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Keukentafel.  

Heel even na de kerstdagen mochten we genieten van een winters sneeuwlandschap, zoals we dat van 
vroeger kennen. Tegenwoordig is een witte deken tijdens de wintermaanden, laat staan met kerstmis zelf, 
een zeldzaamheid geworden. Of is onze herinnering zo vol nostalgie geschoten, dat we dénken dat het toen 
beter en witter was. Gelukkig zijn de keukentafelgesprekken van de gemeente binnen in de warme kamer of 
keuken gepland. Buiten is het nu niet vol te houden.  

Foto Gerrit Kuenen 
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COLOFON  
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

In De Schakel van december heeft een 
redactioneel artikel gestaan over de 
kritische reactie van KBO Wanssum op het concept 
jaarplan 2015 van de Centrale. De redactie is in 
principe onafhankelijk. Dus ik zal niet snel deze 
onafhankelijkheid aantasten. Vrijheid van 
meningsuiting is een groot goed. 

Bij deze wil wel mijn mening en enige toelichting 
geven. In de Seniorenraad en in de Centrale is de 
brief met de reactie van KBO Wanssum in een 
emotionele discussie besproken. In beide 
vergaderingen zijn de zaken, die in het artikel zijn 
genoemd, door individuele leden zeker gezegd. Het 
is niet zo dat alle gemaakte opmerkingen door 
iedereen werden onderschreven. Er is uiteindelijk 
besloten om met elkaar in gesprek te gaan over hoe 
we tot betere samenwerking en afstemming kunnen 
komen. En daar waren alle aanwezigen het mee 
eens. Nadien is er in december een verhelderend, 
positief gesprek geweest tussen een aantal mensen 
van KBO Wanssum en de voorzitter en secretaris 
van de Seniorenraad. Het is zuur dat dit gesprek pas 
heeft kunnen plaatsvinden, nadat de sluitingsdatum 
voor het inbrengen van kopij al was verstreken. 
Het artikel had misschien minder negatief uitgepakt, 
voor zowel KBO Wanssum als de Seniorenraad, als 
dat gesprek ook had kunnen worden gerapporteerd. 

Door de keuze van de redactie om veel nadruk te 
leggen op de negatieve kritiek van KBO Wanssum en 
de discussie met de voorzitter van KBO Wanssum 
uitgebreid in De Schakel op te nemen werd de lading 
van de bespreking wel heel zwaar. Ze werd gevoeld 
als een persoonlijke aanval. Het is misschien niet zo 
bedoeld, maar wel zo overgekomen. Dat is jammer 
want het belemmert de voortgang om tot betere 
afstemming en samenwerking te komen.  
We hoeven niet allemaal dezelfde mening te hebben, 
maar laten we er wel op een goede manier over 
discussiëren en elkaar daarin versterken, in plaats 
van personen af te breken. 

Trudy Eekhout-Dumoulin, voorzitter   

(Lees ook pagina 11: ‘Wanssum serieus nemen’. ) 

MISVERSTANDEN EN IRRITATIES 
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BESTE WENSEN 

 

Hoewel de eerste maand van 2015 al bijna voorbij is, 
wil ik u toch het allerbeste voor de komende tijd 
toewensen. Officieel is dat te laat, maar wat mij 
betreft kan het nog wel. Sterker nog, volgens mij kun 
je dit best het hele jaar door doen.  
Als iedereen dagelijks het beste met de ander voor 
had en respect had voor diens mening, zou er op de 
wereld heel wat minder ruzie zijn. Maar leg dat maar 
eens uit aan betweters als Jan Nagel, Jan Slagter en 
Henk Krol. Of, om dichter bij huis te blijven, aan 
twistende bestuursleden van de Venrayse 
ouderenverenigingen.  

 

We zijn inmiddels weer helemaal gewend aan 2015. 
Het lijkt een eeuwigheid geleden dat we het oude 
jaar uitluidden met vuurwerk. (Trouwens, heeft u al 
uw vingers nog?) Onze goede voornemens behoren 
alweer tot het verleden. Wat overblijft is de nieuwe 
werkelijkheid die de media ons voorschotelen. 
De doemscenario’s zijn al van stal gehaald. Zoals dat 
elk jaar trouwens gebeurt. Jammer dat doorgaans 
alleen negatieve dingen nieuws zijn. Als je afgaat op 
berichten in de media, krijg je de indruk dat de wereld 
in brand staat. Nog even en je durft haast niet meer 
buiten te komen.  

 

En dat, terwijl er toch ook leuke dingen zijn. Of kijkt u 
op televisie nooit naar Frans Bauer? In Oekraïne 
zouden ze een moord doen om Bananasplit.  
Zeker met een gefopte Poetin in de hoofdrol.  
En wat te denken van ‘Heel Holland bakt’?  
Weliswaar een BBC-programma en dus niet van ons, 
maar wij zetten weer wel Martine Bijl in. En die bakt 
ze al bruin zonder ook maar één grammetje vet, 
deeg of meel te gebruiken. 

 

Ik wens u een positief jaar toe. We leven in een van 
de mooiste landen van de wereld. Geniet ervan en 
tel je zegeningen. We hebben het zo slecht nog niet, 
al wil Henk Krol ons anders doen geloven. Natuurlijk 
moet je je ogen niet sluiten voor negatief nieuws. 
Maar je hoeft er ook niet aan onderdoor te gaan.  
Er is genoeg positiefs te vinden als je goed kijkt.  
Ik wens u hierbij veel kijkplezier toe; ook wat de 
televisie betreft. Blijf optimistisch. Voor je het weet is 
Lingo weer terug. Waar anders dan bij omroep MAX?  
Met een kanjer van een presentatrice: Erica Terpstra.  

 

Theo Vliegenberg 

  COLUMN 

(over: de participatieraad en werkkamers, 
info van de voorzitter, bloedprikken in Wanssum, 
het beleidsplan) 

De Seniorenraad sprak op 8 januari uitvoerig over 
de Participatieraad in het kader van de Wmo 
(wet maatschappelijke ondersteuning) en de 
Participatiewet. Officieel is die raad op 1 januari 
opgericht, maar functioneren zal hij vermoedelijk op 
zijn vroegst aan het einde van de lente. 
De leden van de werkkamers staan gedeeltelijk vast. 
Ambtelijk was vastgesteld dat elke werkkamer 
maximaal negen leden zou krijgen. In twee gevallen 
waren er ook maar negen aanmeldingen, dus die 
kandidaten konden worden benoemd. Voor de 
werkkamer ‘ondersteuning, gezondheid en zorg’ 
waren er beduidend meer kandidaten. Welke 
benoemd worden is nog niet duidelijk. Ook zijn de 
voorzitters van die kamers nog slechts voorlopig 
aangewezen. De onafhankelijke voorzitter van de 
overkoepelende participatieraad zelf moet nog 
aangezocht worden. De ouderen zullen in elke 
werkkamer een vertegenwoordiger verkrijgen. 
(zie ook het kadertje op bladzijde 5) 

Op verzoek van de Centrale van 
Ouderenverenigingen heeft de voorzitter haar 
maandelijkse infobrief aangepast: niet elke 
bijeenkomst die zij bezoekt, wordt voortaan gemeld.  
Wel geeft ze per onderwerp aan wat de ontwikkeling 
op dit moment is. De leden van de Seniorenraad 
vonden het een goede wijziging. De info van de 
voorzitter is elke maand weer te lezen op de website. 

In Wanssum worden ouderen voor het bloedprikken 
ineens verwezen naar het gezondheidscentrum in 
Meerlo. KBO Wanssum heeft hierover al 
gereclameerd, de Seniorenraad zal via zijn kanalen 
naar het hoe en waarom informeren. 

Tijdens de vergadering werd 
Ton Ederveen (foto) door de 
Seniorenraad geaccepteerd 
als nieuw lid. Ederveen, 
secretaris van de commissie 
Politiek en Ouderen, 
is voorgedragen door de 
ANBO.  
Hij wordt nu voorgedragen 
aan de Centrale, die hem 
in februari zal benoemen. 

  UIT DE SENIORENRAAD  
  VAN 8 JANUARI 

GEHOORD 

“Wie een groot huis koopt, moet ook veel sneeuw 
ruimen.” 

Een oudere passant mopperend tegen zijn vrouw 
als hij na Kerstmis over een ongeveegd stuk trottoir 
op de Westsingel wandelt. 
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Ook in 2015 zal het GehandicaptenPlatform Venray 
alles in het werk stellen om de belangen van mensen 
met beperkingen binnen de gemeente Venray, 
daar waar dit mogelijk en nodig is, te behartigen.  

