith Schippers weten dat de 
huisartsenbekostiging wordt aangepast, juist met 
het oog op samenhangende zorg voor kwetsbare 
ouderen. De Unie KBO is ingenomen met dit signaal 
van de minister. 

3. Dagbesteding en vervoer  
De bezuiniging op dagbesteding is in het recente 
zorgakkoord voor het jaar 2015 verminderd ten 
opzichte van de oorspronkelijke bezuiniging.  
De korting op dagbesteding van 25% is verzacht naar 
een meer realistische korting van 6%.  
Een hele stap vooruit. 

4. Betaalbare eigen bijdragen  
De veranderingen in de zorg en de voorzieningen 
voor ouderen hebben ook financiële gevolgen voor 
ouderen. De Unie KBO steunde een motie van 

Kamerlid Van der Staaij.  
Hij stelt dat een stapeling van eigen bijdragen van 
algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen 
onwenselijk is. Het kan er namelijk toe leiden dat 
mensen om financiële redenen helemaal of 
gedeeltelijk moeten afzien van maatschappelijke 
ondersteuning. De Unie KBO vindt dat er een 
maximum moet komen voor het totaal aan eigen 
bijdragen. De motie werd eind april aangenomen.  
De regering moet er nu bij gemeenten op aandringen, 
dat zij rekening houden met een kostenstapeling bij 
het vaststellen van de eigen bijdragen. Net als de 
regering volgt ook de Unie KBO hoe gemeenten hier 
in de praktijk mee omgaan. 

5. Onafhankelijke cliëntondersteuning  
Cliënten krijgen voortaan onafhankelijke 
ondersteuning. Dit is aangepast in de wet Wmo en 
een belangrijke, nieuwe verworvenheid.  
De Unie KBO wil nu echter ook dat dit recht wordt 
opgenomen in de Wet langdurige zorg en heeft de 
Tweede Kamer hierover een brief geschreven. 

6. Toegang tot verzorgingstehuis  
Als zorgbehoevende oudere wordt het steeds 
moeilijker om een indicatie te krijgen voor het 
verzorgingstehuis. Haast onmogelijk, zo leek het 
lange tijd.  
Gelukkig voorziet het zorgakkoord van 17 april in een 
ruimere toegang tot het verzorgingshuis.  
Harde garanties ontbreken echter. Dit is zeker een 
punt van aandacht voor de Unie KBO. 

7. Mantelzorg  
Een punt van zorg is en blijft de positie van 
mantelzorgers. Nu veel ouderen steeds langer thuis 
blijven wonen, is er meer oog nodig voor de 
mantelzorgers. Tot nu toe blijft hun positie binnen de 
hervormingen zwaar onderbelicht. Overbelasting ligt 
op de loer. En dat kan grote gevolgen hebben voor 
zowel henzelf als voor de kwetsbare ouderen in onze 
samenleving. Door goede ondersteuning van 
mantelzorgers in combinatie met voldoende aanbod 
van respijtzorg, kan veel ellende worden voorkomen. 

 
Namens regio-werkgroep KBO sub-regio Venray 

Harrie Arts 

 VOORWAARDEN UNIE KBO VOOR 

 GEZOND THUIS BLIJVEN WONEN  
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Daar zoeken we nog vervangende huisvesting voor. 
Die situatie is nog niet veranderd sinds publicatie van 
het artikel in De Schakel. We zijn met bewoners en 
familie in gesprek daarover en bezig met onderzoek 
naar vervangende locaties. We verwachten wel, dat 
we op tijd een andere plek hebben voor die dertig 
mensen. Maar, mocht het niet zo zijn, we gaan pas 
dicht op het moment dat we voor de laatste cliënt 
vervangende huisvesting hebben gevonden.” 

 

 

 

 
STADSDIEREN 
 

Ergens in de Zeeuwse duinen 

lopen één os en vijftien ruinen. 

Al zijn ze enkel tot grazen gedoemd, 

er is toch maar mooi een stad naar hen genoemd! 

Wilg 

 

 
Een reportage op televisie zorgde voor  
veel ophef: een flink aantal ouderen in Nederland die 
echt zorg in een verpleeghuis nodig hebben, kunnen 
er niet terecht, terwijl in verpleeghuizen kamers leeg 
staan. Problemen tussen de instellingen en 
verzekeringen over het geld liggen hieraan ten 
grondslag. Nederland sprak er schande van. 

Ook in Venray werden vraagtekens gezet. Speelt dit 
hier ook? En om hoeveel mensen gaat het dan? De 
redactie van De Schakel legde om die reden enkele 
vragen op tafel bij De Zorggroep die in deze regio de 
verpleeghuizen beheert. 

Communicatieadviseur Christel Vervoort stelt ons 
gerust: er is geen wachtlijst van mensen die meteen 
moeten worden opgenomen, maar waarvoor wel plek 
maar geen geld zou zijn. Waar het gaat om mensen 
met (beginnende) dementie speelt een andere 
oorzaak: “Ouderen die naar een zorginstelling willen, 
wachten liever op een plaats in de nieuwe 
kleinschalige woonvormen zoals Blauwververstraat 
en straks Vincentiushof, dan dat ze nu naar 
Beukenrode gaan waar wel plek is.” Voor een 
groepswoning in de Blauwververstraat staan om die 
reden vijftien mensen op de wachtlijst. 

Op zich is dit begrijpelijk. Ouderen en hun 
familieleden prefereren een modern gebouw boven 
het verouderde Beukenrode. Bovendien zouden die 
mensen met dementie dan volgend jaar nog eens 
moeten verhuizen en wennen aan een andere 
situatie. Dan liever nog een tijd thuis, zeggen zij.  
Voor Beukenrode is dan ook helemaal geen 
wachtlijst. 

Dat geldt ook voor de somatische patiënten, mensen 
dus die lichamelijk niet meer alles kunnen.  
De appartementen in De Mulder in Veltum zijn 
allemaal bezet en Het Schuttersveld heeft nog enkele 
open plekken, maar beide kennen geen wachtlijst.  

Wel is er nog een lijst met 43 ‘wenswachtenden’:  
dit zijn mensen die bij voorbaat al hebben 
ingeschreven voor een verpleeg- of verzorgingshuis. 
Deze 43 wenswachtenden in het Venrayse willen 
liever nog thuis blijven wonen en wachten tot er 
plaats is in het verpleeg- of verzorgingshuis van hun 
eigen, eerste keuze, aldus Vervoort. 

Beukenrode 

Dan nog het bericht in Dagblad de Limburger: 
Beukenrode mogelijk in 2015 niet dicht, omdat er 
geen oplossing is voor de daar nog verblijvende 
kleine groep somatische patiënten. Terwijl in 
De Schakel van mei nog werd geschreven dat 
Beukenrode naar verwachting in het derde kwartaal 
van 2015 dicht gaat. Vervoort: “70 Bewoners met 
dementie verhuizen in 2015 naar de nieuwbouw 
Vincentiushof. Dan rest nog een groep van ongeveer 
30 cliënten met lichamelijke aandoeningen.  

