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IN DIT NUMMER O.A. 

Dorpskermis. De lente verdwijnt, de zomer verschijnt. De warmte verdonkeremaant de sombere tijd, ondanks 
de stevige buien bij tijd en wijle. Tijd voor festiviteiten. Tijd voor de kermis. Het zou grote zonde zijn als die 
dorpskermissen verdwijnen ten faveure van die ene grote kermis in hartje Venray. De kleinkinderen vinden 
het heerlijk als opa en oma op bezoek komen en met hen meegaan naar de draaimolen, de botsauto, de 
snoepkraam. In Leunen had deze opa met kleindochter Lynn de tijd van zijn leven. 

Foto Leo Willems  
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3300 exemplaren en 
is óók te lezen op www.seniorenraadvenray.nl 
Los abonnement: € 16,- per jaar, te bestellen via 
het secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 26 augustus. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 11 augustus. 

Advertenties moeten uiterlijk 9 augustus ingeleverd zijn 
op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  

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

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter, tel. 585364),  
Herman Jacobs, Henk Classens, Anja Kooiker en 
Johan Koster. 

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

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Theo Swinkels. 

Drukwerk: MultiCopy Venray.  

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

(over: woonhof De Kemp, de woonscan,  
een themamiddag en het bijwonen van 
de bestuursvergaderingen; lees ook pagina 3, 10 en 
14.) 
 

Woonhof De Kemp 
De Centrale van Ouderenverenigingen heeft, in 
haar vergadering van eind mei, haar steun 
toegezegd aan het project woonhof De Kemp.  
Bewoners in Venray-West willen op de plaats van 
de oude school De Kemp een woonhof voor ruim 
twintig ouderen bouwen. De gemeente heeft 
voorlopig nee gezegd, omdat er op die plek een 
andere bestemming ligt en er op dit moment meer 
dan genoeg woningen zijn in Venray.  
De Centrale vindt het initiatief van de bewoners 
lofwaardig, zeker in een tijd dat de woningstichting 
ouderen geen voorrang geeft bij het huren van 
bepaalde woningen. Wel vindt de Centrale dat de 
steun ook moet gelden voor de kerkdorpen, waar te 
weinig huizen voor senioren zijn. Daartoe zoekt de 
Centrale contact met de dorpsraden. Ook gaat er een 
vraag naar Wonen Limburg om meer dan ‘enkele 
huizen’ in dit complex voor haar rekening te nemen. 

Woonscan 
De commissie Bouwen, Verbouwen en 
Woonomgeving is doende een woonscan voor te 
bereiden. Dit houdt in dat, voor de mensen die dit 
willen, alle woningen worden bezocht, om te kijken  
hoe ze zo goed mogelijk kunnen worden ingericht  
voor senioren. Eind van het jaar hoopt de commissie, 
met steun van mensen uit de dorpen, te kunnen 
beginnen. In principe gebeurt dit kosteloos, maar 
het kan zijn dat aan niet-leden van een ouderen- 
vereniging een kleine vergoeding wordt gevraagd. 
Hoewel bij die scan geen aannemers of technici 
worden aangeprezen, krijgen mensen die dit zelf niet 
kunnen wel steun bij het zoeken van uitvoerders. 

Themamiddag 
De Centrale organiseert op 12 oktober, in 
samenwerking met het GPV, een themamiddag over 
veiligheid in en om het huis. Daarbij wordt niet alleen 
gedacht aan inbraken of overvallen, maar ook aan 
veilige woon- en werkomstandigheden.  
Ook de woonscan kan daar aan de orde komen. 
Diverse instanties en organisaties zullen aan deze 
middag in De Kemphaan meewerken. 

Bijwonen 
Tenslotte werd aan de ouderenverenigingen de vraag 
gesteld of het voor hen interessant is een 
vergadering van het bestuur bij te wonen en mee te 
praten. Hier werd slechts aarzelend ja op gezegd. 
Verenigingen die zich melden krijgen tijdig de agenda 
toegestuurd, en ook zal worden gekeken of er in het 
betreffend dorp of die wijk zaken zijn die besproken 
kunnen worden. 

 UIT DE CENTRALEVERGADERING 
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DE TIEK-POLI 
 
Ik sta al vanaf het jaar 1475  
(het jaar waarin de toren z’n klokken kreeg)  
als torenhaan hierboven mijn rondjes te draaien  
op de Petrus’ Bandenkerk. Over ‘oud’ gesproken.  
Ik acht mijzelf ervaringskundige bij uitstek waar het 
op ‘oud zijn’ aankomt. 
Naarmate de jaren vorderen gaat het PHPD-
syndroom opspelen (Pijntje Hier Pijntje Daar). 
De kans is groot dat u ook al met diverse 
ziekenhuispoli’s in aanraking bent gekomen. 
Als patiënt staat u op de poli in het middelpunt van de 
artsenijkundige belangstelling. Vanaf de toren heb ik, 
bij gunstige wind, onbelemmerd zicht op alle poli’s 
van ons ziekenhuis. Weliswaar bent u daar als 
patiënt het ‘lijdende voorwerp’, maar u wordt er 
zoveel mogelijk als een prins behandeld. Mits uw 
verzekeringspolis de poli’s dekken, dat wel natuurlijk. 

Logen 
Hoe anders is het gesteld bij mijn naaste 
noorderbuur, uw en mijn gemeentehuis. Daar bevindt 
zich de enige niet-medische poli van Venray.  
Daar is namelijk de Tiek-Poli (of Poli-Tiek, zo u wilt) 
gevestigd. Anders dan alle andere poli’s richt men 
hier zijn aandacht juist niét op het individu maar 
vooral op zijn of haar omgeving.  
Sinds enkele jaren zijn daar een achttal zelfstandige 
(paramedische) Poli-Tiek-O-Logen gevestigd. Hier 
praktiseren de ‘Logen’ (spreek uit: Leugen, zo ‘heurt’ 
het eigenlijk!): CDA, D66, Inventief, PP2, SP, VVD, 
PvdA en Samenwerking. Gezamenlijk streven zij naar 
één alles omvattende therapie (op papier althans), 
verenigd in een maatschap die zij treffend 
‘Maatschap-IJ’ hebben genoemd. Maatschapp-IJ 
staat tenslotte voor alles wat het individu omgeeft . . . 
en Tiek is de afkorting van: Tegen Iedere Enge 
Kwaal. Als dát niet Poli is, weet ik het niet meer.  

Blauw op straat 
Helaas beweert (eigenwijs als hij is) iedere Tiek-O-
Loog hét middel tegen alle kwalen in huis te hebben. 
Dit maakt constructief samenwerken welhaast 
onmogelijk.  
Gelukkig hebben de medici van de ziekenhuispoli’s 
het stadium van ‘Piskijken en Aderlaten’ al lang 
achter zich gelaten. Door de handen ineen te slaan 
en naar elkaar te luisteren zijn er grote vorderingen 
gemaakt.  
Op de Tiek-Poli is het vaak nog maar wat 
aanmodderen. Venray lijkt nu eindelijk z’n blauwe 
parkeerschijf te krijgen. Eindelijk ‘meer blauw op 
straat’, met een stuitbevalling na de draagtijd van 
een olifant.  
Is het u opgevallen: de Tiek-Poli vraagt nooit eens 
hóe het bevallen is. Het wordt tijd dat er ten 
gemeentehuize een politiek-verloskundige zitting 
krijgt. 

Haantje van de Toren 

COLUMN 

 
De benaming ‘Seniorenraad’ voor het bestuur  
van de Centrale van Ouderenverenigingen in Venray 
verdwijnt. Op 26 mei nam de Centrale het besluit om 
deze aanduiding niet meer te gebruiken. 

Reden is dat veel buitenstaanders, maar ook zelfs 
mensen van binnen de ouderenverenigingen,  
denken dat de Centrale en Seniorenraad twee 
verschillende organisaties zijn. Het geeft onnodige 
verwarring over de status van besluiten en 
afspraken.  
Nu het besluit genomen is, zal er in de notulen, 
brieven en andere papieren alleen nog worden 
gesproken over “het bestuur van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray”.  
De vraag om van Venray de ‘gemeente Venray’ te 
maken, zodat duidelijk is dat ook de kerkdorpen 
hieronder vallen, is nog in beraad gehouden. 
De naam wordt te lang, zeggen de tegenstanders. 
Bovendien zou dit de suggestie kunnen oproepen dat 
de Centrale niet zelfstandig is, maar is verbonden 
aan de gemeente. 
Het probleem van een te lange naam speelt 
bijvoorbeeld bij de website van de Centrale. De naam 
is nu seniorenraad.info of seniorenraadvenray.nl 
Deze naam zal worden vervangen door 
seniorenvenray.nl  De veranderingen zullen 
de komende maanden worden doorgevoerd. 

 
 
Bij deze Schakel vindt u als lezer een inlegvel. 
Het betreft een enquête met een aantal vragen over 
de leesbaarheid en uitvoering van dit ouderenblad, 
enkele vragen over uw leesgewoonte en een paar 
over de prijs die u ervoor over hebt.  
De enquête gaat uit van het bestuur van de Centrale 
van Ouderenverenigingen. 