Zo zal hetPlatform blijvend aandacht schenken aan 
de toegankelijkheid van de openbare ruimte en 
bestaande en nieuwe openbare gebouwen, 
evenementen, toeristische attracties, winkels en 
horecagelegenheden. 

Dit alles door hierover ondermeer voortdurend in 
contact te treden en te overleggen met de voor 
deze onderdelen verantwoordelijke bestuurders en 
beleidsmakers van de gemeente, met plaatselijke 
verenigingen en horeca Venray, met Liefde voor 
Limburg (toerisme) en met winkeleigenaren.  
Dit alles aangevuld met praktische inspecties van 
de toegankelijkheid van de openbare ruimte en 
gebouwen, winkels en horeca door de werkgroep 
BTB (bereikbaarheid, toegankelijkheid, 
bruikbaarheid) binnen het GehandicaptenPlatform. 
Ook op het speciaal onderwijs, openbaar vervoer en 
doelgroepenvervoer willen we onze aandacht blijven 
richten en een woordje meespreken in de daarvoor 
gangbare overlegsituaties. 

Vertegenwoordigers 

In het kader van de overheveling van zorgtaken 
naar alle Nederlandse gemeenten is in Venray 
een Participatieraad met drie werkkamers opgericht. 
In ieder van deze werkkamers zal namens het 
GehandicaptenPlatform Venray een afgevaardigde 
zitting hebben,  
te weten Anneke Beekers, Joke van den Anker en 
Jac Haegens. Aansluitend op de Participatiewet vindt 
het GPV overleg en samenwerking met verenigingen, 
wijk- en dorpsraden eveneens van groot belang.  

Naast de vele te onderhouden contacten met de 
diverse genoemde instanties is het GPV voornemens 
om in 2015 ook de contacten met haar doelgroep, 
mensen met beperkingen, te verbreden door zelf 
activiteiten te organiseren. Zo wordt gedacht aan 
een promotiedag, de organisatie van een 
verkeersmiddag voor ouderen en gehandicapten en 
een dag waarop de toegankelijkheid van 
verenigingen aandacht zal hebben. 

Om mensen met beperkingen zo goed mogelijk te 
kunnen vertegenwoordigen om hen zoveel mogelijk 
volwaardig aan de maatschappij te kunnen laten 
deelnemen zou het fijn zijn als deze doelgroep 
directer en persoonlijker bereikt zou kunnen worden. 
Aangezien van deze mensen geen namen en 
adressen bij ons bekend zijn, proberen we hen zo 
goed mogelijk te bereiken door het plaatsen van 
artikelen in de diverse media.  

J. Fleuren  

 VOORNEMENS EN ACTIVITEITEN  
 VAN HET GPV 



 5 

 

Ziektekostenverzekering VGZ  
(en hiermee ook de aan deze verzekeraar gelieerde 
verzekeringen als IZZ en IZA) hebben pas op het 
allerlaatste moment, rond kerstmis, een nieuw 
contract gesloten met de BENU-apotheken.  
Deze organisatie runt in de gemeente Venray de 
meeste apotheken.  
Dit had kunnen betekenen dat patiënten, die 
medicijnen via de BENU-apotheken bestellen, geen 
volledige vergoeding zouden hebben gekregen.  
Het niet contracteren van de BENU-apotheken had 
ook gevolgen kunnen hebben voor de mensen met 
een minimum inkomen, die via de gemeente een 
collectieve verzekering hebben afgesloten. 
In de gemeente Venray waren half december alleen 
contracten gesloten met de apotheken Wieënhof, 
Wildenberg in Ysselsteyn en de apotheek van 
VieCuri in het ziekenhuis. Bij het overzicht van VGZ 
over de ‘dichtstbijzijnde apotheken’ op de website 
voor 2015 kwam daardoor automatisch te staan dat 
die apotheken niet meer meetelden bij het 
apothekenoverzicht. Dat gaf grote verwarring. 

De Centrale van Ouderenverenigingen en 
de Seniorenraad, alsmede het GPV klommen 
onmiddellijk in de pen om meer te weten te komen 
over het uitblijven van afspraken tussen beide 
partijen. Eind december lieten VGZ en BENU-
apotheken weten dat ze toch nog een overeenkomst 
over de vergoedingen gesloten hadden met elkaar. 
Volgens Linda van Vegchel van de BENU-organisatie 
komt het vaker voor dat een dergelijk contract pas op 
het allerlaatste moment gesloten wordt.  

Voorzitter Trudy Eekhout van de Seniorenraad sprak 
ook haar afkeuring uit over het gebrek aan 
communicatie naar de verzekerden toe.  
Op 2 januari stond op de website van VGZ nog 
steeds niet dat er toch al een overeenkomst was.  

Het is al geruime tijd geleden dat er 
via een onderzoek nagegaan is wat er 
onder de leden van ANBO Venray leeft en wat de 
wensen zijn voor hun afdeling. Het bestuur wil 
immers deze wensen graag implementeren in 
onder andere het activiteitenprogramma. 
Om een actueel overzicht te krijgen en daarnaar te 
kunnen handelen ontvangen alle leden (of hebben al 
ontvangen) in januari een enquêteformulier met een 
twaalftal vragen over onder meer de reden om lid te 
zijn van een ouderenvereniging als de ANBO, 
suggesties voor activiteiten, beoordeling van de site, 
enzovoort. Het resultaat van het onderzoek wordt 
gepresenteerd in de algemene ledenvergadering 
op 19 maart in De Kemphaan.  
Na het afwikkelen van de jaarstukken zal deze 
bijeenkomst in het teken staan van Fair Trade.  
In de enquête is ook sprake van een nieuwsbrief 
die een paar maal per jaar gaat verschijnen. 
Hierin komen verslagen en foto’s van activiteiten, 
hobby’s en passies van leden, exposities en wat 
dies meer zij. Het gaat hierbij om een nieuwsbrief 
die interessant is voor specifiek de ANBO-leden, 
een nieuwsbrief die uitdrukkelijk geen concurrent 
wil en zal zijn van De Schakel. 
Het bestuur dankt Joke Wijnen dat zij na vele jaren 
van zeer betrokken inzet toch nog een jaar 
bijgetekend heeft voor zitting in het bestuur van 
De Kemphaan. Dit is echter statutair haar laatste 
periode. Dus binnen een jaar komt opnieuw de vraag: 
Wie wil haar dan opvolgen? Iemand die misschien 
nu met haar ‘mee wil lopen’?  

PARTICIPATIERAAD 

In het kader van de Wmo is per 1 januari 
de Participatiewet ingevoerd en zijn een aantal 
zorgtaken naar alle Nederlandse gemeenten 
overgeheveld. Om burgers, cliënten en 
belangenorganisaties mee te laten denken en te 
betrekken bij het gemeentelijk beleid, is in de 
gemeente Venray de Participatieraad opgericht.  

De Participatieraad bestaat uit de voorzitters van 
drie werkkamers: een werkkamer ‘werk, inkomen 
en onderwijs’, een werkkamer ‘ondersteuning, 
gezondheid en zorg’ en een werkkamer ‘welzijn, 
leefbaarheid en transformatie’. Daarnaast heeft 
de Participatieraad een onafhankelijke voorzitter 
en een onafhankelijke secretaris. 
De Participatieraad adviseert de gemeente 
gevraagd of ongevraagd over het te voeren beleid 
op de hiervoor genoemde gebieden. 

VGZ EN BENU-APOTHEKEN 

STORM IN EEN GLAS WATER 
  ANBO NIEUWS 
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Er zijn nog veel onduidelijkheden en vragen  
over de Wmo, vraagverhelderingsgesprekken, 
participatieraad en werkkamers. Zoveel dat mensen 
het niet meer kunnen volgen, onverschillig worden 
en afhaken. Met het gevolg dat ouderen gaan 
afwachten en straks tussen wal en schip raken. 