 VENRAY KENT GEEN WACHTLIJST 

 VOOR LEGE VERPLEEGKAMERS 
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Wie zijn:  Ger en Josselyne 
 Versteeg-Botermans 
Woonplaats: Venray 
Leeftijd : Ger 80,  
 Josselyne 73 jaar 
Geboren: Hij in Eindhoven,  
 zij in Tilburg 
Getrouwd:  10 december 2010 
Oud beroep:  Hij servicemonteur, 
 zij directiesecretaresse  
Bezigheden: Naast een tiental 
bezigheden alleen en samen, vooral 
snelwandelen en gedichten maken. 
 
Josselyne en Ger Versteeg wonen nu vier jaar samen 
in Venray. Josselyne kwam in 1997 al naar deze 
gemeente, Ger ging bij haar wonen na hun huwelijk. 
Zij zijn beiden verwoede dichters en dat bracht hen 
ook bij elkaar. Via de schrijverssite BasicPublishing 
lazen en beoordeelden zij elkaars gedichten.  
Via e-mail en webcam werden de eerste contacten 
gelegd. Het mondde uit in een kennismaking en het 
klikte meteen tussen hen.  
Beide Brabanders waren al eerder getrouwd en 
allebei verloren ze hun eerste partner. Beiden ook 
waren gek op hun hondjes. Helaas hebben ze hun 
huisdieren moeten laten inslapen, wat een enorm 
verdriet bij hen teweeg bracht. Foto’s in de kamer 
herinneren nog steeds aan hen.  
Hobby’s hebben Josselyne en Ger legio, waarvan 
snelwandelen en dichten wel de voornaamste zijn. 
Volgens hun dagboek hebben ze alleen al in de 
Maasduinen de laatste twee jaar zo’n 3500 kilometer 
gelopen. Verder hebben ze als hobby samen fietsen, 
fotograferen, sieraden maken, tuinieren, koken en 
door de natuur struinen. Josselyne maakt daarnaast 
nog cadeautjes, ze borduurt en doet aan pergamano. 
Ger zingt graag en begeleidt zichzelf op zijn 
keyboard. Hij verzorgde optredens bij uitvaarten, 
crematies en in verzorgingstehuizen. Hun interesses 
bevatten tenslotte een heel breed scala van kunst in 
het algemeen tot kristallen en mineralen.  

Gedichten 

Maar zoals gezegd, wát Ger en Josselyne ook 
ondernemen, hun grootste liefhebberij is gedichten 
schrijven, al jarenlang. Toen ze vier jaar geleden, in 
de herfst van hun leven, met elkaar trouwden, 
schreven ze zelf hun huwelijksgeloften en droegen 
die ook zelf voor. Zelfs de ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand las een gedicht voor.  
En met een kwinkslag voegen ze eraan toe:  
“Gezien onze leeftijd tellen we ieder huwelijksjaar 
voor vijf, dan kunnen we toch nog ons zilveren en 
gouden huwelijksfeest vieren.” 
In 2011 mocht Josselyne op Wereld Alzheimerdag 
de bundel Fladderende Herinneringen in ontvangst 
nemen. In dit boekwerkje, uitgegeven door de 

 DIT HOUDT ME BEZIG 
‘Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek’ 
stond haar eigen gedicht ‘Inleving’, dat ook bij de 
schrijverssite BasicPublishing een week later 
bekroond werd met de eerste prijs.  
De gevoelswereld van de mens en het observeren 
van de natuur geeft Josselyne inspiratie voor het 
schrijven van gevoelsvolle en romantische gedichten, 
terwijl Ger zich graag laat gaan in humoristische en 
pittige schrijfsels. Ook hebben zij 75 prachtige 
liefdesgedichten geschreven en deze te saam 
gebracht in de bundel ‘Zielsmaatjes’. 
In hun epiloog schrijven zij: “Jammer, dat veel 
ouderen denken tot een generatie te horen, wiens 
leven voor het grootste deel is geleefd en daarom 
geen liefde en geluk meer mogen ervaren.  
Maar niets is minder waar. Liefde en geluk zijn niet 
aan leeftijd gebonden. Juist in de herfstjaren van ons 
leven hebben we enorm veel behoefte aan warmte 
en geborgenheid.” 

Weverslo 

Een bezoek aan Natuurbegraafplaats Weverslo 
was voor Josselyne zo overweldigend, dat zij bij 
thuiskomst direct hierover een gedicht schreef, 
alsook over de Malaysia MH17. Bij alles wat zij 
ondernemen, gaan hun notitieboekjes mee om de 
eerste indrukken op te schrijven en daarna thuis uit 
te werken in dichtvorm. Ver van huis gaan ze niet 
en aan een lange vakantie hebben ze totaal geen 
behoefte. Hun motto is : “Geniet van elkaar en van 
alle kleine dingen om je heen, dan ervaar je het 
pure geluk.” Zelf hebben ze hun gedichtenbundels 
Levenskracht, Zielsmaatjes en Struinen door de 
Maasduinen op de computer ontworpen en verrijkt 
met eigengemaakte foto’s en tekeningen.  
Ook een vierde bundel wordt binnenkort uitgebracht. 
Een en ander is verkrijgbaar en te lezen bij  
‘Lief en Leed in Beeld’, aan Eikenlaan 50 te Venray. 
 

Herman Jacobs 
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REIS NAAR DE ARBEITSEINSATZ 

Op 17 november 1944 waren we in Klein Oirlo toen 
een Duitse soldaat ons beval mee te gaan voor werk 
over de grens. Na veel verweer kregen we nog de 
kans naar ons evacuatieadres te gaan voor wat 
etenswaar en wat kleding. Ontsnappen was niet 
mogelijk; we werden bewaakt en we kregen te horen 
dat er bij een vluchtpoging geschoten zou worden. 
Het afscheid was niet niks. We wisten niet waarheen, 
voor hoelang en of we ooit zouden terugkomen? We 
waren met ongeveer 40 mannen. 

Te voet gingen we via Tienray naar Broekhuizen, de 
Maas over met de pont. Aan de rijksweg Nijmegen-
Venlo stond de tram al klaar richting Venlo. In die tijd 
reed die nog. Het regende al die tijd verschrikkelijk 
hard en we waren kletsnat tot op ons vel. De tram 
ging op een sukkeldrafje. Enkelen hebben het 
gewaagd om van de tram af te springen, in het donker 
de vrijheid tegemoet. 

Beschieting 

In Venlo werden we overgeplaatst in veewagens van 
de spoorwegen. Hier hebben we de nacht 
doorgebracht, zittend of liggend van alle ellende, nat 
en koud. Voor eten of drinken werd door de Duitsers 
niet gezorgd. Mensen uit Venlo hadden ons eerder al 
wat toegeworpen in de tramwagens. 