Het besluit hiertoe is genomen, omdat begin dit jaar 
bleek dat het negatief saldo van De Schakel in 2015 
veel hoger was dan in eerdere jaren.  
Daar zijn wel enkele redenen voor aan te wijzen,  
maar het bestuur wil, als eind van het jaar weer een 
tegenvallend resultaat wordt geboekt, weten in welke 
richting een oplossing moet worden gezocht. 
De redactie kan aan de hand hiervan kijken of 
de koers moet worden bijgesteld of niet. 

Het bestuur hoopt dat u vijf minuten tijd heeft, om 
aan te kruisen wat uw mening is en vervolgens het 
formulier naar de secretaris van de Centrale te sturen 
of in te leveren bij uw eigen secretaris. En voor  
KBO Venray graag in de KBO-bus bij De Kemphaan.  
U kunt het enquêteformulier ook via de website 
invullen. 

 NAAM SENIORENRAAD VERDWIJNT 

 ENQUÊTE OVER DE SCHAKEL 
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Het Nationaal Ouderenfonds,  
met de hoofdzetel in Bunnik, heeft de 
Zilverlijn geopend, om contact te leggen met ouderen 
die thuis verpieteren. Dat dit nodig is blijkt uit de 
cijfers van het TNS NIPO, een onderzoeksbureau van 
naam. In 2015 waren er ruim vier miljoen 55-plussers, 
waarvan er één miljoen eenzaam waren.  
Liefst 200.000 ouderen waren extreem eenzaam,  
wat betekent dat zij hooguit één keer in de maand 
sociaal contact hebben. 

Met Zilverlijn probeert het Ouderenfonds deze 
mensen te bereiken. Één keer in de week worden 
ze gebeld door een vrijwilliger voor een praatje,  
voor advies of het aanhoren van wensen of klachten.  

Ouderen 
Kent u mensen die eenzaam zijn, bijna nooit bezoek 
krijgen of zelf de deur niet uitgaan? Dan kunt u hen 
aanmelden via tel. 0900 6080100. Binnen veertien 
dagen krijgen die mensen dan een eerste telefoontje. 
In principe krijgen de ouderen telkens iemand anders 
aan de lijn, maar er zijn ook senioren die het prettig 
vinden steeds met dezelfde persoon te spreken. 
De gesprekken zijn vertrouwelijk, de deelname aan 
de Zilverlijn is gratis en vrijblijvend. Huisbezoeken zijn 
niet voorzien. In de praktijk blijkt dat deze ouderen 
veel steun hebben aan een dergelijk telefoontje.  

  ZILVERLIJN TEGEN  

  EENZAAMHEID 

Veel van die ouderen verheugen zich erop  
als ze weer gebeld worden. 

Vrijwilligers 
Mensen die op deze manier een steentje willen 
bijdragen aan een gezonde maatschappij, kunnen 
zich melden als vrijwilliger. Het bellen gebeurt veelal 
vanuit het hoofdkantoor in Bunnik, maar kan ook 
thuis. U krijgt dan van het ouderenfonds een speciale 
app voor op de computer of iPhone. 
Als vrijwilliger moet u zich kunnen inleven in het 
verhaal dat een oudere te vertellen heeft.  
U moet vooral kunnen luisteren. Soms vraagt dit veel 
geduld. En u moet mensen op een positieve manier 
een hart onder de riem kunnen steken. U hoeft niet 
allerlei problemen voor deze mensen op te lossen, 
maar een goed advies kan wonderen doen. 
Telefoongesprekken duren gemiddeld een kwartiertje 
en u moet er als vrijwilliger minimaal een dagdeel 
per week voor openstaan. Wilt u vrijwilliger worden, 
bel dan met tel. 030 6566040 of via de mail 
vrijwilliger@ouderenfonds.nl 

 

 

Wonen Limburg start  
een nieuw initiatief om kwetsbare 
personen met elkaar te verbinden.  

De gemeente Venray ondersteunt het proefproject 
voor een jaar, samen met diverse zorgpartners.  

De woningstichting constateerde, als gevolg van 
de veranderingen in de zorg, een toename van 
sociale problematiek bij huurders. Vooral mensen 
met beperkingen die lange tijd zorg hebben gehad, 
zijn niet altijd in staat om met deze veranderingen 
om te gaan. 

Keyring  
Wonen Limburg ging op zoek naar oplossingen om 
die problemen het hoofd te bieden en kwam uit bij 
het project Keyring in Engeland.  
Samen met Daelzicht en ‘OZO-doe-ik-mee’ is op 
basis van Keyring een project ontwikkeld, dat nu in 
onder meer Venray wordt uitgeprobeerd.  
De naam Keyring is vertaald als ‘Buurtkring’.  

De Buurtkring bestaat uit mensen met een beperking 
die zelfstandig in de wijk wonen. Samen vormen zij 
een groep die wordt ondersteund door een vrijwilliger. 
De vrijwilliger maakt verbinding tussen de mensen, 
organisaties en winkeliers in de buurt. Als de leden 
van de Buurtkring meer hulp nodig hebben, zijn 
zorgprofessionals beschikbaar. 

De gemeente Venray ondersteunt het pilotproject 
Buurtkring gedurende een jaar. In de hoop dat het 
steunsysteem eenzaamheid voorkomt en integratie 
in de wijk bevordert.  

BUURTKRING: STEUNSYSTEEM  

VOOR MENSEN MET BEPERKING 
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Als de officiële oprichting van de Nieuwe Organisatie 
een feit is, heeft de NO directe toegang tot de 
provincie. Voor de goede orde, op dit moment is er 
toch regulair overleg. Last but not least: De NO is 
voorstander van het Provinciaal Platform in oprichting 
waarin alle Limburgse ouderenorganisaties als KBO, 
PCOB, NO en hopelijk ook de FNV-senioren gaan 
samenwerken. Immers, “eenheid geeft macht”.  
Netter gezegd: invloed.  
 
Landelijk 
Ook landelijk wil AVOS graag gehoord worden. 
De politiek laat immers de senioren vaak in de kou 
staan. Belangen moeten behartigd worden en 
daarvoor is een vertegenwoordigende organisatie 
nodig. In Overijssel functioneert al enige jaren een 
koepel van tientallen onafhankelijke 
seniorenverenigingen, de NBvON.  
Naar dit voorbeeld worden nog vóór de 
zomervakantie de statuten van Federatie van 
Algemene Seniorenverenigingen in Nederland in 
oprichting (de FASv) opgemaakt. In de FASv 
verenigen zich vele oud-afdelingen van ANBO-
Nederland die uit onvrede met het gevoerde beleid 
deze bond de rug toekeerden. Met FASv kunnen zij 
ook landelijk hun stem laten horen. 
Momenteel houdt de NO, mede namens de AVOS, 
vrijblijvend het contact met de FASv. In de loop van 
het jaar zal het nodige over de doelstelling van de 
FASv, de organisatie en natuurlijk ook de 
verplichtingen duidelijk worden. Op dat moment zal 
na evaluatie het bestuur van de AVOS een standpunt 
over eventuele aansluiting innemen en een advies 
aan de leden voorleggen. Tijdens een algemene 
ledenvergadering zullen de leden vanzelfsprekend 
het laatste woord hebben en een besluit nemen over 
al dan niet toetreden tot een landelijke organisatie.  

 
Een van de doelstellingen van de nieuwe 
ouderenvereniging AVOS volgens de statuten is: 
“De belangen van ouderen te behartigen in de 
ruimste zin van het woord, zowel individueel als 
collectief”.  
Op plaatselijk niveau gebeurt dit onder meer door 
vertegenwoordiging in de Centrale van 
Ouderenverenigingen en in het bestuur van de 
Centrale. Tevens door deel te nemen aan het overleg 
in een van de kamers van de Participatieraad, 
het onafhankelijke adviesorgaan voor de gemeente 
Venray. 

Nieuwe Organisatie 
Provinciaal is in eerste instantie de 
belangenbehartiging gewaarborgd door het 
samenwerkingsverband van de onafhankelijke 
Limburgse seniorenverenigingen in de NO: de 
Nieuwe Organisatie. Het gaat hierbij in eerste 
instantie om zelfstandige en onafhankelijke 
verenigingen als AVOS, die uit ongenoegen over de 
veranderde koers uit de ANBO-organisatie zijn 
gestapt. Naast de AVOS heeft bijvoorbeeld ook onze 
nieuwe ‘zusterclub’ in de regio Venlo ‘Jongeren van 
Vroeger’, aangevoerd door Servaas Huys, zich 
aangesloten bij de Nieuwe Organisatie.  
De NO is gesprekspartner van de andere Limburgse 
ouderenorganisaties waaronder KBO Limburg. 
Een voorbeeld van samenwerking met de KBO stond 
in De Schakel van 29 april. In dit artikel werd 
geschreven over het tijdelijk intermediair zijn van de 
KBO bij de Provincie Limburg vanwege het verlenen 
van faciliteiten en financiën.  