Deze waarschuwing gaf voorzitter 
Trudy Eekhout van de Centrale van 
Ouderenverenigingen vrijdag 9 januari 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
Centrale. Aan de gemeente Venray 
heeft het niet gelegen, verzekerde ze 
haar gehoor, waaronder 
burgemeester en wethouders. 
De gemeente heeft haar best gedaan 
om op alle mogelijke manieren de 

mensen van de veranderingen op de hoogte te 
stellen. Maar de wijzigingen gingen te snel. 
De informatie was bij wijze van spreken al 
achterhaald, voordat deze de burgers bereikt had. 
Daardoor werd het heel ingewikkeld. 
Toch is er reden tot zorg: het opzetten van een 
participatieraad lijkt positief omdat meer burgers 
worden betrokken bij de nieuwe structuur. Maar 
daar staat tegenover dat de afstand tussen burger 
en bestuur groter wordt. Daar is de participatieraad 
tussen gekomen, rechtstreeks contact met het 
gemeentebestuur lijkt verdwenen. 

Kluitjesvoetbal 
Voorzitter Eekhout wees van de andere kant op een 
positieve ontwikkeling: in dorpen en wijken ontstaan 
initiatieven om zelf zaken te regelen en zelf 
verantwoordelijkheden op zich te nemen voor een 
leefbare gemeenschap. In de Centrale heeft dit geleid 
tot een worsteling met de vraag welke bijdrage de 
Centrale als collectief van ouderenverenigingen kan 
verlenen. De vraag is: wie doet wat, lopen we elkaar 
niet voor de voeten? “We moeten kluitjesvoetbal 
voorkomen,” aldus Eekhout. 
Het aanpassen van de eigen organisatie leidt soms 
tot discussie en onenigheid, gaf de voorzitter toe. 
Maar iedereen staat nog achter de Centrale. 
“De uitspraak ´Samen staan we sterker dan alleen´ 
wordt nog steeds breed gedragen,” stelde zij. Wel 
moeten de leden een manier vinden om binnen die 
Centrale de eigenheid van de afdelingen te bewaren. 

Terechtwijzing 
Burgemeester Hans Gilissen had er 
begrip voor dat ouderen de 
ontwikkelingen niet kunnen bijbenen. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat een 
speech van een uur nu, vroeger een 
kwartier langer duurde. “Mijn 
kinderen hebben met die snelheid 
geen moeite, maar wij ouderen wel,” 
aldus Gilissen. 

Wat de kritiek van de voorzitter van de Centrale 
betreft wilde hij graag een en andere relativeren.  
“Tel uw zegeningen. Ouderen in Nederland horen tot 
de gelukkigste mensen van de wereld.  
In het buitenland likt men zich de vingers af bij zoveel 
goede zorg als hier,” aldus de burgemeester. 
Hij wees erop dat het meedoen aan de maatschappij 
en het zich inzetten voor de medemens beter helpt 
tegen zwaarmoedige buien en depressiviteit dan al 
die antidepressiva. “Ik doe opnieuw een appèl aan u. 
Jullie hebben de wijsheid en de ervaring, die de jeugd 
mist. Kwetsbare ouderen helpen? Dat moet, dat hoort 
bij de beschaving. Maar u moet meehelpen de 
kwetsbare jeugd vooruit te helpen. Ontsporing van de 
jeugd begint achter de voordeur.  
Het verwaarlozen van de jeugd kun je beschouwen 
als een generatieve misdaad,” wees hij de ouderen 
terecht. 

 

 
Een deel van het huidige verpleeghuis Beukenrode 
zal volgend jaar worden verbouwd. In de vleugel, die 
langs de Oude Oostrumseweg loopt, komen in 2017 
dertig zogenaamde zorgstudio’s (eenkamer-
appartementen) voor mensen met zware lichamelijke 
beperkingen. Het gaat om mensen die behoefte 
hebben aan zowel een eigen overzichtelijke 
woonruimte als aan een gemeenschappelijke ruimte 
in de vorm van een buurtkamer. Elke studio biedt een 
cliënt de mogelijkheid om zelfstandig te wonen, met 
zorg en een buurtkamer in de directe nabijheid.  

De Zorggroep heeft hiertoe besloten. De stichting is 
al enige tijd op zoek naar een nieuwe bestemming 
voor het oude klooster, dat medio dit jaar vrijkomt. 
Dan zijn de laatste zeventig mensen met dementie 
die nu nog in Beukenrode wonen, verhuisd naar 
het nieuwe complex aan het Vincentiushof.  
Dan blijven er nog ongeveer dertig tot veertig 
cliënten over in Beukenrode. Verkoop van het totaal 
verouderde gebouw zat er zeker in deze crisistijd niet 
in. Van de andere kant was er voor de groep mensen 
met zware beperkingen, die nú nog in Beukenrode 
verblijven, nog geen geschikte woonruimte 
gevonden.  

Dus werd besloten tot een grootscheepse 
verbouwing van het bestaande pand. Het gebouw 
telt drie verdiepingen. Op elke etage worden de 
kamertjes zo verbouwd dat voor de doelgroep tien 
goede appartementen (studio’s) ontstaan.  
Er komt op elke verdieping ook een ´buurtkamer´ 
voor gezamenlijke activiteiten, zoals het samen eten. 
De verbouwing gaat meer dan een miljoen euro 
kosten. De appartementen beslaan dertig procent 
van de ruimte in Beukenrode.  
De Zorggroep is op zoek naar andere partners om 
het gebouw mee te exploiteren en vorm te geven.  

VOORZITTER OP NIEUWJAARSRECEPTIE: 

ONZEKERHEDEN HOUDEN NOG AAN  

 DEEL BEUKENRODE BLIJFT OPEN  

 NA GROOTSCHEEPSE VERBOUWING 
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Wie is: Piet van Staveren 
Geboren in: Veulen in 1949 
Gehuwd: in 1971 met Irma 
Opa van: twee kleindochters 
 van 15 en 13 jaar 
Oud beroep: een witgoed- en 
 elektrowinkel 
Bezigheden: Zij gaan regelmatig 
 met de camper op
 stap en vieren graag carnaval.  
 En het bezoeken van vlooienmarkten. 

Eigenlijk is het niet vreemd dat Piet van Staveren in 
de techniek rolde. Zijn vader in Veulen was er heel 
handig in. Hij bouwde al voor de oorlog radio’s van 
zelf gekochte onderdelen en zo hadden dan ook veel 
Veulenaren al vroeg een radio-ontvanger, gebouwd 
door Piets vader. 
Na de Mulo en MTS in Helmond en zijn diensttijd 
begon Piet bij De Mulder aan de Albionstraat in 
Leunen, een winkel in witgoed, radio en televisie.  
Hij weet het nog goed. Net kwamen de eerste 
kleurentelevisies op de markt: grote, lompe en vooral 
niet te tillen kasten. In 1982 begon hij voor zichzelf. 
Twee jaar later in 1984 opende hij in Leunen een 
eigen winkel op de hoek Horsterweg-Veulenseweg, 
de voormalige winkel en smederij van Piet Janssen. 
 
Ongemak 
Irma en Piet stonden 30 jaar dag en nacht paraat 
voor hun klanten, totdat de jaren begonnen te tellen 
en er behoefte groeide naar meer huiselijkheid en 
gerieflijkheid. De keuken was namelijk al die jaren 
achter de winkel, terwijl de woonkamer op de eerste 
verdieping boven de winkel was. Een heel ongemak 
dat al die tijd voor lief werd genomen. Maar genoeg 
is genoeg en dus werd een jaar geleden de knoop 
doorgehakt. Met een verbouwing werd de winkel voor 
driekwart gedeelte bij de woning getrokken. Van het 
resterende winkelgedeelte kan te zijner tijd, indien 
nodig, een slaapkamer gemaakt worden. Een bezoek 
aan de winkel kan altijd via een belletje aan de 
voordeur. 
 
Piet en Irma zijn geen onbekenden in de 
gemeenschappen van Veulen en Leunen.  
Zo waren ze in Veulen boerenbruidspaar in 2002 en 
werd Piet in 2005 voor zijn vele verdiensten 
onderscheiden door het Dartele Veulen met het 
Gólde Paerd. Ook blaast Piet in de organisatie 
van de Veulens Historische Dag volop mee. 
 
Passie 
Zo is eigenlijk ook zijn grote passie begonnen.  
Op een vergadering kort voor de Historische Dag in 
Veulen zei Piet: “Ik heb nog wel wat wasmachines, 
radio’s en televisies op zolder staan en hier kan ik 
ook wel een stand mee inrichten.” 

