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Werkpaarden. De opa’s in Castenray zijn er uiteindelijk druk mee geweest. De dorpsraad en Stichting 
Jeugdwerk Castenray wilden rond een poel bij de Lollebeek een leerzame speelplek voor de schooljeugd 
hebben. Dit was mede mogelijk door een donatie van de inmiddels opgeheven jeugdvereniging KiC. Met 
veerbootje, loopbruggen, stapstenen, waterrad en picknickplek zodat de kinderen spelenderwijs de natuur 
ontdekken. Voor de uitvoering werd vriendengroep De Bonanza’s gevraagd. Die doet meer van dit werk, zoals 
het onderhouden van de wandelroute in de Castenrayse Vennen. Die acht vrienden zijn inmiddels allemaal 
‘opa´s die verder toch niks te doen hebben’. “We hebben het drukker dan ooit”, protesteert woordvoerder 
Ties Dinghs.

Foto Hay Strijbosch

Papierkraom is nu Thuisadministratie Fietsvierdaagse staat voor de deur

Oirlo weer in de ban van de Zomerschool Begeleiders ouderen gratis in bus of trein

Mijmeringen van Hans Hollanders Aandacht voor het VN-verdrag

Ter herinnering: De show van Mientje Nieuw leven voor Sint-Annaterrein
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray.

ZILVER VOOR ZILVEREN SMEETS

Ter gelegenheid van zijn zilveren 
priesterfeest heeft deken Harrie Smeets 
van Venray het Zilveren Ereblijk van de 

gemeente Venray ontvangen. Burgemeester Hans 
Gilissen reikte de onderscheiding uit. Sinds 2004 is 
Harrie Smeets deken van het dekenaat Venray- 
Gennep, met 26 parochies. Voorts is hij betrokken 
bij de Paus Franciscusgroep in 
Venray en de instandhouding van 
de kunst- en cultuurschatten van 
de Grote Kerk. Hij is voorzitter van 
de Stichting Wilhelmina Sangers 
Cultuurprijs en van de Stichting 
Limburgse Bedevaart naar 
Lourdes.

Tijdens de vergadering op 1 juni heeft het 
bestuur van de Centrale van 
Ouderenverenigingen gedebatteerd over de vraag hoe 
het in 2018 verder moet met de Dag van de Ouderen. 
Zoals eerder gemeld, krijgt de centrale dit jaar voor 
het laatst een gemeentelijke subsidie om deze dag 
te organiseren. De werkgroep Dag van de Ouderen 
vroeg zich af of het nu al nodig is om de toegangsprijs 
te verhogen. Dat vond het bestuur nog te vroeg. Voor 
dit jaar blijft een kaartje € 7,50 kosten, waarvoor de 
bezoekers in de schouwburg koffie met gebak vooraf 
en twee consumpties toe krijgen. Voor 2018 wil het 
bestuur eerst kijken of er andere fondsen zijn om een 
bijdrage aan te vragen. Bovendien kan de Centrale 
bij een tekort op de totale of rekening de gemeente 
Venray vragen om een extra bijdrage.

Belastingen
Met enige bevreemding werd gesproken over de 
belastingdienst. Enerzijds heeft deze dienst zijn 
(financiële) medewerking aan de goedlopende 
belastingservice van de ouderenbonden opgezegd. 
Van de andere kant probeert hij nu een nieuwe dienst 
op te zetten via de bibliotheken. Enkele bestuursleden 
zetten vraagtekens bij de logica van deze handelwijze.

Accommodaties
In Oostrum het eerste dorpsplan betreffende de 
exploitatie van het gemeenschapshuis aan de 
gemeente aangeboden. Dit in het kader van het plan 
‘Schoon door de poort’, dat de aanzet moet geven tot 
verzelfstandiging van alle dorps- en wijkhuizen. 
Zonder subsidie van de gemeente. Nog niet alle 
besturen van de accommodaties zijn klaar met hun 
opzet hiervoor.
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Sint en zijn ZZP’er