 BELANGENBEHARTIGING AVOS MET  

 NO LIMBURG EN MET FASV 

 

Beste lezers, 
Het bestuur van de Centrale heeft, zoals eerder vermeld, bij monde van Joop Bus en Theo Verhoeven een 
bespreking gehad met Wonen Limburg. Een van de onderwerpen was 'inschrijven als woningzoekende'. 
Sinds 2011 gaat dit niet meer rechtstreeks via Wonen Limburg maar via Thuis in Limburg.  
Het kan zijn dat u dit destijds gemist hebt en daardoor niet meer ingeschreven staat als woningzoekende.  
Of u weet niet meer zeker of u ingeschreven staat. Wonen Limburg is graag bereid een 
informatiebijeenkomst te houden over Thuis in Limburg. U bent dan weer helemaal op de hoogte van hoe 
u een huurwoning kunt vinden. Ook kunnen medewerkers van Wonen Limburg ter plekke uw eventuele 
inschrijving controleren en waar nodig aanpassen. 

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst op woensdag 14 september aanstaande om 13.30 uur in 
De Kemphaan. In het bijzonder willen we degenen die dit betreft, uitnodigen om deze middag aanwezig 
te zijn. 
Ook als u nu nog niet op zoek bent naar een andere woning, maar over enkele jaren misschien wel,  
nodigen wij u van harte uit. U kunt dan immers ondertussen de nodige inschrijftijd opbouwen. 

Centrale van Ouderenverenigingen 
Wonen Limburg 

   TOEWIJZINGSBELEID WONEN LIMBURG 
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Cultura Venray is de nieuwe 
organisatie voor kunst en cultuur(educatie) in Venray. 
Cultura Venray moet de meerwaarde van kunst en 
cultuur in al zijn vormen zichtbaar maken, een 
verbindend netwerk tot stand brengen en 
onderhouden en deskundigheid op het gebied van 
kunst- en cultuureducatie bevorderen.  
De gemeenteraad heeft hier op 18 mei mee 
ingestemd. De begeleidende regiegroep is nu op 
zoek naar iemand die dit kan voorbereiden.  

Cultura Venray moet een organisatie worden voor 
en van alle groepen die willen bijdragen aan het 
kunst- en cultuurklimaat in Venray en omgeving.  
Van ondernemende docenten tot het Odapark,  
van schoolbesturen tot kunstenaars en van  
poppodia tot erfgoedverenigingen.  
Ook de muziekverenigingen en koren horen thuis 
in Cultura Venray, onder het motto “Wij zijn samen 
het kloppend hart van kunst & cultuur”.  

Jerusalem  
De gemeenteraad heeft 18 mei ook ingestemd met 
het plan van het college de subsidie aan het 
Kunstencentrum Jerusalem direct na het volgende 
cursusjaar (2016/2017) te beëindigen. Er volgt nog 
wel overleg over taken die Cultura van Jerusalem 
overneemt en welk perspectief er is voor personeel 
van KCJ om in Cultura Venray aan de slag te gaan.  

 

 

Twee weken geleden bood de  
Stuurgroep Ouderenadviseurs namens  
de Centrale van Ouderenverenigingen wethouder 
Lucien Peeters een nieuwe folder aan. 

De folder ‘De kracht van senioren in de 
participatiemaatschappij’ is in samenwerking met 
KBO-Limburg gemaakt.  

In de folder staat kort omschreven waarvoor de hulp 
van de goed opgeleide ouderenadviseurs kan 
worden ingeroepen. De adviseurs werken 
onafhankelijk en geheel belangeloos tegen 
hooguit een kleine onkostenvergoeding. Ook 
de namen en contactgegevens van de inmiddels 
zeventien ouderenadviseurs binnen de gemeente 
Venray staan erin vermeld.  

Wethouder Peeters heeft toegezegd, dat de 
gemeente voor de vermenigvuldiging en  
verspreiding van de folder gaat zorgen.  
Deze wordt bij contacten met zorgvragers uitgereikt. 

 CULTURA VENRAY  

 FOLDER OUDERENADVISEURS VENRAY 
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Wie is: Jo Claessens-Roelofs  
Woonplaats: Venray 
Geboren in: America 
Leeftijd: 57 jaar 
Was gehuwd met: Henk (overleden  
 in 2014) 
Kinderen: Een dochter en  
 een (overleden) zoon 
Oud beroep:  Verkoopster 
Bezigheden: Vrijwillig medewerker 
 Gemeentearchief Venray; 
 Genealogie eigen familie en ten 
 behoeve van het archief; 
 Bidprentjes verzamelen voor 
 archiefwebsite Venray. 
 
Wie ’s morgens de publiekshal van het Venrayse 
gemeentehuis binnenkomt, ziet achter de glazen 
toegangsdeur van de archiefstudiezaal Jo Claessens 
op haar vaste plek zitten. Geconcentreerd bezig op 
haar computerscherm, maar dat kan niet verhinderen 
dat ze nauwkeurig in de gaten houdt wie de 
studiezaal binnenkomt of verlaat. 

Leergierig 
Van jongs af aan was Jo leergierig. Maar hoe gaat 
dat als je, als meisje nog wel, opgroeit in een 
gemengd boerenbedrijf. Je moet al vroeg de handen 
uit de mouwen steken. Gelukkig was daar oma 
Roelofs met haar verzameling bidprentjes. Die wekte 
de nieuwsgierigheid van Jo: “Als tienjarige begon ik 
samen met mijn oma, aan de hand van haar 
verzameling bidprentjes, met de zoektocht naar de 
samenstelling van onze familie.  
Al was ik nog erg jong, het ging me niet zozeer om 
de prentjes, maar ik wilde alles weten over onze 
familie.”  

Veel later kwam Jo door haar huwelijk in Venray te 
wonen. Daar begon ze in 1979 officieel met 
stamboomonderzoek, waarbij ze haar jarenlange 
ervaring gebruikte bij onderzoek in het 
gemeentearchief. 

Het duurde nog tot 1994 voordat Jo als vrijwilliger in 
dienst kwam van het archief. Haar eerste taak was 
het invoeren van aktes van de Burgerlijke Stand in 
de computer, later ook op de website van het 
gemeentearchief. 

Naar Amerika 
In de loop der jaren is Jo meer en meer een steun en 
toeverlaat geworden voor bezoekers met vragen 
over genealogie. Niet alleen voor regionale 
zoekacties, ook in het hele land weet ze de weg in 
de archieven. Zelfs voor emigranten in de Verenigde 
Staten deed ze onderzoek.  
Dat ging zo ver, dat ze eens werd uitgenodigd mee 
te gaan naar Amerika (Wisconsin), zodat ze 
onderzoek kon doen naar de familie Kleuskens.  
Jo merkte dat de roem haar vooruit was gesneld.  

Aan de andere kant van de oceaan werd de 
Venrayse beschouwd als een specialist. Toen ze 
haar naam noemde, reageerde een bejaarde dame 
met: “Thé Jo Claessens from Holland?”  

Tegenwoordig kan heel veel stamboomonderzoek 
van achter de computer gebeuren. Om als 
belangstellende een akte in te kunnen inzien, is de 
voorwaarde dat deze een bepaalde ouderdom heeft. 
Zo moet een geboorteakte minimaal 100 jaar oud 
zijn, een huwelijksakte zeker 75 jaar oud en een 
overlijdensakte ouder dan 50 jaar. 

Naast al het werk voor de regionale bevolking 
besteedde Jo ook nog veel tijd aan de genealogie 
van haar eigen familie (Roelofs en Kleuskens) en die 
van haar man (Claessens). 

Met als gevolg de uitgave van twee boeken: in 2010 
Parenteel van Jacobus Ruloffen. Deze voorvader van 
Jo was vier keer getrouwd, waarvan de eerste keer in 
1740. En in 2011 het boek Van Moors tot Maas. Dit 
boek handelt over de familie van Jo’s schoonmoeder. 

Bidprentjes 
Bijzondere aandacht heeft Jo voor bidprentjes: 
verzamelen, archiveren en gebruiken voor 
genealogisch onderzoek. Inwoners van Venray en de 
voormalige gemeente Meerlo-Wanssum worden 
verzocht bidprentjes op te sturen naar het 
Gemeentearchief. Daar wordt de verzameling, 
prentjes (vanaf ongeveer begin 19e eeuw) mee 
aangevuld. De gegevens van de nieuw verkregen 
bidprentjes worden gebruikt om het 
stamboomonderzoek verder uit te werken. En 
tenslotte worden ze in het digitaal archief 
opgenomen, met vermelding van naam en 
registratienummer. Via de website van de gemeente 
Venray kunnen geïnteresseerden een scan van het 
betreffende bidprentje bestellen. 

tekst Johan Koster 
foto’s Leo Willems 

  DIT HOUDT ME BEZIG 



 8  

  

Week van de Toegankelijkheid. Het was vorig jaar 
een succes en dat moet zeker een vervolg krijgen. 
Zodra inhoudelijk meer bekend is, wordt het 
programma gepubliceerd.  
Het GPV houdt u op de hoogte.  