  DIT HOUDT ME BEZIG 
Het virus begon: uit alle hoeken en gaten kwam van 
alles tevoorschijn. Ook de oude radio’s van zijn vader 
werden opgepoetst en tentoongesteld op de 
Veulense Historische Dag en daarna sloeg de vlam 
in de pan. Piet werd een verwoed verzamelaar 
van vooral de merken Miele en Philips.  
Tientallen wasmachines, schroebels (wasborden), 
was- en kookapparaten, strijkijzers en al die andere 
dingen van vroeger die met het wassen te maken 
hebben of hadden kreeg en kocht Piet. Nu heeft hij 
zoveel dat alles opeengedrongen bij elkaar staat.  
Bijzonder is de verzameling geluid en beeld. Van de 
eerste geluidsrollen, gemaakt van een soort was, 
laat Piet het geluid horen. Oude grammofoons van 
het merk Philips vormen de boventoon. Piet wijst op 
een dubbele wc-bril die tegen een spiegelachterwand 
hangt: “Til de deksel maar eens op en wat zie je 
dan?” vraagt hij. 
“Je eigen gezicht,” raad ik 
“Nee,” zegt Piet. Ik kijk en aan de binnenkant van de 
deksel staat het merk Philips. 

Op de zolder van het huis staan honderden radio’s, 
scheerapparaten en televisies, sommige in mooie 
houten kasten verwerkt.  
Als we weer in de kamer zitten, vraag ik Piet hoe hij 
de toekomst in gaat invullen  
“Natuurlijk blijf ik voorlopig mijn klanten helpen en 
de elektroapparaten repareren, ook al ben ik 65 
geworden.” Onlangs is het nieuwe MFC in Leunen 
geopend, waarbij Piet in de bouw ook vele uren als 
vrijwilliger heeft gewerkt, hetgeen hij graag voor de 
gemeenschap heeft gedaan. Ook kan hij meer tijd 
aan zijn verzameling besteden. En misschien nog 
een derde keer naar familie aan de ander kant van 
onze aardbol (Nieuw Zeeland), je weet maar nooit. 
Wilt u met een groep eens door de verzameling van 
Piet gepraat worden? Dat kan, maar wel eerst bellen 
voor een afspraak. 

Herman Jacobs 
foto’s Gerrit Kuenen 

ZO GEZEGD 

In roerige tijden bevindt de rots in de branding zich 

op een hellend vlak. 

KBO-voorzitter Harrie Arts van Wanssum 
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HINTER DIE KIRCHENMAUER 
Het was overvol in de kelder bij Kunen aan de 
Oostrumseweg in Geijsteren. De granaten vlogen 
over en weer. De schuilkelder was van oorsprong 
een grote opslagkelder voor mangelen (voederbieten) 
en veevoer. Maar met zeker een meter zand erboven 
was het een goede schuilplek voor zeven families, 
waaronder mijn vader Roel Jacobs en zijn zwager 
Sér Jeuken. 
De schrik sloeg om het hart toen Duitse militairen 
in de kelder verschenen. “Männer raus,” riepen ze.  
Mijn vader smeekte de militairen om hem niet mee 
te nemen omdat zijn vrouw hoogzwanger was.  
Het hielp niet, alle mannen moesten naar buiten. 
Het dorpsplein van Geijsteren werd onder vuur 
genomen, juist toen de groep mannen passeerde. 
Iedereen zocht dekking, ook mijn oom Sér Jeuken. 
Hij voelde een granaatscherf door zijn hoed gaan en 
bleef meteen als dood liggen. Een Duitser schopte 
tegen hem aan, riep “Er ist tot, weiter.” Toen de 
soldaten met de mannen weg waren keerde Sér 
terug naar de kelder met geschroeide haren. 
Bij de kerk stonden heel wat mannen uit Geijsteren 
te wachten op vervoer. Daar kreeg mijn vader van 
een van de soldaten het sein “Verschwinde hinter die 
Kirchenmauer.” Roel bedacht zich niet en zat snel 
achter de muur. 
Uur na uur wachtte hij daar. De gegijzelden waren al 
op vrachtwagens vertrokken, maar de kust was nog 
niet veilig vanwege patrouilles vanuit het kasteel.  
In de schemering waagde hij het er op. Toch moest 
hij zich nog een maal verstoppen in een duiker onder 
de Moonendijk. Pas tegen de morgen meldde hij zich 
weer bij zijn zwangere vrouw. Hij heeft altijd gezegd 
dat er ook goede Duitsers zijn. 

Herman Jacobs   

DUITSE SOLDAAT GEFUSILLEERD 

Ik woonde samen met mijn vader en moeder, opa 
en tante van mijn moeder in Veltum, tegenwoordig 
Langstraat, op de boerderij waar momenteel Intratuin 
gevestigd is. Ze noemden ons Monikes, alhoewel 
onze boerderij Thuylshof heette. Zelf ben ik van 1938, 
in die tijd had ik al twee broertjes en twee zusjes. 

Ik herinner me dat de Duitsers ingekwartierd waren 
bij ons, in de stal grenzend aan het woonhuis.  
Ook herinner ik me dat ze zuur brood hadden (kuch). 
Ook dat mijn zusje Elly als kleine peuter een keer 
een gebakken ei van hen heeft opgegeten, maar dat 
namen de Duitsers laconiek op.  
Toen ze op een gegeven moment moesten 
vertrekken, kwam een oudere Duitse soldaat afscheid 
nemen en zich verontschuldigen. Het was allemaal 
niet zijn keuze, maar hij moest.  

Later kwamen de Engelsen in de schuur. Mijn vader 
kon met hen praten, hij kende zijn talen, want hij had 
in Roermond het klein seminarie doorlopen. 
Mijn vader heeft nog jaren contact gehad met een 
zekere Charly en Johnny. Ook herinner ik me, dat 
ze ons lekkere thee en koekjes kwamen brengen. 

In die tijd hadden we ook evacués, onder andere een 
ouder echtpaar uit Blitterswijck met een jongen van 
mijn leeftijd: Lex, waar ik veel mee gespeeld heb.  
We spaarden sigarettenmerken, maar mochten van 
mijn moeder niet bij de Engelsen in de schuur komen. 
Daarom gingen we voor de schuurdeur staan 
wachten tot ze buiten kwamen. En dan kregen wij 
sigarettenmerken. En ook chocola, heerlijk. 
We hadden nog nooit chocola gehad. 
De bewuste Lex, dat hoorde ik later, was een 
Jodenjongen, die via Hanna van de Voort hier was 
gekomen. Zijn ouders zijn vergast en hij is momenteel 
rabbi in Jeruzalem, wat zijn vader ook was in 
Amsterdam. 

Destijds hadden wij in de vakanties ook een jongen 
uit Eindhoven te logeren: Cas van de Berk. 
We hebben hem nog vaak gezien na de oorlog. Hij 
wist te vertellen dat mijn vader destijds benaderd was 
door een jonge Duitse soldaat, die hem smeekte hem 
te verbergen. Die bewuste soldaat is een paar dagen 
later dood gevonden in het maïsveld achter onze 
boerderij. Gefusilleerd door zijn eigen compagnie.  
Dat heeft mijn vader nooit verteld, maar dat moet hij 
beslist zijn hele leven meegedragen hebben. 

Mia Poels 

Inleiding.  
In een korte serie maakt De Schakel u deelgenoot van ervaringen van mensen aan het einde van de 
Tweede Wereldoorlog. Lezers hebben gereageerd op onze vraag, wat hen is bijgebleven. 

Op veel plaatsen boden de inwoners een schuiladres aan onderduikers: joden, piloten,  
ontsnapte mannen. Met gevaar voor eigen leven vaak. Toch was er ook contact met de bezetters,  
die in de dorpen de baas speelden en vaak gelegerd waren bij mensen thuis of op boerderijen.  
Later was dat contact er met de Amerikanen en de Engelsen. 

Foto’s van RooyNet/Expositie 40-45 

 70 JAAR BEVRIJDING VAN VENRAY: CONTACT MET VRIEND EN VIJAND  

UW HERINNERINGEN 

In dit nummer leest u herinneringen van de 
ervaringen van lezers met de bezetters, of 
de bevrijders. In De Schakel van februari schrijven 
lezers van De Schakel over al dan niet gedwongen 
evacuatie naar ‘veiliger’ oorden. Over hun 
terugkeer en wat ze thuis aantroffen.  
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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OP DE FOTO MET DE TOMMY’S 

Tijdens de bezetting was het gevaarlijk om de 
fotocamera ter hand te nemen. Het minste wat kon 
gebeuren was dat het toestel in beslag werd 
genomen. Maar na de bevrijding was de angst weg. 
De oude camera’s kwamen weer tevoorschijn en 
iedereen wilde wel poseren met de tommy’s.  
Deze foto’s werden genomen bij een bevrijd 
boerengezin aan de Beekweg. 