Het was al laat in de morgen toen de deuren van de 
wagons werden dichtgemaakt. In iedere wagon zaten 
tien of meer SS-soldaten. Verschillende keren stond 
de trein stil. Er waren steeds veel vliegtuigen in de 
lucht. Kort voor de middag ging het verder. 

In de Duitse plaats Breyell doken zes geallieerde 
gevechtsbommenwerpers over de trein. Door de 
kleine raampjes konden we zien wat er gaande was. 

Het enorme geraas en de beschietingen waren 
angstaanjagend. De deur van een wagon werd 
opengesmeten, nadat ook onze wagon doorzeefd 
was met kogels. Tussen ons in lagen drie doden en 
vele gewonden. De doden waren Rutten en Nelissen 
uit Oirlo. De derde bekende was onderduiker 
Louis Calon die ondergedoken had gezeten bij 
Teng Jeuken.  

Enkelen van ons konden na de beschieting vluchten. 
Samen met dorpsgenoot Thij Geurts, alias Schodder 
Tij, zocht ik dekking aan de kant van een beek lopend 
door het moeras. We kwamen op een grote boerderij 
terecht. Al gauw bleek dat we hier de bevrijding niet 
vonden. Jongens van de Hitlerjugend bemerkten al 
gauw dat wij uit de wagons kwamen van de 
beschoten trein. Zij brachten ons terug naar het 
station.  

Handrie Wismans in 2004 

NEERGESCHOTEN  

Ik werd op 1 of 10 november 1944 in Wanssum 
opgepakt en naar het kerkplein aldaar gebracht.  
In totaal waren we met veertien mannen.  
Mijn moeder bracht mij nog een dikke winterjas en 
boterhammen. We werden daarna vervoerd in een 
Rode Kruiswagen met twee Duitse militairen erin.  
Via Blitterswijck kwamen we in Broekhuizenvorst aan. 
Daar kwam ik in een kar terecht met vier mannen en 
één Duitse soldaat en gingen we naar Straelen.  
In Amere mochten we even uitstappen voor een 
sanitaire stop. Een man uit Wanssum zette het op 
een lopen en werd doodgeschoten. Twee Duitse 
soldaten sleepten de dode naar ons toe en zeiden: 
”Dat doen we met iedereen die er vandoor wil gaan.” 

Jan Muijsers in ‘Oirlo in oorlog’ 

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

Op zondag 8 oktober startten de Duitsers de razzia’s op alle weerbare mannen tussen de 16 en 60 jaar voor 
Arbeitseinsatz in Duitsland. Bij het uitgaan van de kerk werden de mannen gegrepen. In de tien dagen hierna 
werd de razzia voortgezet en op 17 en 18 november werd er een nieuwe razzia gehouden. 

 70 JAAR BEVRIJDING VAN VENRAY: RAZZIA EN ARBEITSEINSATZ 

UW HERINNERINGEN 

In dit nummer leest u herinneringen van mensen 
over de razzia’s, 70 jaar geleden. In De Schakel 
van november diepen we herinneringen op aan het 
bombardement van Venray en de strijd voor de 
bevrijding. Wilt u uw herinneringen aan de lezers 
vertellen? Neem contact op met de redactie via 
mailadres copij.schakel@seniorenraad.info of bel 
met J. Penris, tel. 585364. 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info
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ONTSNAPPING IN CASTENRAY  

Ik kwam van mijn werk bij Dinghs Ties af, toen een 
mof mij nakwam. Ik rende thuis naar de voorkamer 
waar drie hoge Duitse officieren zaten. Ik dacht dat 
het wel goed zou zitten, maar de fietsmof eiste dat ik 
mee moest. De officieren durfden niets te doen. 
Ik moest een schop halen en met meerderen aan de 
Molenbeek achter Seijkens tankvallen graven.  
Ik heb er vier dagen gewerkt. Ook moesten we 
Einmannslöcher (eenmansgaten) graven.  
Toen werden we door een Duitse Feldwebel naar 
Vollenbergs Tieske gebracht. Vandaar uit zouden we 
naar Duitsland gaan. Toen we verder liepen, 
vluchtten er twee achter het huis van 
Wullem Classens. Wij moesten op een boomstronk 
gaan zitten wachten tot hij terugkwam met die twee. 
In die tussentijd, zijn wij er met zijn allen vandoor 
gegaan. De mof had niets meer over, want de eerste 
vluchtelingen heeft hij ook nooit meer gezien. 

Was dit een onnozele mof,  
of was dit een goede mof? 

Martien Strijbos in 2004 

 

PAS VIJFTIEN JAAR 

Harrie Bloemen uit Venray, nu 85 jaar, toen knecht 
op een boerderij op ’t Gun bij Tienray, dacht vanwege 
zijn leeftijd veilig te zijn. 

Ik was vijftien jaar, dus hoefde ik niet onder te duiken. 
Toen er op 17 november weer een razzia was, heb ik 
toch maar een plek gezocht in het hooi op zolder. 
Daar vond de Grüne Polizei mij en ik werd afgevoerd 
met Lei Poels, de ondergedoken jood Siem en Ger 
Poels. Op mijn leeftijd werd niet gelet, ze vonden mij 
groot genoeg.  

Ik was verdrietig en kwaad, omdat ik als jonge tiener 
mee moest, maar ik had me ook voorgenomen om 
niet verder mee te gaan dan Venlo.  
Eindelijk bereikten wij de stad. Op het einde van de 
Hamburgersingel, de huidige Deken van 
Oppensingel, moesten we uitstappen en naar het 
station lopen. 

Het was al donker. Wim Elbers, die dicht naast mij 
liep, tikte mij aan en we liepen rechtsaf, van de groep 
weg, zodra we aan het zicht van de groene 
begeleiders onttrokken waren. Dat was goed gelukt, 
maar het geluk was niet met ons. Overal lagen 
omgevallen boom en resten draad van het 
elektriciteitsnet en telefoonnet. Daags tevoren was 
Venlo gebombardeerd en we vielen op de Parade af 
en toe in een bomgat. Ook was het spertijd.  
Er kwam een groep Duitse soldaten langs en we 
moesten ons verschuilen in gebombardeerde huizen. 
Wim viel in een kelder, waar ik hem uit moest 
trekken: hij zat tot zijn knieën in de modder. 

Op het Nolensplein zagen wij een streepje licht door 
een van de vensters vallen. We belden aan en 
meteen hoorden we een stem: “Wie is daar?”  
“Goed volk!”  
“Ja, ja, dat kan iedereen wel zeggen.”  
“We zijn aan een razzia ontsnapt!”  
De deur vloog open en wij waren binnen. We waren 
terecht gekomen in een huis van een dominee.  
De dominee was gevlucht en de koster en zijn vrouw 
pasten op het huis. 