Het VN-verdrag inzake de rechten  
van personen met een handicap  
wordt eindelijk volledig van kracht. Na bijna tien jaar 
gaf ook de Eerste Kamer op 12 april groen licht: 
een historische dag voor mensen met een beperking. 
Bij veel mensen met een beperking vloeiden tranen 
van blijdschap. Dit tot verbazing van mensen zonder 
beperking. Want volgens hen kan in Nederland toch 
iedereen gewoon meedoen. Is zo’n verdrag nu echt 
nodig? 

Hierop past maar één antwoord: ja, het verdrag is 
heel hard nodig. De achterstand van mensen met 
een beperking is groot en groeit zelfs. Mensen met 
een beperking hebben veel vaker dan anderen een 
laag inkomen. Hun inkomenspositie verslechtert al 
jaren door oplopende zorgkosten. Ze komen heel 
moeilijk aan werk en velen vinden nooit een vaste 
baan. Ook het vinden van een geschikte en 
betaalbare woonplek is vaak extra moeilijk. 
Bovendien betalen ze relatief veel aan huur en 
wonen ze vaak in sociaal zwakke wijken. 

Daar komt nog bij dat de maatschappij niet op hen is 
ingesteld. Uitgaan of reizen is niet vanzelfsprekend 
als je in een rolstoel zit. Dit is dus de feitelijke situatie. 
Mensen met een beperking willen dolgraag meedoen. 
Maar door vele hindernissen lopen ze voortdurend 
vast.  

Wat is de rol van de samenleving? Juist daarover 
spreekt het VN-verdrag zich heel duidelijk uit. 
Het stelt dat zelfbeschikking en meedoen 
mensenrechten zijn en dat de samenleving de plicht 
heeft om dit mogelijk te maken. 

Het ligt daarom voor de hand dat het verdrag een 
krachtige impuls geeft aan het voor iedereen 
toegankelijk maken van openbare ruimte, gebouwen 
en voorzieningen. Maar misschien nog ingrijpender 
is de nieuwe beleidsopvatting die het VN-verdrag 
voorschrijft. Alle nieuwe wetten, regelingen en 
uitvoeringskaders moeten voortaan worden 
ontwikkeld in samenspraak met mensen met een 
beperking en hun organisaties.  
Onder het motto: Nothing about us - without us  
(niet over ons - maar met ons). En dát is winst.  
Want tot nu gaat er nog veel mis omdat er over 
mensen wordt beslist en niet met mensen samen. 

Het VN-verdrag is de publieke erkenning dat 
meedoen van twee kanten moet komen.  
En dus moet de samenleving nu zelf veranderen: 
passend worden voor mensen met een beperking. 
Vandaar die enorme opluchting en blijdschap.  
En vandaar die tranen. 

DE WEEK VAN  
DE TOEGANKELIJKHEID 2016 

Het GehandicaptenPlatform Venray (GPV) wil u 
graag in een vroeg stadium informeren over de  
Week van de Toegankelijkheid 2016. Deze week 
vindt landelijk plaats van 3 tot en met 8 oktober, 
maar het GPV heeft ervoor gekozen om al op 
maandag 19 september 2016 enkele activiteiten op 
touw te zetten. In overleg met de gemeente Venray 
heeft het GPV dit jaar gekozen voor het thema 
‘bewustwording’.  

Het is belangrijk dat mensen met een beperking net 
als iedereen mee kunnen doen in de samenleving. 
Veel mensen denken daarbij alleen aan een 
zichtbare beperking, maar er zijn ook onzichtbare 
(gezondheids)problemen. De samenleving moet zo 
zijn ingericht dat meedoen voor iederéén mogelijk is. 
Voor mensen met een beperking is toegankelijkheid 
geen luxe, maar een voorwaarde om gelijkwaardig in 
de samenleving te kunnen functioneren. Daarom 
wordt tijdens de Week van de Toegankelijkheid 
aandacht gevraagd voor het thema ‘bewustwording’.  

In het kader van het VN-verdrag zijn in 2012 en 2013 
bijeenkomsten met de gemeente Venray 
georganiseerd ter bevordering van het bewust zijn 
van ambtenaren en politici. Nederland heeft zich 
formeel verplicht een inclusieve samenleving te 
worden, waarin ook mensen met een beperking echt 
mee kunnen komen. Daarom wil het GPV op 
19 september het belang van een optimaal 
toegankelijke samenleving onder ieders aandacht 
brengen. Vandaar het thema ‘bewustwording’. 
Het GPV krijgt hierbij de medewerking van de 
gemeente. Door informatie te delen wordt bereikt,  
dat meer mensen er aan gaan denken wat 
toegankelijkheid is voor mensen met een beperking. 
Ook van de gemeenteambtenaren wordt gevraagd 
om zich hier verder in te verdiepen. 

Niet alleen voor de gemeente en haar ambtenaren is 
bewustwording belangrijk. Het thema geldt voor 
iedereen, zoals voor de horeca en winkels. Inmiddels 
zijn veel goed toegankelijke horecagelegenheden en 
winkels herkenbaar aan het door het GPV uitgereikt 
vignet. Maar ook verenigingen vervullen een 
belangrijke rol. Om die reden heeft het GPV eind april 
tot begin mei een groot aantal sportaccommodaties 
geschouwd. Het is verheugend dat een groot aantal 
daarvan op 19 september een 
toegankelijkheidsvignet krijgt. 

Het doel is de samenleving bewuster te maken van 
de noodzakelijke toegankelijkheid voor mensen met 
een beperking; dat kan hen helpen actief deel te 
nemen aan de samenleving.  
Lees hierover elders in deze Schakel. 

De Week van de Toegankelijkheid is volop in 
voorbereiding. Voor het GPV is het belangrijk om 
snel te laten weten dát meegedaan wordt aan de 

  GPV NIEUWS 

  HUILEN OM HET VN-VERDRAG 
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Van zondag 4 september tot en met woensdag 
7 september is door de KBO Castenray, Oirlo en 
Oostrum een interessante, leuke reis gepland naar 
Merzig in het Duitse Saarland. 

Op dag één doet de bus het toeristische Königswinter 
aan met uiteraard ook de Drachenfelsbahn. 

De tweede dag is een indrukwekkende 
panoramabustocht met enkele stops rond het nu in 
de belangstelling staande Verdun-slagveld uit de 
Eerste Wereldoorlog. Het is immers honderd jaar 
geleden dat daar hevig werd gevochten. 

De derde dag een bezoek aan de outlet van het 
wereldbekende Villeroy & Boch, na de lunch gevolgd 
door een sluizenrondvaart door de schilderachtige 
‘Saarschleife’. Op de terugreis bezoeken de reizigers 
het historisch prachtige Bernkastel aan de Moezel en 
maken daar met het toeristentreintje een schitterende 
rondrit, ook door de wijnvelden. 
De totale reissom, inclusief lunches en muziekavond 
bedraagt € 350,- (toeslag voor een eenpersoons 
kamer € 30,-). 

Let op 
Mensen van buiten Castenray, Oirlo en Oostrum, die 
ook mee willen op deze reis, worden verzocht zich al 
vlug, uiterlijk 5 juli, aan te melden bij Hay Achten, 
tel. 571726. Achten is ook de man die meer 
informatie kan geven. 

De gemeente Venray vindt het belangrijk dat 
mantelzorgers zich gewaardeerd voelen voor hun 
inzet. Daarom kunnen inwoners van Venray die 
mantelzorg ontvangen, de mantelzorgwaardering 
voor hun hulpen aanvragen. Voor dit jaar is dat een 
bedrag van € 65,-.  

Mantelzorgers komen hier alleen voor in aanmerking 
als zij langer dan drie maanden minimaal acht uur 
per week zorg verlenen aan een inwoner van Venray. 
De ouderen en zieken die de mantelzorg ontvangen, 
kunnen via de website van de gemeente Venray de 
mantelzorgwaardering aanvragen. Dat kan tot 
1 oktober. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, 
ontvangt de aanvrager een geldbedrag van € 65,- 
om te besteden aan zijn of haar mantelzorger. De 
betaling vindt plaats rond de Dag van de Mantelzorg 
op 10 november. 

Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering of 
andere vragen op het gebied van mantelzorg?  
Neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg 
Venray door een e-mail te sturen naar 
mantelzorg@venray.nl of te bellen naar tel. 523333 
(kies in het keuzemenu voor toets 1). 