AFGESTOMPT 

De destijds veertienjarige Nel Geurts zit er na 70 jaar 
nog steeds mee in haar maag: “Ik kan nog steeds 
niet begrijpen hoe mensen zo kunnen omgaan met 
een dode.”  
Het was half oktober en de boerderij van Grad Geurts 
(van de melk) stond midden in de vuurlinie.  
De familie Geurts woonde aan de Buitenweg 4, vlak 
bij de Overloonseweg. Duitse officieren hadden een 
commandopost in de voorkamer van de boerderij. 
De oorlog kwam nu heel dichtbij.  
Aan het begin van het granaatvuur van de Engelsen 
ging Heinz, een van de officieren, even buiten kijken. 
Prompt werd hij door een granaat geraakt.  
Bloedend als een rund kwam hij binnen. De Duitsers 
probeerden met riemen het getroffen been af te 
binden. Ze konden hem ’s nachts niet mee naar de 
kelder nemen, Heinz bleef in de woonkamer liggen.  
De volgende morgen bleek hij zichzelf een kogel door 
het hoofd te hebben geschoten. ”De officieren grepen 
het lijk en sleepten het naar buiten, ze legden het 
voor de voordeur neer. Een week lang heeft hij daar 
gelegen. Iedereen stapte er gewoon overheen. 
De Engelsen, die ons op 16 oktober al bevrijdden, 
hebben hem daarna in onze tuin begraven.  
Dat mensen tot zoiets in staat zijn, dat snap ik nog 
steeds niet,” zegt Nel. 

EEN RING VOOR BLONDY 

In de schuur achter onze boerderij hadden de 
tommy’s een eerste hulppost ingericht voor de 
gewonden. De zwaar gewonden werden echter bij de 
buren (die geëvacueerd waren) op een grote tafel in 
de keuken geopereerd. Een zwaar gewonde 
Engelsman, die mij als ‘blondy’ wel een mooie meid 
vond, riep mij bij zich. Hij had een hele mooie ring 
met een glittersteen. Hij gaf hem mij met de woorden: 
“Als ik niet terugkom mag je die houden, maar als ik 
wel terugkom moet je hem mij weer geven.”  
Hij is niet teruggekomen. 

De destijds veertienjarige Nel Kersten-Geurts  

 

DE BANGE LUITENANT 

Duitsers op zich waren niet verkeerd. Wij hebben er 
nooit problemen mee gehad. Behalve de vrijwilligers 
met die rooie jasjes, die waren lelijk. 
Mijn vader was alleen thuis met zijn vijf dochters, 
moeder lag te bevallen in het ziekenhuis. Iedereen 
van Venray was geëvacueerd. Wij niet, ons konden 
ze gebruiken. Een groep Duitse officieren had bij ons 
een hoofdkwartier ingericht. Wij moesten voor hen 
koken en wassen, en elke morgen kwam er een 
vrachtwagen vers brood, groente en fruit brengen. 
Wij sliepen in de kelder en als er luchtalarm was, 
kwamen zij ook de kelder in. Ik heb zo vaker langs 
een luitenant-vliegenier geslapen. Die was 
doodsbang. Telkens als er weer flink gevochten en 
geschoten was, legde hij een arm om mijn schouders 
en praatte hij voortdurend met mij. Op die manier 
overwon hij zijn eigen angst. 
De Duitsers waren zeer ‘höflich’. De Engelsen waren 
anders. Die zaten meteen achter de meisjes aan. 
Mijn vader moest de eerste dag al optreden. 

Nel Kersten-Geurts  

 

EEN GEWELDIGE RELATIE 

Op 19 november verlieten wij, vier aan deportatie 
naar Duitsland ontsnapte mannen, tegen de avond 
Arcen. Een verzetsgroep had ons gezegd dat ze in 
Wellerlooi een geweldige relatie had, een Duitse 
officier. In het donker arriveerden we bij de familie 
Thijssen aan de Rijksweg in Wellerlooi en werden 
gastvrij onthaald.  

Na het ontbijt stond bij de achterdeur een heuse 
Duitse soldaat. Hij bracht ons naar de Maas. 
Onderweg werd er nauwelijks gesproken.  
Zonder dat er aanwijzingen werden gegeven stapten 
we in de klaarliggende boot. De Duitser roeide bijna 
geluidloos naar de overkant, waarbij de spanning 
per seconde meer en meer steeg. 

Op de plek waar je nu aanlegt om bij ‘Tante Jet’ wat 
te drinken, zette de officier ons aan wal. We trokken 
onze beurzen om onze grote hulp te belonen.  
Hij accepteerde echter niets. Wel zei hij nog:  
“Ga maar snel naar jullie koningin Wilhelmina en naar 
de Engelse armees.” Een dankbare hand was het 
enige dat we aan hem kwijt konden. 

Harrie Bloemen   
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Het was rond Nieuwjaar op de televisie het gesprek 
van de dag: de omschakeling van de Wmo-uitvoering 
van het Rijk naar de gemeenten. Die gemeenten 
moeten deze rijkstaak vanaf 1 januari ter hand 
nemen.  

Maar zijn die gemeenten wel op deze taak berekend? 
Kunnen ze die organisatie wel aan? Blijkbaar niet, 
oordelen de televisiemakers en hier en daar ook de 
kranten. Want zie, hoor of lees de schande: nog geen 
dertig procent van de ouderen en andere 
zorgbehoevenden heeft al een 
vraagverhelderingsgesprek of, plat gezegd, 
keukentafelgesprek gehad.  
Is het inderdaad zo droevig gesteld? Ook hier in 
Venray? De Schakel vroeg het aan Jeanne Hendrix, 
onafhankelijk voorzitter van de Wmo-klankbordgroep, 
en aan Wim van Delft, voor de Seniorenraad de 
vertegenwoordiger in die klankbordgroep. 
De klankbordgroep, die plaats gaat maken voor 
de participatieraad, is namens de hulpvragers en 
hulpverleners het adviserende orgaan aan het 
college van burgemeester en wethouders. 
Is de gemeente wel op tijd begonnen met deze 
gigantische operatie? 

De gemeente Venray heeft tijdig iedereen 
geïnformeerd over de wijzigingen in de Wmo, met 
name op het terrein van de huishoudelijke zorg.  

  DE WMO IN VENRAY IN 2015 

Hoe zit het dan met die verplichte gesprekken, 
waarin mensen moeten aangeven welke zorg ze 
nodig hebben? 

Iedereen krijgt een keukentafelgesprek (door de 
gemeente voortaan vraagverhelderingsgesprek 
genoemd). Naar aanleiding van dit gesprek wordt de 
tijd berekend van de hulp die men krijgt. Deze is 
afhankelijk van de mogelijkheden van bewoner(s), 
samenstelling gezin, grootte van het huis en 
mogelijke ondersteuning vanuit het sociale netwerk.  

Hoever staat de gemeente met die gesprekken? 

(Hier geeft de gemeente het antwoord, red.) 
Ongeveer vijftien procent van de mensen die zorg 
vraagt, heeft nu al een vraagverhelderingsgesprek 
gehad. 

Maar we zitten al in 2015. Krijgen de mensen dan 
wel hulp? 
Alle mensen die nog geen keukentafelgesprek 
hebben gehad blijven de hun eerder toegezegde tijd 
aan hulp behouden. 

Toch zetten zorginstellingen al personeel buiten 
de deur. Ouderen raken hun vaste hulp kwijt. 
Er is enige onrust ontstaan doordat sommige 
zorginstellingen met name bij hun alfahulpen het 
arbeidscontract hebben opgezegd.  
Daardoor raakt bij mensen soms hun vertrouwde hulp 
uit beeld, omdat die hulpen ander werk moeten gaan 
zoeken. In een straat waar veel ouderen wonen zijn 
de mensen aan het kijken of ze samen voldoende 
uren bij elkaar kunnen sprokkelen. Hierdoor heeft 
een hulp dan toch voldoende uren, zodat er een 
vertrouwd gezicht als hulp in huis blijft. Deze wordt 
dan betaald via een persoonsgebonden budget 
(PGB).  