 
AFGEVOERD 

We zijn bij Wismans Kuuëb ondergedoken. Samen 
met Bert Wismans lagen we op de schelft en konden 
de weg naar Klein Oirlo overzien, door enkele 
pannen in het dak op te lichten. We zagen daar een 
lange rij gevangen mannen onder begeleiding van 
gewapende moffen richting Tienray lopen. Die waren 
op weg naar Duitsland, waar ze moesten gaan 
werken in fabrieken of bij de boeren op het land.  
Die mannen leefden in angst. Ze moesten vrouw en 
kinderen onbeschermd achterlaten, niet wetend waar 
ze naar toe gingen en of ze ooit nog terugkwamen. 
Veel vrouwen en kinderen liepen huilend naast hun 
mannen en smeekten de moffen om hun mannen vrij 
te laten. Alles echter tevergeefs.  

Martien Strijbos in 2004 

VENRAY ONTSNAPT 

Venray ontsnapte ternauwernood aan groot-
schalige deportaties. In de avond van 11 oktober 
waren aanplakbiljetten opgehangen met een 
oproep aan alle mannen tussen 16 en 60 jaar 
zich onverwijld klaar te maken voor vertrek naar 
Duitsland in verband met de Arbeitseinsatz. 
Vanwege zware artilleriebeschietingen en het 
bombardement van 12 oktober kon het Duitse 
voornemen geen doorgang vinden. 

Mededeling W. Willemsen in het boek  
‘Sporen die bleven’ 

 
KERKDORPEN VENRAY 

Geijsteren, Wanssum, Tienray en Blitterswijck (in 
bijna alle dorpen zaten evacuees uit noordelijker 
plaatsen als Overloon, Vierlingsbeek en 
Maashees) kregen midden november bezoek van 
de Grüne polizei. Afhankelijk van hun stemming 
traden ze in het ene dorp wreed en 
meedogenloos op, terwijl ze zich elders 
beperkten tot huis aan huis aanzeggingen: dat 
alle mannen zich dienden te melden. 
In Leunen en Venray-Heide raakten ongeveer 
vijftig onfortuinlijken in de val. De mannen uit 
Heide moesten lopen; wie uit Leunen kwam, 
legde het traject naar Venlo af in een 
overvalwagen. 

Uit het boek  
‘Sporen die bleven’ 

 

Het station in Venlo  
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 ONTSPANNINGSMIDDAG 

KBO Ysselsteyn/Vredepeel hield op 26 augustus 
de inmiddels traditionele ontspanningsmiddag in 
De Smelehof. Deze middag wordt georganiseerd 
door de vrijwilligers van de Samen-doendag en is 
bedoeld om de leden een fijne middag te 
bezorgen.  

Het groeiende aantal leden dat ieder jaar komt, 
bewijst dat dit lukt. Ruim 80 leden waren dit jaar 
aanwezig en zij hebben genoten van een hapje, 
een drankje en het amusement, dit jaar verzorgd 
door het kwartet van ‘Rôze Gradje’. Er werd uit 
volle borst meegezongen en iedereen vond de 
middag voor herhaling vatbaar. 

 

Als ik ’s morgens mijn bed uitkom staat vrij snel de 
radio aan voor het ochtendnieuws maar zeker ook 
voor de muziek, bij mij in dit geval Radio 10 Gold 
met muziek uit de sixties en seventies maar ook de 
huidige tijd ontbreekt niet.  

Muziek luisteren, maar zeker ook maken heeft een 
gunstig effect op het mentaal functioneren van 
mensen, op de fysieke gesteldheid en het wel-
bevinden. Niet voor niets is een muziekprogramma 
als Arbeidsvitaminen al tientallen jaren een topper op 
de radio. Aangevraagd door personeel van bedrijven. 

In Oostrum gaat harmonie Sub Matris Tutela samen 
met de KBO van start met een project, om senioren 
de kans te geven een muziekinstrument te leren 
bespelen en hier dan veel plezier aan te beleven.  
Dit alles onder de leuze ‘je bent nooit te oud om 
te leren’. Muziek maken is nu eenmaal een heerlijke 
hobby en leidt automatisch tot een leuk sociaal 
contact.  

Nu kan het zijn dat de voorkeur van iemand uitgaat 
naar een instrument dat niet in het bestand van de 
harmonie voorkomt, bijvoorbeeld een gitaar of 
accordeon. De muziekvereniging gaat dan kijken of 
er meer belangstellenden zijn en of dit dan ook 
mogelijk is.  

Donderdag 25 september waren belangstellenden 
uitgenodigd door Sub Matris Tutela. Uitsluitend 
informatief om daarna te zien of de harmonie zou 
kunnen starten met initiatieven die aansluiten op de 
behoeftes die deze avond naar voren kwamen. 

Er kwamen een tiental senioren op deze avond af.  
Na een kort voorstelrondje werden de verwachtingen 
gepeild. Wat waren de beweegredenen om te 
komen? Vervolgens werd er door een zestal 
muzikanten een stukje gespeeld om duidelijk te 
maken hoe het kan klinken na een jaar regelmatig 
oefenen. Dat klonk niet slecht en gaf de senioren 
moed. Aan de hand van vragen werd duidelijk wat de 
wensen waren.  
Afgesproken werd dat er binnenkort een pilot gestart 
gaat worden waar eenieder aan mee gaat doen zodat 
samen een nadere verkenning gaat plaatsvinden. 

Wilt u meer weten, kijk dan eens naar de website: 
www.harmonieoostrum.nl/volwassen_starters.html 

 
We laten nog van ons horen! 

Joop Bus uit Oostrum,  
mede-initiatiefnemer van een nieuw project 

‘Verrijk je Leven met Muziek’ 

      VERRIJK JE LEVEN  

   $   MET MUZIEK  
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In mei 2010 verscheen De Schakel voor het eerst in 
zijn nieuwe jasje met op de voorpagina een foto van 
de Grote kerk. Geput uit het archief van de stichting 
RooyNet. Deze organisatie was toen net opgezet 
door het museum, Lokaal Historisch Platform Venray, 
de openbare bibliotheek en het gemeentearchief van 
Venray. RooyNet heeft als doel het in de computer 
zetten (digitaliseren) van artikelen en foto’s over 
Venray.  
In 2004 besloten de initiatiefnemers tot een 
onderzoek naar de mogelijkheden en moeilijkheden. 
Bureau Laurens uit Den Haag, dat eerder betrokken 
was geweest bij een vergelijkbaar project in Gouda, 
stelde een ‘portal site’ voor: stelt u zich RooyNet voor 
als een groot gebouw. Via internet (de voordeur van 
dit gebouw) komt u op de startpagina van RooyNet, 
de hal van dat gebouw. Vandaar kunt u allerlei 
deuren in naar organisaties die hun archief of 
verzameling via de computer beschikbaar stellen. 
Iedere organisatie is zelfstandig, maar u kunt wel 
meekijken naar wat ze in huis hebben. Toen waren er 
vier deelnemers die hun archiefmateriaal aanboden, 
nu zijn het er al veertig.  