  NAAR HET DUITSE SAARLAND  

  MANTELZORGWAARDERING  

  AANVRAGEN 

  ONDERSCHEIDING  
  JO VAN DEN BIGGELAAR  

De 91-jarige Jo van den Biggelaar is 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
Hij kreeg deze koninklijke onderscheiding voor 
zijn jarenlange inzet voor mensen met een 
beperking en voor zijn werk voor de lokale radio. 
Jo van den Biggelaar was van 1978 tot 2015 
presentator en technicus bij (zieken)omroep 
Venrayse Omroep Stichting (VOS) en Studio 
Beukenrode. Hij verzorgde muziek en nieuws 
voor cliënten van St. Anna en St. Servatius,  
later bij De Kruuze en op Beukenrode.  
Van den Biggelaar heeft zich daarnaast op vele 
fronten ingezet om de belangen van 
gehandicapten te behartigen en hij heeft hen 
een stem gegeven in diverse gremia.  
Hij was voorzitter van de Limburgse Katholieke 
Invalidenbond afdeling Venray.  

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto krijgt  
Van den Biggelaar  
de felicitaties van  
burgemeester Hans Gilissen  

MEER PARTICIPATIECOACHES.  

De gemeente Venray neemt tijdelijk 
twee extra participatiecoaches in dienst.  
Op die manier wil de gemeente 
uitkeringsgerechtigden aansporen om aan het 
werk te gaan. Deze coaches zijn nodig omdat 
het aantal uitkeringsgerechtigden dat geen zicht 
heeft op een baan, tegen de verwachting in is 
toegenomen. Daarnaast zijn er voor de 
participatiecoaches in 2015 extra taken 
bijgekomen vanuit de decentralisatieopdrachten 
van het Rijk en zorgt de Wet Taaleis voor nog 
meer werk voor participatiecoaches.  

mailto:mantelzorg@venray.nl
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In Venray bestaat 
al een aantal jaren 
Seniorensport.  
Dit is een club 
van ongeveer 
25 personen, 
variërend in leeftijd 
van 57 tot 81 jaar. 

Deze sportende ouderen kunnen, onder begeleiding, 
iedere donderdag van 13.00 tot 14.00 uur sporten en 
van 14.00 tot 15.00 uur zwemmen in sportcentrum 
Laco Venray, De Sprank dus. In het begin was de 
groep groter, een man of 35. Maar de laatste tijd zijn 
er door leeftijd en ziekte enkele mensen afgevallen.  
Dus is er nu ruimte voor nieuwe leden.  
Het sportprogramma is zeer gevarieerd met onder 
andere steps, cardio, wandelen, nordic walking, yoga 
en power. Bij het zwemmen kunnen de deelnemers 
aqua joggen of gebruik maken van wet shapers, 
flexibeams, halters en stokken. Senioren die willen, 
kunnen na het sporten ook nog gratis enkele uren 
naar de sauna. Mensen met interesse kunnen gratis 
twee proeflessen meedoen. Voor meer inlichtingen 
kunt u bellen met contactpersoon Bert van Vegchel, 
tel. 06 46294786. 

Ouderenverenigingen in de gemeente Venray 
hebben allemaal zo hun eigen activiteiten. Vaak zijn 
die alleen voor de eigen leden of voor mensen uit 
eigen dorp. Dan nog komen er maar weinig mensen 
naar toe. Dat is frustrerend voor de organisatoren,  
en voor bijvoorbeeld een spreker. Door bepaalde 
lezingen of activiteiten open te stellen voor andere 
ouderenverenigingen komen er misschien wel 
voldoende bezoekers.  

Tijdens de vergadering van de Centrale van 
Ouderenverenigingen werd dit voorstel gelanceerd 
door KBO Venray. Hoewel deze ouderenvereniging 
zich op de borst kan kloppen vanwege het grote 
aantal leden (meer dan 1400), komen er bij de 
meeste activiteiten niet meer dan 20 tot 30 mensen. 
Vandaar de vraag van Ger Keizers, of het niet 
mogelijk is om een aantal zaken samen te doen. 
Zoals KBO Venray en AVOS al meerdere activiteiten 
voor elkaars leden openstellen. Ook dorpen als 
Castenray, Oirlo en Oostrum of de combinatie 
Leunen-Veulen-Heide hebben regelmatig 
gezamenlijke acties. 

Nuttig  
De aanwezigen gingen niet uit hun dak over de 
suggestie, maar wezen ook niet op voorhand het idee 
af. Maar dat het nuttig kan zijn, illustreerde voorzitter 
Harrie Arts van KBO Wanssum. Een lezing over 
kunst trok in Wanssum niet meer dan een handvol 
belangstellenden. Mogelijk waren er uit andere 
kerkdorpen of Venray ook ouderen geïnteresseerd 
geweest, als deze bijeenkomst voor iedereen was 
opengesteld. AVOS-voorzitter Harry van der Locht 
wees erop dat dit niet bij elke activiteit kan. Bij een 
wandel- of fietstocht of een museumbezoek mag de 
groep ook weer niet te groot worden.  

De stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve 
Terminale Zorg) Noordelijk Noord Limburg 
biedt in de gemeenten Bergen, Gennep, Venray en 
Horst aan de Maas al 20 jaar op vrijwillige basis 
aandacht, tijd en ondersteuning aan hen die thuis 
willen sterven en aan hun naasten. Dit onder de 
noemer ‘als sterven dichtbij komt’. Daarvoor heeft de 
stichting een fantastische groep vrijwilligers; mensen 
met een flinke dosis levenservaring en goed 
geschoold voor dit werk. 

Voor de cursus die half september 2016 start, is 
plaats voor nieuwe vrijwilligers. 
Voelt u zich betrokken bij mensen in de laatste 
levensfase en zou u zo’n vrijwilliger willen zijn?  
Neem dan telefonisch of per e-mail contact op met 
Gonny van Ginkel of Maria Megens, tel: 06-55790271 
of e-mail info@vptznoordlimburg.nl  
Algemene informatie vindt u op de website: 
www.vptznoordlimburg.nl  

  PLEIDOOI VOOR  

  GEZAMENLIJKE ACTIVITEITEN 
  SPORTEN BIJ SENIORENSPORT. 

  VRIJWILLIGERSWERK VPTZ 
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Op zoek naar een wandeling in 
hartje Venray kwam ik weer uit bij het 
Rooys Gidsengilde, waarmee ik in 2012 
al het centrum van Venray verkende. 
Het werd nu een wandelroute over het 
Servaasterrein met museumbezoek 
onder leiding van een gids. In mijn geval 
was dit Harry Frencken. Harry wachtte 

mij op bij het hoofdgebouw van Servaashof, zoals 
het nu heet. Dit gebouw gaat in 2017 tegen de 
vlakte.  
Achter het gebouw staat de oude kapel uit 1905.  
Die wordt nu verbouwd tot hoofdgebouw.  

Eind negentiende eeuw waren de Broeders van 
Liefde uit het Belgische Gent op zoek naar een plek 
voor de verzorging van ‘krankzinnigen’. Roermond 
was afgevallen, Venray kwam in beeld door de lobby 
van ondernemer Henri Trynes uit Leunen.  
Een stuk land richting Boshuizen werd afgewezen.  
Uiteindelijk werd een stuk grond gekocht aan 
‘Den Kerkdijk’ (nabij de huidige Stationsweg). 
De bouw van St. Servatius, een ‘geneeskundig 
gesticht voor rooms katholieke mannelijke 
krankzinnigen en zenuwlijders’ kon in 1905 
beginnen. Twee jaar later startte de bouw van 
St. Anna, een gesticht voor vrouwen. 

Nog meer afbraak 
Wandelend vanaf het hoofdgebouw, richting 
Antoniusveld, ziet u de imposante gebouwen, die 
gespaard zijn van de sloop. De ronde koepels wijzen 
op Belgische invloed. Links tegen de Stationsweg 
aan liggen redelijk nieuwe units. Tien jaar geleden 
werden de plannen gepresenteerd om deze 
eveneens af te breken voor de nieuwe Servaashof. 
Er zou een binnenhof komen met woningen en 
appartementen voor de cliënten en een buitenhof 
met koopwoningen (stadswoningen, villa’s en 
appartementen). Maar door de economische crisis 
zijn de plannen voor dit nieuwe Servaashof nooit 
afgewerkt. Het binnenterrein is klaar, maar de ring er 
omheen is niet van de grond gekomen. 

Verderop ziet u de nieuwe bouwwerken, alle met 
een plat dak. U wandelt langs de dierenweide en de 
nieuwe gebouwen voor de activerende therapieën. 
Achter in de hoek ligt de vroegere boerderij, maar 
eerst doen we het museum psychiatrie aan, dat 
voorlopig in voormalige gebouwen van de facilitaire 
dienst gehuisvest is. Eerst was dit museum in de 
zijgangen van de kapel ingericht, maar zoals gezegd 
wordt deze verbouwd. Volgend jaar verhuizen ze 
naar het Borggraaf Paviljoen, dat in het centrum van 
Venray in aanbouw is. 