Een verhit debat tijdens deze hete zomermaanden is 
waarschijnlijk minder storend dan midden in de koude 
winter. Vanuit deze invalshoek durf ik het nu wel aan. 
De Centrale Verwarming (CV) kent iedereen wel, 
maar van decentrale (spreek uit: ‘dee centrale’) 
verwarming heeft de huidige jeugd geen weet meer. 
Dat er vroeger in elk vertrek dat je warm wilde stoken 
een aparte kachel stond, weet alleen onze generatie 
nog. Wij ouderen hebben ooit het vuurtje stoken tot 
grote kunst verheven. Winters waren toen immers 
nog echte winters: ’s Morgens bij het wakker worden 
bloemen op de ramen! Als je geluk had zat er in 
de keukenkachel nog een sprankje vuur. Met een 
beetje geluk kon dat nog tot leven gewekt worden, 
anders was het van voor af aan beginnen: Ouwe 
krant opfrommelen, kachelhoutjes hakken, voorzichtig 
aansteken en als het eenmaal brandde voorzichtig 
mondjesmaat wat nootjes-4 toevoegen. En in je 
pyjama, in die brrrrrr-stervenskoude keuken, leerde je 
dat allemaal héél snel, dat weten wij ouderen maar al 
te goed.
Pieterknecht
Tegen 6 december was de knecht van Sint dan 
ook logischerwijs zwart. Immers, de enige weg die 
hem toegang bood tot de uitnodigend klaarstaande 
schoentjes, was de roetzwarte schoorsteen. Piet 
moést toen wel zwart zijn. Een witte Piet was toen een 
regelrechte neppert! 
Nú heeft iedereen Centrale verwarming en zit er geen 
spatje roet meer in de rookgaskanalen. Tóch is Piet 
nog steeds zwart!? Omdat hij door de schoorsteen 
komt? Nou nee. Het is om dezelfde reden dat wij van 
de mattenklopper-generatie onze kleinkinderen nog 
steeds wijs maken dat de trein ‘Tjoek-Tjoek’ doet, 
terwijl Guus Meeuwis ons allang geleerd heeft dat dit 
‘Kedeng-Kedeng’ moet zijn.
Sylvana
Ik begrijp nu Sylvana Simons zo goed. In 1971 is zij 
in Paramaribo geboren. Nog nooit van Winter, laat 
staan van CV of Kachel gehoord. Alle vijftig tinten 
bruin-zwart die zij kende kwamen bovendien allemaal 
gewoon uit een roze geboortekanaal . . . en ooit (héél 
lang geleden) van een zwaar verfoeid slavenschip, 
dat wel. Dit alles speelde haar door het hoofd toen ze 
DENK verlaten had en in de ‘Denk na’ fase terecht 
was gekomen. Haar verzoek: “Zwarte Piet ontzwarten 
en ontknechten, s.v.p.!”
Mijn voorstel is nu, om ééns en voor altijd uit de 
Pieten-impasse te komen: Spreek voortaan over Sint 
en zijn ZZP’er. Wij denken er dan ‘Zeer Zwarte Piet’ 
gewoon bij! 

Haantje van de Toren

VN-verdrag
Het GPV heeft in september 2016 een start gemaakt 
bij het gemeentehuis om bekendheid te geven aan en 
aandacht te vragen voor het VN-verdrag over de 
rechten van mensen met een handicap. Dit jaar wordt 
hieraan een vervolg gegeven.
Op 17 mei is er een presentatie gegeven tijdens de 
vergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen
in Venray. De aanwezigen hebben de presentatie 
positief ontvangen. Aangezien deze bijeenkomst 
bedoeld is voor alle aangesloten lokale afdelingen van 
KBO, AVOS en wijkgebonden ouderenverenigingen, 
hoopt het GPV uitnodigingen te krijgen om ook bij de 
lokale afdelingen voor een groter publiek duidelijkheid 
te geven over de bedoeling van het VN-verdrag.
Tijdens de Dag van de Ouderen op 1 oktober zal 
burgemeester Gilissen wijzen op het voornemen van 
het GPV, om op 25 oktober een themamiddag te 
verzorgen over het VN-verdrag. Iedereen is dan 
welkom. Tevens is het GPV voornemens om tijdens 
de Week van Toegankelijkheid een activiteit te 
organiseren waarin het VN-verdrag ook een punt van 
aandacht is.
Op 21 juni is tijdens een manifestatie in Roermond 
uitgebreid aandacht geschonken aan het VN-verdrag 
onder de titel ‘VN-verdrag: van ratificatie naar de 
praktijk’. Het ging over de vragen:
- Hoe staat het in mijn gemeente met de aandacht 

voor het VN-verdrag?
- Wat is het huidige beleid van de gemeente en wat 

merkt de burger daarvan?

Fietsen 
Er is al veel gesproken over handhaving van de 
verkeersregels t.a.v. het fietsen in het centrum van 
Venray. De meningen hierover zijn nogal verdeeld, 
maar algemeen kan worden geconstateerd dat de 
verkeersregels nogal eens worden overtreden zonder 
dat dit voor die fietsers gevolgen heeft. Binnenkort 
wordt dit thema in een breed overleg met de gemeente 
besproken in de hoop dat er duidelijkheid komt over 
de vraag waar en wanneer er wel of niet mag worden 
gefietst in het winkelgebied van Venray.
Het GPV houdt zich niet alleen bezig met de 
toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen. 
Enkele leden van de werkgroep BTB beoordelen ook 
de bruikbaarheid van wandel- en fietspaden voor 
mensen die gebruikmaken van een scootmobiel, 
rolstoel, rollator of die anderszins slecht ter been zijn. 
In eerste instantie betreft het wandelroutes in de 
directe omgeving van Venray. Dit gebeurt in overleg 
met het Toeristisch Recreatief Platform Venray (TRPV).
Mocht u suggesties hebben over verbetering van 
wandel- of fietsroutes, laat het aan het GPV weten. 
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INGEZONDEN BRIEF