 
Voorbeeldproject 

In 2006 viel de beslissing RooyNet te starten en al 
snel had de stichting 25 vrijwilligers. Enkelen van hen 
waren deskundig op het gebied van computers en 
internet, anderen wisten veel van Venray van 
vroeger. De provincie Limburg betaalde 90 procent 
van het benodigde startkapitaal (252.000 euro), 
omdat RooyNet als voorbeeld voor andere 
gemeenten kan dienen. De stichting CAI bekostigde 
de aanschaf van alle apparatuur.  
In november 2009 ging RooyNet echt van start. 
Inmiddels heeft de website naam gemaakt. Het 
aantal deelnemende organisaties is vertienvoudigd. 
Bijna 10.000 foto’s, honderden geluidsfragmenten, 
tientallen films, boeken en artikelen vindt u er terug. 
De veertig deelnemers van nu zijn allemaal 
zelfstandige organisaties met elk hun eigen 
websitepagina’s binnen RooyNet.  

 

Peel en Maasarchief 

Vrijwel alle edities van Peel en Maas vanaf 1880 zijn 
gedigitaliseerd en op RooyNet te bekijken.  
Met trefwoorden kunt u zoeken naar een bepaald 
artikel of kunt u bekijken wat er over welk onderwerp 
dan ook is gepubliceerd in Peel en Maas. 

RooyNet werkt ook met thema’s. De Redactieraad wil 
elke drie maanden een bepaald thema uitlichten.  
Zo zijn er speciale thema’s over ansichtkaarten en 
archeologie, biografieën van Venraynaren, de 
Grote Kerk en historische gebouwen en 
straatbeelden, kinderspelen van vroeger, de oorlog 
en psychiatrie. 

 ROOYNET BLIJFT GROEIEN MIJN ROOYNET 

Aanmelden 

Beelden van vroeger terugzien kan, als u zich 
aanmeldt. Haal via Internet de startpagina van 
RooyNet op, klik in de balk bovenaan Mijn 
RooyNet aan. U wordt dan gevraagd u in te 
schrijven met uw e-mailadres en een 
wachtwoord. Daarna is het makkelijk in alle 
‘fotomappen’ te kijken. En als u aangeeft wat u 
precies zoekt, wordt het voor u netjes gesorteerd. 

Foto bestellen 

Foto’s die op RooyNet staan, kunnen via 
RooyNet bij de betreffende deelnemer worden 
opgevraagd. Elke deelnemer bepaalt zelf of hij 
een foto afstaat en of hij er een vergoeding voor 
vraagt. 

Foto uitlenen 

Als u materiaal aan RooyNet uitleent, krijgt u na 
het scannen weer alles netjes thuisbezorgd. 
Hoeft u oude foto’s niet meer terug, dan worden 
deze, afhankelijk van hun historische waarde, in 
eigendom afgestaan aan het Venray's Museum 
of het Gemeentearchief. RooyNet heeft het liefst 
een gewone foto om te scannen. Ook dia’s 
worden gescand. Krijgt RooyNet een negatief, 
dan wordt daar eerst een afdruk van gemaakt. 

Familiefoto’s 

Het staat elke RooyNet-deelnemer vrij om oude 
(familie)-foto’s te uploaden en te publiceren. Een 
vereiste is wel dat de foto minimaal 25 jaar oud is 
en dat u er de nodige gegevens bij vertelt. In feite 
zijn de deelnemers autonoom en kunnen ze 
foto’s binnen bepaalde regels naar eigen inzicht 
uploaden, maar ook verwijderen.  

RooyNet Wiki 

Weet u zelf veel van bepaalde situaties of 
gebeurtenissen, die u niet terugvindt op RooyNet, 
dan kunt u zich aanmelden als Wiki-gebruiker en 
zelf artikelen aanmaken of aanpassen over de 
geschiedenis van Venray. Zo ontstaat een soort 
encyclopedie over Venray volgens het concept 
van Wikipedia. 
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Vrijdag 10 oktober KEURINGSARTS RIJBEWIJS: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een 
medische keuring moet ondergaan, kan terecht 
in De Kemphaan. Vooraf moet wel even een afspraak 
worden gemaakt via tel. 586706.  
De kosten bedragen € 30,-.  
 
Dinsdag 14 oktober KBO OOSTRUM, OIRLO EN 
CASTENRAY: 
Dagreis naar het Zuid-Limburgse Wittem met 
aansluitend een uitgebreid bezoek aan Maastricht 
Aachen Airport. De deelnemers vertrekken om 
8.30 uur bij de kerk in Oostrum. Na de H. Mis in 
Wittem is er een broodmaaltijd in Ulestraten en op de 
terugweg een diner. (alleen voor leden) 
 
Donderdag 16 oktober KBO OOSTRUM: 

De KBO’ers van Oostrum rijden 
vandaag naar Wanssum voor een 
herfstwandeling van ruim acht 
kilometer. De start is om 13.15 uur 
op de parkeerplaats bij het 
sportpark van Wanssum.  
Van daar gaat de groep naar de  
St.-Goarkapel. De pauze is bij 

bakker Sijbers, waar de KBO de deelnemers koffie 
met gebak aanbiedt. Daarna gaan de wandelaars 
via de Postbaan en Molenbeek terug naar de auto. 
Opgave voor 14 oktober bij Jan Aarts, tel. 586091. 
(alleen voor leden) 
 
Woensdag 22 oktober KBO YSSELSTEYN EN 
VREDEPEEL: 
Feestavond in De Smelehof met een optreden van 
de ‘Theetantes.’ De avond begint om 17.30 uur. 
(alleen voor leden)  
 
Vrijdag 24 oktober MATCH: 
Dag van de Vrijwilligers in Venray. De feestavond 
met zang, dans en theater van artiesten uit de regio 
begint om 19.30 uur in de Schouwburg Venray.  
Op deze feestavond wordt de Vrijwilligersorganisatie 
van het Jaar bekend gemaakt en burgemeester 
Hans Gilissen zal de prijs uitreiken. De zeskoppige 
jury moet de komende weken beoordelen wie van de 
genomineerde stichtingen of werkgroep er het beste 
voor de dag komt dit jaar. Genomineerd zijn Jong 
Nederland, RooyNet, Scouting de Peelspeurders, 
Omroep Venray, Wereldwinkel en ‘Vredepeel nieuwe 
Balans’. Het thema van de avond is ‘IJzersterk 
Venray’s Vrijwilligerswerk’. Wilt u de feestavond 
bijwonen: gratis kaarten kunt u bestellen via 
info@vrijwilligerswerkvenray.nl (voor iedereen) 
 
Donderdag 30 oktober ANBO VENLO-VENRAY: 
In museum Van Bommel van Dam in Venlo zal de 
directeur van het museum de ANBO-leden naar kunst 
laten kijken.  