Behandelmethoden 
In dit museum is de ruim honderdjarige  
geschiedenis in beeld gebracht van de instituten 
St. Anna en St. Servatius.  
De meeste aandacht gaat uit naar de gang van 
zaken in de verpleging van in de beginjaren:  

de nu in onze ogen onmenselijke behandelmethoden 
om zieken in bedwang te houden en de taak van de 
verplegenden om de mensen toch een menswaardig 
bestaan te geven. In de jaren vijftig van de vorige 
eeuw wordt in Frankrijk een medicijn uitgevonden dat 
een omslag in de behandelmethodes teweeg brengt, 
genaamd Largactil. Harry was zelf veertig jaar als 
docent verpleegkunde verbonden aan de inrichting 
en weet u als geen ander te vertellen over de 
omvangrijke verzameling in dit museum. 

Toentertijd waren zowel  St. Anna als St. Servatius 
selfsupporting. Ze hadden eigen boerderijen, 
slagerijen, wasserijen, keukens, enz. Het museum 
geeft een goed beeld van deze periode. 

Na dit bezoek van een flink uurtje zetten we de 
wandeling voort, vooral langs de nieuwbouw van 
Servaashof. Ik heb nooit geweten dat er ook een 
ondergrondse parkeergarage is. Op het terrein zelf 
staan links en rechts wat kunstwerken, onder andere 
van Piet Hermans. Als we weer bij het hoofdgebouw 
staan zit onze wandeling en bezoek aan het museum 
erop. 

Herman Jacobs 
foto Mia Jacobs 

  INFORMATIEVE WANDELING  

  SERVAASHOF  

U kunt het museum alleen nog dit jaar bezoeken.  
Als in 2017 het nieuwe Borggraaf Paviljoen klaar is, 
zal het Museum van de Psychiatrie hier een 
onderdeel van worden. Voor een verhaal over de 
geschiedenis van de psychiatrie, een wandeling met 
gids over Servaashof en een bezoek aan het 
museum kunt u een afspraak maken met Lod Dirkx 
tel. 587192 of mailen naar museum@vvgl.nl  
De kosten bedragen € 3,- per persoon; met koffie/
thee en vlaai € 4,50.  

ZOGEZEGD 

“De huidige praktijk staat haaks op het Bijbelverhaal 
over de goede herder.  
Destijds liet de goede herder 99 schapen alleen om 
het honderdste, verdwaalde schaap te zoeken.  
Nu zit er nog maar een schaap in de kerk en die 99 
andere zoeken we niet.” 

Paus Franciscus 

mailto:museum@vvgl.nl
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(voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.seniorenraadvenray.nl) 

Expositie museum: In het Venray's museum is een 
expositie ingericht onder de titel ‘Made in Venray’.  
De tentoonstelling handelt over de ontwikkeling van 
de Venrayse industrie vanaf de 
Tweede Wereldoorlog tot nu.  
Het museum is open op woensdag, zaterdag en 
zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. (voor iedereen) 

Woensdag 6 juli AVOS: 
Op deze woensdag houdt AVOS een korte fietstocht 
van ongeveer 25 kilometer. 
Het vertrek is om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
Deelnemers moeten zich vóór 10.00 uur melden bij 
Wim van Tilburg, tel. 546524. Deelname op eigen 
risico. (voor alle ouderen) 

Vrijdag 8 juli RIJBEWIJSKEURINGEN: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan hiervoor vrijdag 8 juli 
terecht in De Kemphaan.  
Vooraf een afspraak maken via tel. 586706.  
De kosten bedragen € 30,-. (voor 75-plussers) 

Woensdag 20 juli KOV HOLTHEES-SMAKT: 
De ouderenvereniging van 
Holthees en Smakt maakt 
een mooie busreis naar de 
Biesbosch.  
Het vertrek is gepland om 
8.15 uur vanaf het Meester 
Theo Plein in Holthees. 

(alleen voor leden van de KOV) 

Woensdag 20 juli ROOYNET: 
Fotokijkmiddag. Het LGOG en RooyNet proberen met 
ouderen gegevens te vinden over oude foto’s. De 
kijkmiddag heeft plaats in Het Schuttersveld tussen 
14.30 en 16.00 uur. (voor alle ouderen) 

Woensdag 20 juli AVOS: 
Excursie naar Ysselsteyn met ‘Vaerkes kieke’ bij de 
Houbensteyn Groep en aansluitend bezoek aan 
Museum De Peelstreek. In het museum spreekt 
Martin Houben over de bio-industrie. Vervolgens 
komt de expositie ‘100 jaar Via Venray’ en ook 
Ysselsteyn aan de orde.  
Voor informatie: Frans Lemmers tel. 514362.  
(voor leden van AVOS en KBO) 

Woensdag 3 augustus AVOS: 
Op deze woensdag houdt AVOS een korte fietstocht 
van ongeveer 25 kilometer. 
Het vertrek is om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
Deelnemers kunnen zich vóór 10.00 uur melden bij 
Wim van Tilburg, tel. 546524.  
Deelname op eigen risico. (voor alle ouderen) 

 

  ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  1 JULI – 26 AUGUSTUS  

Woensdag 10 augustus KOV HOLTHEES-SMAKT: 
De KOV-leden maken deze dag een bedevaart naar 
Kevelaer, waar tevens een bezoek aan het museum 
wordt gebracht. Het tijdstip van vertrek wordt nog 
nader bekend gemaakt. Vertrek vanaf Meester Theo 
Plein in Holthees. (alleen voor leden KOV) 

Vrijdag 12 augustus RIJBEWIJSKEURINGEN: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan vrijdag 12 augustus 
terecht in De Kemphaan.  
Vooraf een afspraak maken via tel. 586706.  
De kosten bedragen € 30,-. (voor 75-plussers) 

Woensdag 17 augustus ROOYNET: 
Fotokijkmiddag. Het LGOG en RooyNet proberen met 
ouderen nog onbekende mensen, plekken en tijden 
op oude foto’s te benoemen. De middag heeft plaats 
in Het Schuttersveld tussen 14.30 en 16.00 uur.  
(voor alle ouderen) 

Dinsdag 23 Augustus KBO YSSELSTEYN/
VREDEPEEL: 
De KBO en ‘Samen-doendag’ organiseren weer de 
ontspanningsmiddag. Het wordt een leuke middag 
met muziek en een buut, een hapje en een drankje. 
Iedereen kan hier aan deelnemen, vooral diegenen 
voor wie de dagtocht te zwaar is. De middag begint 
om 13.30 uur. (voor alle ouderen) 

 KBO VENRAY JUBILEUM 

 
 
 
 Van Jozef naar Maria 

Dit jubileumjaar (KBO Venray bestaat 50 jaar) 
openen wij op donderdag 8 september het 
activiteitenseizoen met een lange fietstocht,  
die zal leiden van Smakt naar Kevelaer en terug. 
De deelnemers volgen de bordjes van de nieuwe 
‘Jozef-Mariaroute’. 

Omdat het een tocht zal zijn van ongeveer 
70 kilometer lang, zal een goede conditie van 
deelnemers maar ook van de fiets worden 
gevraagd. Uiteraard wordt het traject niet in één 
keer afgelegd. Er zijn tussenstops ingelast voor rust 
en ravitaillering, onder andere in Smakt, 
Blitterswijck, Wellerlooi en het Duitse Twisteden. 
Voor aanvang kunt u hiervoor een stempelkaart 
kopen, die op vaste plaatsen in het traject 
inwisselbaar zijn. Het verdient aanbeveling om zelf 
toch wat proviand mee te nemen. 

Normaal kost deze kaart € 10,-, maar omdat KBO 
Venray iets te vieren heeft, kost de kaart nu € 5,- 
per deelnemer, op vertoon van de ledenpas.  
U kunt zich voor deze tocht tot uiterlijk 2 september  
opgeven bij Ine van Raay, tel 584924 of 
chritine@ziggo.nl 

Het vertrek is gepland om 11.30 uur bij 
De Kemphaan 

N.B. De deelnemers maken de tocht op eigen 
verantwoording. Bij slecht weer wordt er in overleg 

http://www.seniorenraad.nl
mailto:chritine@ziggo.nl
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De uitvoering van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) is begin 2015 in handen gekomen van de 
gemeenten. Om de zorgkosten omlaag te brengen, 
wordt vaak aan familieleden, vrienden en buren 
gevraagd bij te springen. 
Dat dit gebeurt, blijkt uit cijfers van de Algemene 
Hulpdienst (AHD) Venray en het Platform Lagere 
Inkomens Venray (PLIV). Het aantal aanvragen bij 
deze hulpverlenende diensten loopt terug. Maar het 
is niet de Wmo alleen, die deze daling in de hand 
werkt. De bezuinigingen van de laatste jaren hebben 
ook allerlei nieuwe initiatieven tot hulpverlening 
losgemaakt. In diverse dorpen zijn al eigen 
hulpdiensten gestart om inwoners terzijde te staan. 