Ook met dat PGB kregen mensen problemen, met 
name bij de Sociale Verzekeringsbank. Toch? 
Er was even onduidelijkheid over hoe het moest met 
het PGB. Mensen die contact opnamen met de 
Sociale Verzekeringsbank kregen te horen, dat men 
daar niet bekend was. Inmiddels is dit probleem 
verholpen. Vrijdag 19 december heeft de gemeente 
alle namen met de nodige informatie doorgegeven 
aan de SVB. Zodoende kan de SVB na 1 januari 
2015 de mensen die hulp bieden, uitbetalen op basis 
van de PGB’s. 
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In het najaar van het vorig jaar hebben 
KBO Oirlo en KOV Holthees-Smakt 
een ledenwerfactie gehouden onder de dorpsgenoten 
die de grens van 55 jaar zijn gepasseerd. Het leverde 
in Oirlo enkele nieuwe leden op en een aantal 
toezeggingen dat men er over zou denken om lid te 
worden. Holthees-Smakt had meer succes. 

Binnendruppelen 

“In een klein dorp als Oirlo hebben we de mensen die 
bij de ouderen zijn gaan horen, snel getraceerd,” zegt 
voorzitter Hay Achten van KBO Oirlo. Ongeveer 
zestig ‘gelukkigen’ kregen een introductiebrief op de 
deurmat, vergezeld van een exemplaar van 
De Schakel. De KBO had hierover een afspraak 
gemaakt met de redactie. 
Het leverde meteen vier nieuwe leden op. “Mogelijk 
druppelen er nog enkele binnen,” zegt Achten. 
Andere nieuwe ouderen schuiven het nog voor zich 
uit: “Het komt, maar we zijn er nog niet aan toe,” 
lieten ze weten. De reden hiervoor kan zijn, dat een 
behoorlijk aantal nog werkt, nog andere bezigheden 
heeft of het sociaal (nog) niet nodig vindt. “Het valt 
dus iets tegen,” concludeert Achten. 

Blij toe 

In Holthees-Smakt heeft het bestuur meer succes 
gehad.  

“Het voordeel van een klein dorp is: ons kent ons”, 
zegt voorzitter Henk Hendriks van KOV Holthees-
Smakt. “Wij hebben met het bestuur een lijstje 
gemaakt van bewoners van wie wij dachten dat ze in 
aanmerking kwamen. Eerst de 65+ die nog geen lid 
waren, toen de 60+ en tot slot de 55-plussers.  
We hadden toen ongeveer 50 adressen, en naar 
schatting 75 mannen en vrouwen die lid konden 
worden. 
Wij hebben de brief met De Schakel en een overzicht 
van het programma van 2015 op vrijdag in de bus 
gestopt en dinsdag erna al die personen benaderd, 
onder het motto Kom Ons Versterken. 
Dit heeft in totaal elf nieuwe leden opgeleverd.”  
 
Met meer activiteiten probeert de KOV leden er bij te 
krijgen. In 2015 heeft de vereniging een mooi 
programma met iedere maand een activiteit en vier 
keer een excursie in de buurt: een dagreis samen 
met Westerbeek in de zomer; een bezoek aan het 
oorlogs- en verzetsmuseum in Overloon, een 
bedevaart naar Kevelaar. En aan het einde van het 
jaar een mooie kerstviering. Ook de zorg staat voor 
dit overgangsjaar hoog in het vaandel. 
Een dergelijke actie vraagt veel energie, zegt 
Hendriks. “Toch zijn we blij dat we het gedaan 
hebben. Want als je 500 leden hebt maakt het niet 
zoveel uit, maar in ons geval wel. We hebben nu 
61 leden, en ieder lid is er één. Ieder lid telt bij ons.” 

Er is heel wat deining geweest om het verslag van de 
seniorenraadsvergadering in ouderenblad 
De Schakel van december. De toon was te scherp, 
de tegenstellingen werden alleen maar 
aangewakkerd. En dat na een goed gesprek dat de 
delegatie van de Seniorenraad heeft gehad met 
KBO Wanssum. 
Het boze KBO-bestuur van Wanssum wees de 
voorzitter van de Seniorenraad aan als zondebok. 
Onterecht, want het verslag van de vergaderingen 
voor De Schakel wordt door ondergetekende, 
Jaques Penris, gemaakt. 

De toon was scherp, toegegeven. Maar op zich is dit 
niet erg. Pittige discussies zijn soms nodig om zaken 
helder te maken. Als een afdeling, zoals Wanssum, 
flinke kritiek heeft op het functioneren van de 
Centrale en Seniorenraad, moet die kritiek uiterst 
serieus worden genomen en niet met een 
schouderophalen van tafel worden geschoven.  
Is de kritiek terecht, dan moeten de Seniorenraad en 
de Centrale daarmee aan de slag. Is die niet terecht, 
dan moeten zij zich verweren. 
Er is op de man gespeeld, zegt het bestuur van 
KBO Wanssum en dat vindt ook een deel van de 
Seniorenraad. In de artikelen is duidelijk gesproken 
over ‘kritiek van het bestuur’. Voorzitter Harrie Arts 
bracht deze naar voren en werd uiteraard als 
voorzitter daarop aangesproken in de Centrale-
vergadering. Op dat moment belichaamde hij het 
bestuur. Maar toegegeven: de letterlijke weergave 
van de over en weer gesproken woorden zal bij de 
lezer overkomen als zijnde kritiek op de persoon Arts. 
Dat had niet gehoeven. 

De redactie van De Schakel doet verslag van de 
vergaderingen, om de lezende ouderen duidelijk te 
maken wat er speelt. Er stond ook geen onwaarheid 
in, zegt voorzitter Trudy Eekhout. Het echte probleem 
zat hem nu in het feit, dat De Schakel pas half 
december uitkwam, net nadat er een goed gesprek 
tussen KBO Wanssum en de SR-delegatie was 
geweest. Maar de uitkomst van dat gesprek kon 
onmogelijk nog in het decembernummer worden 
meegenomen. Ondergetekende heeft daar 
onvoldoende rekening mee gehouden. 

Jaques Penris  

 LEDENWERVING MET DE SCHAKEL   WANSSUM SERIEUS NEMEN 

 

SCHAKELS NODIG?  

Ouderen-afdelingen die voor de ledenwerving extra 

Schakels nodig hebben, kunnen deze bij de 

redactiesecretaris (zie de colofon op pagina 2) 

bestellen. De kostprijs is € 1,20 per stuk. 
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Maandag 26 januari NATUURVRIENDEN: 

Wandelsportvereniging De Natuurvrienden heeft op 
de laatste maandag van de maand een wandeltocht 
uitgezet voor mensen van boven de vijftig jaar.  
De start is gepland om 13.30 uur bij sportkantine 
Den Hoek aan Grootdorp. Tijdens de wandeling is er 
een rustpauze met koffie en koek. (voor alle ouderen) 

Donderdag 12 februari ANBO VENRAY: 
Om 14.00 uur is er een lezing in De Kemphaan door 
Harrie Rutten uit Arcen over ‘Reis door het heelal’. 
Wie geniet er niet van, als hij of zij 's zomers in de 
tuin zit bij een heldere lucht vol sterren die aan de 
hemel flonkeren? Af en toe zien goede kijkers in een 
flits een ster vallen of ze zien een heldere ster vrij 
snel van west naar oost aan de hemel bewegen. 
Nieuwsgierigheid is dan snel gewekt. We willen 
weten wat er aan de hemel allemaal te zien is. 
Dit is niet nieuw. Dit is een oeroude wens van de 
mensheid om een antwoord te krijgen op vragen over 
het buitenaardse. Dat begint al met de maan, de zon, 
de sterren. Maar de laatste eeuwen gaat het ook over 
dingen die we met het blote oog niet kunnen zien, 
maar wel met een telescoop. 
In deze lezing zal op een zeer populaire wijze een 
reis gemaakt worden die de mensen zelf in 
werkelijkheid nooit kunnen maken. Ze verlaten de 
aarde en reizen door het heelal met zijn prachtige 
objecten. Harrie Rutten zal daarbij op een heldere 
manier uitleggen wat er allemaal te zien is. Hij laat u 
genieten van het mooiste verborgen landschap dat er 
bestaat: Het Heelal. Harrie Rutten (1950) is vanaf zijn 
tiende, toen hij met Sinterklaas een telescoopje 
kreeg, een actief amateur-sterrenkundige. Nu heeft 
hij een heuse sterrenwacht in zijn tuin staan.  
Aanmelden kan tot maandag 9 februari 12.00 uur bij  
Will Kellenaers via e-mail: will@kellenaers.nl of 
tel. 583276. (voor leden van ANBO en KBO, alsmede 
van wijkouderenverenigingen) 

  ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  23 JANUARI- 27 FEBRUARI 
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Vrijdag 13 februari RIJBEWIJSKEURINGEN: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan daarvoor op vrijdag 
13 februari terecht in ouderencentrum De Kemphaan. 
Vooraf moet wel een afspraak worden gemaakt via 
tel. 586706. De kosten bedragen € 30,-.  
(voor alle ouderen van boven de 75 jaar) 

Maandag 23 februari NATUURVRIENDEN: 
Wandelsportvereniging De Natuurvrienden houdt 
ook deze maandag een wandeltocht, speciaal voor 
mensen van vijftig jaar en ouder. De start is gepland 
om 13.30 uur bij de sportkantine Den Hoek aan 
Grootdorp. Tijdens de wandeling is er een rustpauze 
met koffie en koek. (voor alle ouderen) 

Donderdag 26 februari KBO VENRAY: 
Gezond en vitaal blijven.  
Dit is het motto waaronder 
KBO Venray mensen heeft 
uitgenodigd, die de ouderen 
hierbij kunnen helpen.  
Firma De Boer uit Elsloo 
verzorgt een 
voorlichtingsmiddag over een 
gezonde en verantwoorde 
leefstijl. U wordt om 13.45 uur 

in De Kemphaan ontvangen met een stukje echte 
Limburgse vlaai. Daarna volgt er een nuttige en 
aansprekende voorlichting, die tot ongeveer 
16.30 uur duurt. In verband met de voorbereiding 
van de zaal is het zeer wenselijk, dat u zich vóór 
21 februari aanmeldt bij Trees Cadirçi, tel. 581238 
of mail edtreescadirci@ziggo.nl 
Een briefje in de KBO-postbus mag ook.  
(voor leden van KBO en ANBO) 

Zondag 1 maart 2015 Bijeenkomst Lourdesreis: 
Smakt Pelgrimshuis15.00 uur. Meer informatie via 
website: w.lourdesgroepmaasenpeel.jouwweb.nl  

Bij voldoende belangstelling gaat  
KBO Venray en kerkdorpen van  
maandag 1 tot en met vrijdag 5 juni naar het mooie 
Zuidlaren, welbekend van het oude volksliedje  
‘Berend Botje ging uit varen’.  
De plaats ligt net bezuiden de stad Groningen. 

Op het gevarieerde, interessante programma staan 
onder meer een vaartocht door Giethoorn, een rondrit 
door de stad Groningen en 
een bezoek aan het 
Nationaal Rijtuigmuseum. 
Een bezoek aan 
vestingplaats Bourtange, 
Papenburg (Meyer Werf 
waar de grootste 
cruiseschepen ter wereld 
worden gebouwd) en de 
Internationale 
Orchideeënhoeve (met 
amazonewoud en vlinder- 
en vogeltuin) in Luttelgeest. 

Ook zijn er mooie bustochten door het uiterste 
noorden van ons land (Unescogebied) met bezoeken 
aan Warffum (openluchtmuseum), Pieterburen 
(zeehondencrèche) en het Lauwersmeer gepland. 

De totale reissom, inclusief lunches en alle hierboven 
genoemde programma-onderdelen bedraagt 
€ 376,50. De toeslag voor een eenpersoonskamer is 
€ 60,-. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Hay Achten uit Oirlo, tel. 571726. 

Belangstellenden uit Venray en alle Venrayse 
kerkdorpen kunnen zich tot 31 maart aanmelden bij 
de leden van de Werkgroep Meerdaagse Reizen 
KBO Venray en Kerkdorpen: 

Corry Couwenberg, Ysselsteyn, tel. 561949; 
Harry Reintjes, Veulen, tel. 582636;  
Henk de Klerk, Venray, tel. 585132;  
Jopie Peters, Venray, tel. 582286 en  
Hay Achten, Oirlo, tel. 571726. 

EXCURSIE NAAR YAKULTFABRIEK ALMERE 

De aangekondigde excursie op 12 maart naar 
de Yakultfabriek gaat, gezien het aantal 
opgegeven deelnemers, zeker door.  

U dient zelf voor een lunchpakket of een broodje te 
zorgen voor onderweg. Houdt u er in ieder geval 
rekening mee, dat de bus om 11.00 uur bij 
De Kemphaan vertrekt en dat de terugkomst rond 
18.00 uur zal zijn. In De Schakel van maart wordt 
definitief aangekondigd hoe het reisschema is. 

 VIJFDAAGSE NAAR ZUIDLAREN 

 
 
 FIETSVIERDAAGSE 

 
De Fietsvierdaagse Venray vindt 
dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juli.  
Noteer het alvast in uw agenda, als u overweegt 
mee te doen. Nadere informatie kunt u vinden op 
de website van de organisatie 
www.fietsvierdaagse-venray.nl  

De Stichting Fietsvierdaagse Venray wil net als 
verleden jaarl een stichting of vereniging de 
mogelijkheid om tijdens het fietsevenement geld 
in te zamelen voor de eigen kas. Die 
verenigingen moeten daarvoor het spel Rad van 
Fortuin voorbereiden, de prijzen vergaren en 
de genoemde dagen organiseren. 
De inschrijving, die alleen schriftelijk kan 
gebeuren, sluit op 15 februari. 

http://www.fietsvierdaagse-venray.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 veranderingen in de zorg zijn van start gegaan. Veel is nog onduidelijk, maar nu is al 
duidelijk dat diverse organisaties in Venray de handen in elkaar slaan om daar waar nodig de ouderen en hun netwerk 
te ondersteunen middels ouderenadvisering. Organisaties zoals KBO - Venray en KBO - Limburg, ANBO, Centrale van 
Ouderenverenigingen en Synthese zijn met elkaar in gesprek over verdergaande samenwerking. Doel: dat ouderen 
zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en de regie in eigen hand kunnen houden.  

EEN NETWERK, SAMEN STERK! 

De vrijwillige netwerkcoach biedt : maximaal een half 

jaar twee uur in de week begeleiding, ondersteuning bij 

het opbouwen van uw sociale netwerk, een steun in de 

rug, een luisterend oor én een frisse blik.  

U krijgt: meer waardevolle contacten en ideeën om 

dingen te doen, iemand die met u meedenkt, klankbord 

en een maatje tegelijk, een beter sociaal netwerk waar u 

op terug kunt vallen. 

Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te staan? 

Zoekt u mensen om samen dingen mee te doen? Wilt u 

graag wat meer aanspraak met mensen in uw omgeving? 

Vindt u het lastig om ergens alleen op af te stappen?  

Dan is begeleiding van een netwerkcoach iets voor u! 

Meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

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 spreek-luisterverbinding 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 contactpersonen 

nodig. Dat kunnen buren, familieleden, 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 

alarmcentrale zorgt er voor dat, wanneer er geen 

contactpersoon bereikbaar is, de politie ingeschakeld wordt. 

 

Wie komt in aanmerking? 

Ouderen en mensen met een beperking kunnen in 

aanmerking komen voor sociale alarmering. Meer 

informatie kunt u vinden via www.loketpa.nl of u kunt 

contact opnemen met de klantenservice van m-alert via 

0413-273155. Bij de klantenservice kunt u ook terecht voor 

informatie over alarmering via de mobiele telefoon. 

 

Waarvoor kunt u bij het Steunpunt Mantelzorg terecht? 

Hebt u vragen of behoefte aan ondersteuning dan kunt u 

terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Dasja Giantsios, 

Anja Damhuis en Hans Chlon staan u graag te woord. Zij 

kunnen u informatie en advies geven over voorzieningen, 

regelingen en organisaties. Als het nodig is bieden we een 

luisterend oor, maar we kunnen ook praktische hulp bieden 

bij het aanvragen van een voorziening. U kunt op dinsdag 

en donderdag terecht bij het Steunpunt Mantelzorg via het 

Zorgloket in het gemeentehuis.  

 

Initiatieven inzake leefbaarheid. 