Aanvang 13.30 uur. Zie elders in deze Schakel. 
(alleen voor leden) 
 
Donderdag 30 oktober KBO VENRAY: 
De KBO Venray houdt deze donderdag haar 
najaarsvergadering. De aanvang is om 14.00 uur in 
De Kemphaan. De stukken ten behoeve van de 
vergadering zijn een half uur vóór aanvang in 
De Kemphaan beschikbaar.  
Na de pauze houdt mevrouw Lucie Geurts-Saris een 
lezing met PowerPoint presentatie over  
‘Ritueel Begeleiden bij Overlijden’. 
 
Woensdag 5 november ANBO VENRAY: 
Korte ANBO-fietstocht over een afstand van 
ongeveer 25 kilometer. De start is om 13.30 uur bij 
De Kemphaan. Als u wilt meefietsen, moet u zich 
voor 10.00 uur melden bij Wim van Tilburg, 
tel. 546524. (voor leden van ANBO en KBO) 

 
Op donderdag 30 oktober zal directeur  
Rick Vercauteren van het museum  
Van Bommel van Dam in Venlo de leden van ANBO 
in Venlo en Venray naar kunst laten kijken. 
Onder de noemer ‘Limburgs Finest #2’ presenteert 
hij, op basis van de kunstverzameling van de 
gemeente Venlo, een eigenzinnige selectie uit het 
werk van naoorlogse kunstenaars uit de 
provincie Limburg, onder andere: Anton Rooskens, 
Piet Killaars, Jos Deenen, Judith Krebekx en 
Gies Backus. 
Deze exclusieve rondgang is alléén toegankelijk voor 
ANBO Venlo en Venray. Het belooft een zeer 
onderhoudende middag te worden. Door zijn altijd 
enthousiaste verteltrant en professionele en 
duidelijke inhoudelijke toelichtingen zal Vercauteren 
de belangstellenden boeien. Deze middag wordt 
afgesloten met een educatief toetje. De rondleiding 
begint om 13.30 uur. De toegangsprijs is € 8,- per 
persoon, koffie of thee inbegrepen. De museumjaar-
kaart is geldig. Introducees zijn van harte welkom. 
Het museum is gelegen aan de Deken van  
Oppensingel, direct achter het Limburgs Museum.  
Vervoer per spoor is dan ook aan te bevelen.  
U kunt zich vóór 24 oktober opgeven bij de heer 
Jacques Rikken secretarisvenlo@anbo.nl  

Activiteitencommissie ANBO-Venray  

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 10 OKTOBER – 7 NOVEMBER 

 ANBO-LEDEN GAAN KUNST KIJKEN  

 CURSUS EXCEL 

 
In het gebouw van Seniorservice Venray wordt op 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in een kleine 
groep Excel cursus gegeven.  
Wil je de geheimen van Excel ontdekken neem dan 
contact op met Jos Linders telefoon 0620019296 of 
via e-mail jos.linders@home.nl  

mailto:info@vrijwilligerswerkvenray.nl
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In Tegelen zijn de voorbereidingen al in 
volle gang voor de Passiespelen 2015:  
Lente in Galilea. De regie van Passiespelen 
2015 is in handen van Cees Rullens, die ook 
tekende voor de regie van de zo geslaagde 
Passiespelen 2010.  

Dit keer gaat hij aan de slag met een nieuwe 
tekst van de Vlaamse dichter/schrijver 
Patrick Lateur. De muziek wordt wederom 
gecomponeerd door Nard Reijnders, het 
decor is van Cor van Leipsig, Brigitte Altena 
maakt de kostuums en Pilo Pilkes verzorgt 
grime en haarwerk. 

Ook in 2015 zijn er speciale voorstellingen voor leden 
van de KBO. Op zondag 17 mei voor leden van KBO 
Limburg en op 31 mei voor leden van Unie KBO.  
Er wordt een speciaal arrangement aangeboden voor 
KBO-leden, tegen een sterk gereduceerd tarief. 

Voor een bezoek betaalt u € 30,- voor rang A  
en € 26,- voor rang B. Dit is inclusief koffie en vlaai 
in de pauze. Leden van KBO Venray kunnen zich 
hiervoor opgeven bij Mevr. Ine van Raay,  
telefoon 584924 of per e-mail christine@ziggo.nl 
Een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan mag 
ook. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt 
vervoer geregeld. 

 MET DE KBO NAAR  

 DE PASSIESPELEN 

 
Eenzaamheid onder ouderen wordt in Nederland 
alom gezien als een probleem, dat aandacht verdient. 
Liefst 200.000 ouderen hebben er last van. Een van 
de redenen is vaak het verlies van de partner.  
Om senioren te helpen om zo’n verlies te verwerken, 
biedt KBO Limburg het project ‘Ontmoetingsgroepen 
omgaan met verlies’ aan, zowel voor leden als niet-
leden. 

Binnenkort gaan we in de afdeling Venray met zo’n 
groep van start. 

De groep bestaat uit minimaal zes en maximaal tien 
deelnemers en wordt begeleid door twee vrijwilligers, 
die hiervoor door KBO Limburg zijn opgeleid. 

Er zijn tien bijeenkomsten van twee uur met een 
laagdrempelig karakter. Er bestaat alle ruimte om te 
praten over verlieservaringen, maar ook is er tijd om 
dingen te doen, zoals samen wandelen of samen 
eten. Van de deelnemers wordt een eigen bijdrage 
verwacht van € 25,- voor de hele serie bijeenkomsten. 

Wanneer u geïnteresseerd bent,  
kunt u zich opgeven bij Trees Cadirçi, tel. 581238,  
e-mail edtreescadirci@ziggo.nl of een briefje in de 
KBO-bus bij De Kemphaan. 

Wanneer het vereiste aantal deelnemers is bereikt 
worden plaats, data en aanvangsuren aan u 
doorgegeven. 

 OMGAAN MET VERLIES  

 
 MANDALACLUB.  
 BIJ SENIORENSERVICE  

 
De Mandalaclub is op zoek naar mensen die 
samen de hobby ‘Mandala tekenen en kleuren’ 
willen beoefenen. Mandala betekent cirkel. 
Binnen deze cirkel gaat u op ontspannen en 
creatieve wijze tekenen en kleuren. Het werken 
binnen de cirkel met lijnen, vormen en kleuren 
brengt rust in lichaam en geest. Het kan een 
creatieve ontwikkeling voor uzelf betekenen. 
Technieken en ideeën worden aangereikt voor 
het succesvol creëren van een Mandala. 
De Mandalaclub nodigt u uit om een keer te 
komen kijken en eventueel mee te doen. 
Iedere vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur op 
de Prins Bernhardstraat 12A. 
 