Algemene Hulpdienst 
“We constateren een lichte terugloop in het aantal 
hulpvragen. Een duidelijke oorzaak is niet aan te 
geven”, schrijft de AHD in het jaarverslag over 2015. 
De daling van het aantal vragen om hulp is in feite al 
in 2008 ingezet. In 2006 bereikte AHD het 
hoogtepunt met 1400 aanvragen, na 2008 zette een 
gestage daling door naar nog maar 622 in 2015. 
“Maar wij willen het niet over de ‘zielige boeg’ gooien. 
In het jaarverslag wordt gememoreerd dat ook 
andere organisaties te kampen hebben 
met teruglopende belangstelling. Mogelijk dat de 
Wmo en de meer wijkgerichte hulp op gang komt?  
Maar om nu op een bepaald probleem de vinger te 
leggen, is voor ons niet mogelijk“, zegt secretaris 
Rob Hazeleger. 

PLIV  
Het Platform Lage Inkomens Venray heeft ook 
het aantal klanten zien dalen, zegt voorzitter 
Joke Phillipson: “Enige tijd terug zat de wachtkamer 
vol met mensen, nu loopt het lekker door.” 

 Het PLIV krijgt subsidie van de 
gemeente om mensen te helpen 
met het invullen van formulieren, 
bij het aanvragen van zaken, 
het maken van bezwaren, 
het treffen van betalingsregelingen, 
enzovoort.  

Door de participatiewet is veel papierwerk 
vereenvoudigd en hoeven bepaalde lijsten niet meer 
elke maand opnieuw te worden ingevuld. Dat scheelt 
veel bezoek tijdens het spreekuur. Maar er zijn toch 
nog veel mensen die niet weten waar ze moeten zijn. 
Er is zelfs een toename te zien bij het invullen van 
belastingpapieren, het helpen van mensen die iets 
hebben gekocht dat ze niet kunnen betalen en 
vluchtelingen die geholpen moeten worden.  
We hebben zelfs een avondspreekuur ingesteld.  
“In de zomer gaan we bekijken of dit rendabel is”, 
zegt Phillipson. Het PLIV krijgt voldoende steun van 
de gemeente om niet in de knel te komen. 

  DALENDE AANVRAGEN  

  HULPDIENSTEN 

Nog drie en een halve week en de 
Fietsvierdaagse van Venray (de 32e) gaat weer van 
start. Vier dagen lang, van 26 tot en met 29 juli, 
fietsen enkele duizenden mensen, waaronder vele 
ouderen, door het Noord-Limburgse en Oost-
Brabantse land. De routecommissie heeft een aantal 
nieuwe fietsroutes uitgezet, die onder meer voeren 
naar Raceway Venray, in de buurt van Vredepeel.  
Verder wordt er ook gerust in het paardenwalhalla 
Equestrian Centre De Peelbergen bij Kronenberg en 
het Toon Kortoomspark bij Griendtsveen.  

In de buurt van sporthal De Wetteling, waar evenals 
voorgaande jaren de start en finish is, zijn een viertal 
parkeerterreinen beschikbaar, vanwaar u naar de 
sporthal kunt fietsen. 

Tijdens deze vierdaagse krijgen twee  
organisaties de gelegenheid om de tombola of het  
Rad van Fortuin te organiseren. Dit jaar zijn het 
De Zonnebloem en de Stichting Sportgala Venray 
Regio. Een deel van de opbrengst is ook om de 
kosten van de vierdaagse te dekken.  

 FIETSVIERDAAGSE VENRAY  

  Kapstok 

 

In de vergadering van het Centrale bestuur  
werd meegedeeld dat bij respijthuis Kapstok,  
zoals het er nu uitziet, de financiën aan het einde 
van dit jaar problematisch worden.  
Hier heeft dit vooral te maken met een nog relatieve 
onbekendheid in de regio. “Venray kent Kapstok nu 
wel, maar in de regio is het nog vrij onbekend”, 
vertelt Jeanne Hendrix. 

Manager Judith Lemmen van het logeerhuis vindt 
het iets te sterk uitgedrukt, maar erkent ook dat de 
inkomsten nog niet stabiel zijn. “We zijn bij de start 
van het logeerhuis prachtig gesteund door de 
gemeente, provincie en sponsoren, maar nu gaat 
het er om: hoe houden we zelf onze broek op. 
Het gaat redelijk. We hebben zes kamers met een 
gemiddelde bezetting van 50 procent.  
Volgens hotelnormen moet die bezetting 75 procent 
zijn, maar dat halen we niet.” Het probleem ligt bij 
Kapstok dus niet direct aan de Wmo, wel zijdelings. 
“Wie het geld ervoor heeft, boekt een verblijf in 
Kapstok wel. Maar de minderbedeelden moeten dit 
regelen via keukentafelgesprekken of aanvragen. 
Dan duurt het wel langer, voor ze het dan krijgen”, 
aldus Lemmen. 
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Er zijn veel meer ouderen  
dan er lid zijn van  
een ouderenvereniging.  
Elke KBO of wijkouderenvereniging  

doet haar best om nieuwe leden binnen te halen, 
waardoor de financiële armslag iets wordt vergroot. 
Maar het lukt slechts mondjesmaat. 

Dat is de verzuchting van de meesten leden van de 
Centrale van Ouderenverenigingen in de gemeente 
Venray. Jonge ouderen laten zich niet verleiden tot 
een lidmaatschap, zo bleek onlangs tijdens een 
speciale bijeenkomst voor jonge ouderen in 
Wanssum. Er kwam 25 mensen en die waren 
allemaal heel enthousiast. Ze hadden voorstellen, 
dachten met ons mee. Maar ze werden geen lid. 
“We wachten tot we 75 jaar zijn”, was hun stelling, 
aldus bestuurslid Thérèse Persoon van KBO 
Wanssum. 

Is het overal zo? Harry Francken van KBO Venray 
vertelde tijdens de vergadering van de Centrale,  
dat het aantal leden weer langzaam stijgt. Het was 
de laatste jaren van 1600 naar 1400 gedaald.  
 

Ook Joop Bos van KBO Oostrum kon een stijging 
melden. Maar de gemiddelde leeftijd daalt niet.  
Het zijn toch voornamelijk oudere ouderen die zich 
melden. De mensen van onder de 70 jaar moeten 
nog werken, hebben andere bezigheden, 
verenigingen en vooral belangstelling. 

KBO Venray heeft verreweg de meeste leden.  
Maar, aldus Francken, 85 tot 90 procent van deze 
leden zijn steunend lid, in feite donateur. Ze komen 
nooit naar bijeenkomsten en zijn vaak alleen lid om 
de Nestor en De Schakel te krijgen. En de leeftijd is 
inderdaad boven de zeventig jaar. Leden van 65 jaar 
of jonger zijn op een hand te tellen. 

“Het is ook wel logisch”, aldus Harrie Arts van KBO 
Wanssum. “De wereld verandert, jongere ouderen 
redden zichzelf wel.” Om die reden pleitte  
Jos de Beer van KBO Oostrum ervoor om activiteiten 
te zoeken, waar ook de jongere ouderen zich bij 
betrokken voelen. 

Afdeling Naam E-mailadres: Tel nummer 
Blitterswijck Wies Hamstra-Janssen wieshamstra@gmail.com  06-21702753 
Leunen Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 583454 of 06-53969693 
Merselo Jeanne Hendrix-Verberne jeanne.hendrix@home.nl 546365 
Oirlo Marlies Bosch hansmarlies@home.nl 571683 
Oostrum Joos Linkskens j.linskens@home.nl   
Oostrum Tini Kreutz   588355 
Synthese Tonnie Kwakkernaat   Synthese 517317 
Synthese (Wanssum) Jan van Cuijck jvancuijck@ziggo.nl 546252 of 06-17546175 
Venray Nettie Baartman baartmannettie@hotmail.com 750615 
Venray Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 
Venray Francien Gielen-Beckers   KBO 06-12329957 
Wanssum Hans van Dartel jose-hans@home.nl 06-36310752 

Bij Synthese zijn nog enkele beschikbare voa’s die niet in deze lijst zijn opgenomen. 

 VRIJWILLIGE OUDERENADVISEURS 

 JONGE OUDEREN WEL ENTHOUSIAST 

 MAAR GEEN LID VAN OUDERENCLUB 

De enige ‘vreemde eend’ in de bijt is blijkbaar AVOS. 
Na het uit ANBO stappen en oprichten van een 
nieuwe eigen ouderenvereniging kreeg AVOS eerst 
met name aanmeldingen uit de ANBO-kring.  
Daarna kwamen er ook anderen en “er is ook 
aanwas van jongere ouderen”, vertelt secretaris 
Frans Lemmers. 

WAARDERINGSPENNING 

Gerda Peeters-Schers uit Merselo heeft 
de Bronzen Waarderingspenning van de 
gemeente Venray ontvangen. Gerda Peeters (76) 
kreeg de onderscheiding voor haar inzet als 
vrijwilligster voor uiteenlopende organisaties.  