Wilt u initiatieven of een specifieke activiteit ontwikkelen op 

het gebied van leefbaarheid van ouderen, en wel op een of 

meerdere terreinen rond wonen /welzijn/zorg? Zoekt u daar 

ondersteuning bij? Dan kunt u een beroep doen op 

opbouwwerk ouderen. Wij helpen mensen bij het 

aanpakken en uitwerken van initiatieven en het oplossen 

van problemen, die u in uw directe woonomgeving en 

dagelijks leven tegenkomt. Samen met u maar we 

betrekken er ook andere organisaties bij, die iets voor u 

kunnen betekenen. Wij ondersteunen u zodanig, en zolang 

nodig, totdat u het zelf kunt en de weg weet te vinden om 

het initiatief verder uit te bouwen. Meer informatie, neem 

dan contact met ons op.  



 15 

 

club om te horen hoe het gaat. 

Mogen we aannemen dat iemand die bij een 
vereniging is ondergebracht, de begeleiding van de 
buurtsportcoach niet meer nodig heeft? 

De functie van buurtsportcoach is primair aanbod en 
vraag bij elkaar te brengen. Beweging- en activiteiten 
overzichtelijk maken wat het aanbod in Venray is. 
De ‘klanten’ screenen en bekijken welk aanbod het 
beste bij hun vraag past.  
Met het passende aanbod ga ik dus samen met de 
klant naar de eerste kennismaking en mocht dit 
mogelijk zijn, gelijk aan de slag.  
De begeleider die de activiteiten geeft, is bekend met 
de doelgroep. Ik zal op de achtergrond blijven om dit 
in de gaten te blijven houden. Met de sportclub 
blijven we contact houden voor eventuele volgende 
zaken. Mocht het toch niet zijn wat de klant in 
gedachte had, dan zoeken we iets nieuws voor hem.  

Beperkt je werk voor ouderen zich tot het 
onderbrengen bij verenigingen of geef je zelf ook 
beweeglessen? 

Mijn werk beperkt me niet tot mijn functie als 
buurtsportcoach. Mijn uren kan ik flexibel inzetten. 
Zelf geef ik geen beweeglessen. Dit is te tijdrovend 
en er is al ontzettend veel aanbod voor ouderen in 
Venray geregeld.  

Hoe kunnen mensen zich aanmelden. Via de 
gemeente, Synthese, anderszins? 

Mensen kunnen zich aanmelden via: Stijn van 
Winden, Buurtsportcoaches Venray, Beukenlaan 1, 
5802 CJ Venray. Of bel via de gemeente en vraag 
naar de buurtsportcoaches. U kunt ook een mailtje 
sturen naar stijn@venraybeweegt.nl  

Foto De Zorggroep 

Sinds enige tijd heeft Venray 
weer buurtsportcoaches.  
Twee jaar geleden werden ze wegbezuinigd.  
Maar de nadruk is nu heel sterk komen te liggen op 
het thuis laten blijven wonen van zoveel mogelijk 
ouderen. Dit houdt in dat ze fit moeten blijven, aan 
sport of beweging moeten doen. 
Van de 43.000 inwoners van Venray zijn er nu 
7500 ouder dan 65 jaar. Van de ouderen van boven 
de 55 jaar doet maar tweederde voldoende aan 
beweging. Voldoende is volgens de Nederlandse 
norm gezond bewegen: een half uur lang sporten of 
gymnastiek of iets dergelijks. In elk geval in 
beweging zijn. Van de 75-plussers is zelfs maar 
46 procent lichamelijk voldoende actief.  
Maar hoe krijg je ouderen, die nooit echt hebben 

gesport en het bewegen een beetje 
zijn verleerd, naar een sportclub? 
Juist, via een buurtsportcoach, die 
de weg weet in verenigingsland en 
de ouderen bij de hand kan nemen. 
Venray heeft drie coaches: 
een voor de jeugd, een voor de 
psychisch kwetsbaren en een voor 
de ouderen. Deze laatste is 

Stijn van Winden, fysiotherapeut van De Zorggroep. 

Is het een tijdelijk project? Het vorige is door de 
gemeente ineens gestopt, dus welke garantie heb je 
voor de toekomst? 
In principe is het tijdelijk, tot 2016. Maar de intentie 
is, om dit voor langere tijd voort te zetten.  
Het verschil met voorheen is dat er nu een veel 
intensievere samenwerking is met het werkveld.  
Dit geeft veel 
meer draagvlak 

Hoe is de 
begeleiding 
georganiseerd? 

Dat kan heel 
persoonlijk. Als 
iemand wil 
wandelen, maar 
niet weet hoe hij 
dit kan regelen, 
zorg ik ervoor dat 
hij bij een 
wandelclubje 
komt. Zo nodig 
loop ik de eerste 
keer mee om te 
kijken hoe het 
bevalt. Daarna 
hou ik het in de 
gaten en neem 
ook contact op 
met de begeleider 
van de wandel-

  BUURTSPORTCOACH  

  VOOR OUDEREN 

mailto:stijn@venraybeweegt.nl
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SJORS EN SJIMMIE 

“Toen ik geboren werd, waren mijn ouders al boven de veertig. Veel werd er 
niet gelezen thuis. Wat mij is bijgebleven was, dat ik met mijn neefjes altijd 
‘Sjors en Sjimmie’ las. Dan zaten we bij onze grootouders boven op zolder.  
Opa had daar de bonen hangen om te drogen en op rekken lagen gestreepte 
doeken met appeltjes om te drogen. Heerlijk rook dat altijd,” vertelt 
Gerda Bekenes uit Venray. Daar tussen de bonen en appeltjes kreeg ze 
rode oortjes bij het lezen van de spannende strips van Sjors en Sjimmie.  
Sjors (van de Rebellenclub) ontstond als stripverhaal in 1938, toen Frans Piët 
de Amerikaanse strip Buster Brown vernederlandste.  
Sjors droeg hetzelfde matrozenpakje en pagekapsel, maar de wolkenkrabbers 
bijvoorbeeld werden molens. Na de oorlog pas ontmoette Sjors zijn vriendje 
Sjimmie, die net als de in opspraak geraakte Zwarte Piet dom was en slecht 
Nederlands sprak. Toch hield elke lezer van Sjimmie.  
Vanaf eind jaren ’60 moderniseerden achtereenvolgens  
Jan Kruis, Jan Steeman, en Robert van der Kroft  
(vele jaren samen met Jan van Die en Wilbert Plijnaar 
onder de naam Wiroja’s) de strip.  

Sjors en Sjimmie figureerden nog vele jaren in diverse stripbladen,  
eerst in hun eigen blad, daarna in de Eppo en Pep. 

De start van Sjors vanaf 1938 en een van de boeken na de oorlog,  
beide getekend door Piët.  

 
ENGELANDVAARDERS 

Kort na de Tweede Wereldoorlog schreef Klaas Norel een trilogie over de strijd van Nederlanders tegen de 
Duitsers. Het werd Engelandvaarders. Deze triologie schetst een waarachtig beeld van de onderdrukking en 
willekeur van de bezetters, de weerstand en het verzet van de Nederlanders, vooral de jongeren. Zij wilden 
zich niet laten onderdrukken. 

Het verhaal speelt rond de Urker vissersjongen Evert, die niet begreep dat Nederland zo 
snel onder de voet werd gelopen. Hij zocht en vond een weg om met zijn vriend Jan naar 
Engeland te vluchten en kwam toen terug als soldaat van Oranje om mee Nederland te 
bevrijden. 
Het feit dat het verhaal speelt in een kleine, gelovige en Oranjegezinde plaats als Urk is 
ook de makke van het boek, zeker voor de hedendaagse jeugd als die kennis wil nemen 
van wat er destijds gebeurde. De taal op zich is nog wel te doen, maar er worden zoveel 
uitdrukkingen uit de Urker gemeenschap zelf, uit de bijbel van strenggereformeerden en 
de toenmalige vissersscheepvaart gebruikt, dat het zelfs volwassenen duizelt.  
En de Oranjegezindheid druipt in de hele trilogie erg zwaar uit de regels weg.  
Wie daar wat relativerend mee om kan gaan, vindt niet alleen een mooi historisch 
document, maar ook een spannend jongensboek. 

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

Teveel bomen gekapt? De gemeente Venray is anderhalve maand 
geleden begonnen met het kappen van meer dan 800 bomen, die volgens 
de toelichting in de weg staan en de straten, paden en lanen vernielen 
met hun wortels. Ondanks protestacties en een pagina grote advertentie 
in Peel en Maas tegen deze bomenkap, gaat de gemeente door.  
Een van onze lezers vond het te ver gaan. Hij stuurde een foto op die 
duidelijk maakt wat de consequenties (kunnen) zijn. 

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 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