Voor vragen en aanmeldingen:  
Wilma Houwen, tel. 077-3986018.  

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

 Dasja Giantsios  - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg. 

 Hans Chlon  - ouderenadvisering/steunpunt mantelzorg 

 Léon van Dijck  - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen/ 
   casemanagement,  

Contact Synthese: 

Leunseweg 51 5802 CG Venray, tel: 517300, 

mail: info@synthese.nl site: www.synthese.nl 
Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Zorgloket gemeente:  

dinsdag en donderdag 9 -12 uur, tel: 523333,  

mail: mantelzorg@venray.nl 

 

 

 

 

INFO OUDERENWERK: de krantenberichten, over de veranderingen in de zorg als gevolg van de nieuwe Wmo,  

verschijnen met steeds grotere regelmaat. Tot op heden blijft onduidelijk wat de gevolgen voor u zijn maar wel wordt  

steeds meer bekend dat er verschillen tussen de gemeenten gaan ontstaan. De ene gemeente zal andere keuzes maken  

dan de andere en dus wellicht meer gaan bezuinigen op bijvoorbeeld huishoudelijke zorg en minder op dagbesteding.  

In de komende maanden wordt duidelijk welke keuzes de gemeente Venray maakt.  

 
SOCIALE ALARMERING 

Per 1 oktober wordt de werkwijze m.b.t. sociale alarmering 
gewijzigd. Synthese zal vanaf die datum niet meer als 
tussenpersoon optreden. U kunt alarmering voortaan 
rechtstreeks aanvragen via www.loketpa.nl.  
Via dit loket personenalarmering kunt u zeven dagen van 
de week zorg- en/of sociale alarmering aanvragen. 
Heeft u geen computer dan kunt u contact opnemen met 
M-Alert via 0413-273155. Zij helpt en adviseert u verder 
m.b.t. het alarmsysteem dat het beste bij u past.  
Bij M-Alert kunt u ook terecht voor: technische vragen, in 
geval van storingen en voor vragen over of voor het 
opzeggen van het abonnement. 
M-Alert zorgt vanaf 1 oktober ook voor het ophalen van 
de alarminstallatie bij u thuis. 
U kunt uiteraard ook terecht bij de Zorggroep of bij 
Proteion voor zorg- en/of sociale alarmering. 
 
Vanuit Synthese - ouderenadvisering blijven wij u 
uiteraard breed informeren over alarmering o.a. over 
nieuwe ontwikkelingen op dat terrein. Heeft u, of uw 
netwerk, hele specifieke vragen over zorg- en/of sociale 
alarmering kunt u nog steeds bij ons terecht. 

Mantelzorgcontactgroep voor ontmoeting, ondersteuning 
en ontspanning. 
Bent u mantelzorger? Vindt u het fijn om uw ervaringen en 
emoties te kunnen delen met andere mantelzorgers?  
Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan een 
mantelzorgcontactgroep. 
Mantelzorgers komen maandelijks bij elkaar in een 
gezellige en vertrouwelijke sfeer. Zij vinden tijdens deze 
bijeenkomsten herkenning en erkenning bij elkaar en 
ontdekken dat ze er niet alleen voor staan. Er is volop 
gelegenheid om met andere mantelzorgers van gedachten 
te wisselen, ervaringen te delen en tips uit te wisselen. Zij 
zijn ervaringsdeskundigen die elkaar tot steun kunnen zijn 
en advies kunnen geven. Door deze ondersteuning kan de 
draagkracht van mantelzorgers versterkt worden, zodat ze 
de zorg voor hun naaste ook op langere termijn beter 
aankunnen. Regelmatig worden thema’s besproken en er 
is aandacht voor ontspanning.  
 
Heeft u belangstelling voor deelname aan een 
mantelzorggroep, neem dan contact op met het Steunpunt 
Mantelzorg. 

 
OUDERENADVISERING. 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven? 
Op een plezierige, gezonde en veilige manier, in de 
omgeving waar u zich thuis voelt? We geven informatie, 
advies en hulp aan mensen (en hun netwerk), die een 
steun in de rug nodig hebben.  
Over: wonen, welzijn, zorg èn financiële regelingen. Met 
zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid als 
uitgangspunt. Doel is dat u zo lang mogelijk zelfstandig 
blijft meedoen aan de maatschappij. 

We wijzen u de weg.  
U heeft vast wel eens gehoord van de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning), ook thuiszorg en 
alarmering komen u zeker bekend voor. Komt ú daarvoor 
in aanmerking? Wat zijn de kosten en bij wie moet u zijn? 
Ouderenadvisering wijst u graag de weg.  

Met hart en ziel.  
We kennen de mogelijkheden, samen met u bekijken we 
welk spoor u het beste kunt volgen en welke stappen te 
zetten. Waar mogelijk via inschakeling van onze opgeleide 
vrijwillige ouderenconsulenten, die zich met hart en ziel 
inzetten voor de medemens. 

Doen wat nodig is.  
Afhankelijk van wat u zelf kunt en de steun die u van uw 
netwerk krijgt, bekijken we welke hulp nodig is. Of het gaat 
om woonvoorzieningen, alarmering, maaltijden of vervoer 
naar een activiteit of het ziekenhuis, wij zoeken samen 
met u naar de beste oplossing. Indien nodig helpen we u 
met invullen van een formulier, aanvragen van een 
voorziening, contact leggen met een instantie of 
behartigen van uw belangen.  

Gratis en onafhankelijk!  
Blijven er dan nog vragen over of is de situatie te complex, 
dan verwijzen we door naar andere instanties. Vertrouwd 
en dichtbij. Het enige dat u hoeft te doen, is contact 
opnemen. Wij maken een afspraak bij u thuis en brengen 
met u uw wensen en persoonlijke situatie in kaart.  
 
Advies: wacht niet te lang, want hoe eerder u zich meldt, 
hoe gemakkelijker het (nú en straks) voor u is. 

http://www.loketpa.nl
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De mensen van vrijwilligersorganisatie  
Match aan de Marktstraat kregen weken geleden een 
bittere pil te slikken. De gemeente Venray heeft 
besloten om de subsidiekraan vanaf 1 januari 2015 
grotendeels dicht te draaien. En dat in een tijd dat 
steeds meer een beroep wordt gedaan op vrijwilligers 
om allerlei activiteiten, projecten en hulpprogramma’s 
in de zorg en welzijn draaiende te houden. 

Het besluit van de gemeente heeft 
niets te maken met ontevredenheid 
over het werk van Match, maar is 
puur ingegeven door 
bezuinigingsdrift, liet wethouder 
Lucien Peeters aan de pers weten:  
“Het moet efficiënter, het moet 
goedkoper.”  
Gastschrijver Yvonne Hanraets, 
projectleider van Match lucht haar 
hart en geeft de stand van zaken 
aan. 