Zij zette zich vooral in voor de kerk in Merselo 
(poetsvrouw, kosteres, acoliet en collectante), 
de vrouwenbond en de Zonnebloem. In Venray is 
ze vrijwilligster van de Zorggroep bij De Mulder, 
waar ze ‘maatje’ is van diverse bewoners. 
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In het centrum van Oostrum staat 
‘de Watermolen’, een gebouw dat 
vergroeid is met het dorp. Het lijkt of het er altijd is 
geweest. Onlangs is de Watermolen na een 
herinrichting en opknapbeurt heropend.  
Joop Bus, vicevoorzitter van KBO Oostrum en  
lid van het bestuur van de Centrale van 
Ouderenverenigingen, vertelt enthousiast over de 
verbouwing en de herinrichting van de Watermolen. 

Helaas is het gebouw in de tweede helft van de 
vorige eeuw door de gemeente Venray jarenlang 
verwaarloosd, nadat jarenlang de Rabobank er in 
gehuisvest was. Van nietsdoen en leegstand gaat 
een monument kapot. Van binnen had het wel wat 
van een kraakpand. 
Toch werd er zeker wel wat mee gedaan. 
De jongerensoos IDUNA heeft er een 
tiental jaren in gehuisd. De KBO 
mocht er later kosteloos gebruik 
van maken. De Oostrumse ouderen 
hebben zelf meubilair verzameld 
en in de Watermolen gezet, met 
als voornaamste meubel: een biljart. 
De biljarters maakten er met name 
de laatste tien jaar geregeld gebruik 
van. Verder was er onder andere op 
woensdag een inloopochtend en ook 
de jeu de boulers kwamen er binnen voor een kop 
koffie of thee. 

Leefklimaat 
Joop vertelt wat zijn drijfveren zijn om zich in te 
zetten voor dit project. “Ik vind het fijn om met de 
bewoners van Oostrum een goed leefklimaat te 
creëren en te behouden voor de toekomst. 
Een leefklimaat dat ervoor zorgt dat het in Oostrum 
voor iedereen prettig wonen is. De Watermolen kan 
daar een centraal punt in vormen. In het hart van 
Oostrum.” 

Een jaar of drie geleden ging de Watermolen deel 
uitmaken van stichting D’n Oesterham. Deze stichting 
nam het initiatief tot de renovatie van de Watermolen. 

De renovatie is betaald door D’n Oesterham, en de 
eigenaar van het gebouw, de gemeente Venray, die 
met een flinke financiële bijdrage over de brug kwam. 

Toen het geheel klaar was, is in het voorjaar van 
2014 de Watermolen officieel opnieuw geopend 
verklaard. 
Het gebouw is drie jaar geleden voorzien van een 
nieuw dak. De ramen hebben een opknapbeurt 
gehad en van binnen heeft er een ware metamorfose 
plaatsgevonden. Een van de opvallendste 
veranderingen is dat het biljart naar boven is 
verhuisd. En om iedereen de mogelijkheid te geven 
om er gebruik van te maken, is er een traplift 
gekomen. 

Inrichting 
Omdat de KBO vond dat bij zo’n mooi vernieuwd 
gebouw ook een nieuwe inrichting past, heeft deze 
het initiatief genomen voor de aanschaf van nieuw 
meubilair. Hierdoor is het gebouw aantrekkelijker 
geworden voor iedereen die er gebruik van wil 

maken. Het is namelijk niet de 
bedoeling dat de Watermolen alleen 
door de KBO gebruikt wordt. Stichting 
D’n Oesterham kan het verhuren voor 
allerlei activiteiten. Zo heeft er 
inmiddels zelfs een trouwpartij 
plaatsgevonden. En het zou fijn zijn 
als ook willekeurige dorpsbewoners 
even binnenwippen voor een praatje 
en een kopje koffie.  

Alles wordt op dit moment gedragen door vrijwilligers 
van de KBO. Maar wat Joop Bus betreft gaat dit 
zeker veranderen. Het doel is om in 2018 vijf dagen 
per week open te zijn met inzet en vrijwilligers van de 
Dorpsraad, D’n Oesterham, het Servicepunt, de KBO 
en hopelijk Zij-actief. Ook particuliere initiatieven zijn 
welkom. Op die manier krijgt iedereen de kans 
gebruik te maken van dit prachtige gebouw. 

Een eerste aanzet daartoe is de nieuwe 
inloopmiddag op vrijdag, die voor alle bewoners van 
Oostrum toegankelijk is. Om duidelijk te maken dat er 
een andere weg is ingeslagen is de nieuw ingerichte 
Watermolen op 24 juni feestelijk in gebruik genomen.  

  WATERMOLEN OOSTRUM  

  IN HET NIEUW 

Synthese – ouderenwerk Venray: 

 Dasja Giantsios  - Coördinator netwerkcoach/ 

  steunpunt mantelzorg/ouderenadvisering 

 Els Dorssers   - Ouderenadvieswerk/steunpunt mantelzorg 

 Saar Bloemers   - Ouderenadvieswerk/steunpunt mantelzorg 

 Karin Zwart   - Steunpunt mantelzorg 

 

Contact Synthese: 

Leunseweg 51, 5802 CG Venray, 

tel. 517300,  

mail: info@synthese.nl  

site: www.synthese.nl 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Zorgloket gemeente:  

dinsdag en donderdag  

van 9.00 tot12.00 uur,  

tel. 523333,  

mail: mantelzorg@venray.nl 
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BILLIE TURF 

De stripfiguur Billie Turf heeft een tiental jaren echt furore gemaakt in de 
Nederlandse stripbladen en in eigen stripboekjes. Het betrof een vertaling 
van de Engelse stripreeks Billy Bunter, het dikste studentje van de wereld. 
De strips werden eerst vervaardigd door Frank Richards en later door 
Reg Parlett, die de tekeningen voor de Nederlandse versie verzorgde.  
Het moet gezegd, de verhaallijn van dit dikste studentje was erg mager.  
Billie (en ook zijn zusje Betsie, die later ten tonele werd gevoerd) was dol op 
eten, haalde allerlei kwajongensstreken uit, werd gepest om zijn omvang en 
was zelf een voortdurende plaag voor meester Kwel. Het gaf een hele reeks 
slapstickachtige grappen, zonder verhaal, zonder diepgang.  
De strip verdween na een aantal jaren naar de achtergrond. In de huidige 
Nederlandse samenleving, waarin op school pesten niet meer mag, 
de onderwijzer niet meer mag meppen en obesitas geen onderwerp van spot 
meer kan zijn, past Billie Turf echt niet meer.  

 
 

WIPNEUS EN PIM 

“Toen ik klein was, heb ik vooral de boeken van Wipneus en Pim gelezen. 
Voor iemand die net kon lezen waren dat hele pillen. Maar ik vond die 
verhalen erg grappig, ook de grapjes van die kabouters onder elkaar waren 
hartstikke leuk”. Dat laat Wilhelmien Alkim-Janssen weten naar aanleiding 
van onze oproep. 
Wipneus is prins, zoon van koning Goedhart. Hij is altijd samen met zijn 
vriendje Pim. Ze halen grappen uit, maar zijn ook zeer avontuurlijk 
ingesteld. Soms rollen ze vanzelf in een spannend avontuur, dan weer 
handelen ze in opdracht van de koning of dokter Knipperling. 
Deze kabouterboeken zitten nog vol met heksen en feeën, reuzen en 
rovers, trollen en tovenaars. Het zijn mooie voorleesboeken, maar vanaf 
een jaar of acht kunnen de kinderen deze boekjes ook zelf lezen. 
De schrijvers van de veertig delen zijn vijf broeders van de Broeders van 
Maastricht, die het pseudoniem Van Wijckmade hanteerden. Een van hen 
is broeder Sjef Haenen, die onder de naam Jos Haens enkele Puk en Muk-
boeken schreef. De tekeningen zijn van de hand van Herman Ramaekers 
en na diens dood van Joop Walenlamp. Nu nog zijn de boeken in de 
handel, de jeugd, maar ook ouderen krijgen er niet genoeg van. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

MECCANO: SPEELGOED VAN VROEGER 

Met al het technisch speelgoed van hardplastic nu, denken 
ouderen wel eens terug aan hun jeugd direct voor of na de 
oorlog. Toen bracht Sinterklaas wel eens een doos 
Meccano. Technisch speelgoed van ijzer, met echte 
moeren en bouten, waar je van alles mee kon bouwen. 
Een vinding van begin 1900. Dat bestaat niet meer, denkt 
men dan. Maar het is er nog wel, gemoderniseerd zelfs. 
De kinderen van voor de oorlog moesten het doen met 
statisch materiaal. Ze moesten zelf broembroem roepen, 
als ze een zelfgebouwde auto met de hand voortbewogen. 
Nu gaat het met batterijtjes en accu’s vanzelf: hijskranen 
die draaien en tillen, een punnikmachine, een circus waar 
de apen in het rond vliegen. 
Tijdens een Meccano-Gildedag in Sevenum kwam jong en 
oud kijken naar wat de liefhebbers van dit speelgoed 
presteren.  

Op de foto legt opa Jan Kurstjens uit Wanssum aan zijn negenjarige kleinzoon Quinn van Dijck uit Ysselsteyn  
uit hoe leuk spelen met Meccano is en wat je er allemaal mee kunt. 