Verrassende wending 
Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray, krijgt 
vanaf 1 januari 2015 geen subsidie meer 
van de gemeente. Al meer dan tien jaar 
staat Match garant voor ondersteuning van 
het vrijwilligerswerk binnen Venray. 
Wethouder Lucien Peeters kiest ervoor om 
Match, waar enthousiaste vrijwilligers 
werken, weg te bezuinigen. De gemeente 
heeft Synthese gevraagd een aantal taken 
van Match over te nemen.  

Een zeer verrassende wending als u weet 
dat de gemeente ruim tien jaar geleden de 
ondersteuning van het vrijwilligerswerk bij 
Synthese wegbezuinigde. In die tien jaar 
heeft Match met een minimaal budget een 
bijdrage geleverd aan de Venrayse 
samenleving. Volgens de gemeente zal de 
rol van Match vanaf 2015 niet meer passen 
in het beleid van Venray. 

Extra zuur 
Voor Match is het extra zuur, omdat het 
bestuur al jarenlang vraagt om een 
gedegen vrijwilligersbeleid binnen de 
gemeente. Diverse malen heeft zij 
aangeboden hieraan mee te zullen werken 
maar helaas heeft de gemeente nog geen 
prioriteit gegeven aan het opstellen van een 
vrijwilligersbeleid. 

Match maakt zich grote zorgen over de 
toekomst van het Venrayse 
vrijwilligerswerk!  
Volgens de gemeente moeten vrijwilligers-
organisaties én vrijwilligers zelf maar meer 
hun best doen om elkaar te vinden.  
Eén centrale plek, met overzicht over het 
gehele vrijwilligersveld en de bemiddeling 

van vrijwilligers met diverse beperkingen, vindt de 
gemeente niet noodzakelijk.  
Zij wil alles meer en meer wijkgebonden regelen.  
De overkoepelende activiteiten en expertise van 
Match worden daarbij geheel over het hoofd gezien. 
De eerste tekenen van de participatiemaatschappij 
worden duidelijk: de mensen die juist de extra 
ondersteuning nodig hebben, gaan buiten de boot 
vallen. 

Match zal haar taken (bemiddeling, advies en 
ondersteuning, deskundigheidsbevordering en 
promotie van vrijwilligerswerk) in ieder geval tot 
1 januari blijven uitvoeren.  
Zij bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn na 1 januari 
en hoopt hierover in oktober nog een besluit te 
kunnen nemen. 

Wat dit jaar sowieso nog door Match georganiseerd 
wordt is de Dag van de Vrijwilliger op vrijdag 
24 oktober. Een theaterprogramma in de schouwburg 
van Venray rondom de prijsuitreiking van De 
Vrijwilligersorganisatie van het jaar. Alle vrijwilligers 
binnen de gemeente Venray zijn hier van harte 
welkom! Gratis kaarten voor deze avond zijn te 
bestellen via info@vrijwilligerswerkvenray.nl 

 MATCH WORDT WEGBEZUINIGD 
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AVONTUREN VAN PA PINKELMAN 

“Deze avonturen behoren tot het ongewoonste, dat een gek zou 
kunnen uitdenken”. Deze loftuiting van Anton van Duinkerken betrof 
het stripverhaal ‘Avonturen van Pa Pinkelman’, dat in de Volkskrant 
van 1945 startte. De strips werden bedacht door schrijver Godfried 
Bomans en tekenaar Carol Voges. Het verhaal voor oudere 
kinderen en volwassenen speelde rond de figuren Pa Pinkelman, 
Tante Pollewop, het verwende jongetje Kareltje Flens en negertje 
Flop (eenzelfde setting zien we ongeveer bij Suske en Wiske, 
Lambiek en Tante Sidonia). Het viertal wordt constant 
achternagezeten door de drie huisknechten van de familie Flens. 
Alles in dit stripverhaal was maf. Bomans leek totaal losgeslagen in 
zijn fantasie, hetgeen ook blijkt uit het feit dat de teksten onder de 
drie tekeningen van Voges (3 per aflevering) steeds langer werden. 

De tekeningen van Voges deden de rest. Hier en daar was het maatschappijkritisch, maar dan van een hele 
milde soort. Dezelfde onzinnige verhalen vertelde Bomans later in het radioprogramma ‘Kopstukken’, 
steevast ingeleid met de zin: “ik heb een oom, broer, tante, zus…,” al naar gelang de situatie vereiste.  

 

MARISKA DE CIRCUSPRINSES 

“Dit is gewoon een mooi boek. Een schitterend boek voor kinderen van 8 tot 10 jaar,” zegt Jet van Ass uit 
Heide. De geboren Ysselsteynse heeft het vroeger enkele keren gelezen, al weet ze niet meer hoe vaak. 
Ook van de inhoud is weinig blijven hangen, geeft ze toe. Na een korte samenvatting te hebben gelezen, 
weet ze nog wel dat ze het vroeger geweldig vond, dat het hondje van Mariska de piste in was gelopen,  
toen hij haar herkende. 

Het verhaal is vlak voor de Tweede Wereldoorlog geschreven door Sandor Kis, 
pseudoniem van Lambert en Mariska Weldering-Fekete. Zij had Hongaarse roots.  
In de eerste uitgave heette het boek dan ook ‘Mariska, het Hongaarse meisje’. Het 
verhaal: de Hongaarse kleuter Mariska wordt gestolen door een zigeunervrouw die 
haar eerst laat bedelen en dan verkoopt aan een circusdirecteur, die van Mariska een 
circusartieste maakt. Als haar ouders het circus bezoeken, herkent hun hondje 
Mariska. Het gezin wordt herenigd. Maar dan moet vader de oorlog in, moeder moet 
naar het ziekenhuis en Mariska wordt blind. In Lourdes geneest ze door een wonder en 
twee Nederlandse mannen ontfermen zich over haar. Ook hier vinden haar ouders 
haar weer. Onderweg naar Zuid-Amerika ontmoet ze na een schipbreuk de 
circusdirecteur. Samen gaan ze naar Parijs, waar Mariska in het circus zoveel verdient 
dat ze in Hongarije land en een huis kan kopen voor haar ouders. Dit verhaal,  
met heel veel ‘na regen komt zonneschijn’, maakte vroeger veel indruk op de kleine Jet van Ass. 

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 

 
 NAAR DRENTHE EN GRONINGEN 
 

De werkgroep ‘Meerdaagse reizen KBO Venray-Kerkdorpen’ heeft  
voor volgend jaar juni een nieuwe reis gepland. Het is alweer de 
vijftiende keer dat deze werkgroep een vijfdaagse reis mogelijk maakt. 
Ditmaal gaat de vakantieweek voor senioren richting Drenthe en 
Groningen.  
U kunt hier meer over lezen in de eerste Schakel van 2015.  
Houd er vast rekening mee. 

Namens de werkgroep: Hay Achten 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