VN-verdrag
Ik heb met verwondering het bericht in De Schakel 
van mei gelezen over de Dag van de Ouderen. De 
burgemeester komt spreken over het verdrag van de 
Verenigde Naties betreffende de volwaardige 
deelname van mensen met een beperking aan de 
maatschappij. U meldt dat dit verdrag binnenkort 
goedgekeurd wordt door de Tweede Kamer, maar dat 
is in juli 2016 al geratificeerd. Om aan te geven, dat het
Verdrag de hele gemeenschap aangaat, zal 
burgemeester Hans Gilissen hierover spreken. 
Jammer genoeg echter is de gemeente vooralsnog 
helemaal niet actief om de aanbevelingen van dit 
verdrag uit te voeren. Wethouder Lucien Peeters 
wacht op ‘aanwijzingen’ die van hogerhand moeten 
komen. Enig initiatief is in dezen zeer aan te bevelen. 
Immers de Tweede Kamer heeft in de 
ratificatie-bepalingen de gemeenteraden verplicht tot 
het vaststellen van een ‘integraal actieplan’. Er zijn al 
gemeenten die er wel mee werken, Venray kan daar 
zo elementen van overnemen.

Jack Gardeniers

Waar in Venlo twee wethouders en een coalitiepartij 
(PvdA) het veld ruimen vanwege twaalf miljoen verlies 
op de zorg (het sociaal domein noemt de gemeente 
dit tegenwoordig), heeft Venray liefst 2,4 miljoen op dit
terrein kunnen overhouden. Volgens wethouder Jan 
Loonen, die over de financiën gaat, betekent dit niet 
dat Venrayse mensen die zorg en hulp nodig hebben, 
tekort is gedaan. “Uit enquêtes blijkt dat onze 
hulpverlening goed gewaardeerd wordt”, zegt Loonen.

Liefdadigheidshuis 
Uit het financieel overzicht voor de komende jaren 
blijkt dat de gemeente zo goed boert, dat er zelfs een 
verlaging van de plaatselijke belastingen in zit. 
Er wordt bovendien geld vrijgemaakt voor een 
liefdadigheidshuis. Dit is een verzamelgebouw 
(bijvoorbeeld een oude school), waarin instellingen 
als de voedselbank, kledingbank en speelgoedbank 
gehuisvest kunnen worden.

VOOR U GELEZEN
“Een telkens terugkerend thema is de vermeende 
rijkdom van de ouderen. Als je zo’n odium krijgt, 
ontstaat al snel een stemming van ‘daar kan wel 
wat af’.”

Joep Schouten van de Koepel van Nederlandse 
Verenigingen van Gepensioneerden. 

In het pensioenblad Express

De plaats waar zorg voor de bewoners, 
wonen, goede maaltijden en een ruim 
activiteitenaanbod voorop staan.

Maaltijden komen 7 dagen per week 
vanuit het Pelgrimshuis.

Activiteitenbegeleidster is er 
5 dagen per week.

Zorg aan bed is ruimer dan elders.

Wij zoeken nog huiskamervrijwilligers voor de 
ochtend.

Mocht u geïnteresseerd zijn dan graag een mail 
naar: zorgmanager.smakt@zorgresidentie.eu
of bel 0478-517580
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DIT HOUDT ME BEZIG

Naam:  Jan Fleuren
Leeftijd:  74 jaar
Geboren in:  Sevenum
Gehuwd met:  Truus Hermans
Oud beroep:  Hoofd  
 Gemeentewerken 
 in Wanroij en 
 Sint Anthonis
Opa van:  twee kleinzonen
Bezigheid:  kunst maken, beeldhouwen,    
 schilderen en nu edelsmeden.

In het gezellige huis van Jan en Truus worden wij 
gastvrij ontvangen, de koffie en koekjes staan al op 
tafel. Maar voordat we aanschuiven is er eerst een 
kleine rondleiding in de ruime kamer. Het is maar 
goed dat de kamer groot is, want diverse kunststukken
nemen een belangrijke plaats in. Aan de wanden 
hangen zelfgemaakte schilderijen, op tafeltjes en 
kastjes prijken de bronzen en geboetseerde beelden 
van eigen hand, in allerlei vormen en maten. In alle 
kunstvormen komt de perfectie van Jan tot uiting. 
De creativiteit zat er als kind al in, papier en potloden 
waren niet aan te slepen. Jan is nu druk met 
zilversmeden, maar de andere artistieke uitingen 
verdienen ook aandacht.

Bedachtzaam
Toen Jan in de VUT kwam bleven zijn handen en 
creatieve geest kriebelen. Hij is een bedachtzaam 
mens, dat zich niet zomaar in een hobby stort. Hij ging 
dus op onderzoek uit bij het Kunstencentrum in Venray.
Hij koos voor de beeldhouwkunst en volgde drie jaar 
de cursus beeldhouwen, met resultaten die er mogen 
zijn. Maar zoals Jan het verwoordt: “Je schuurt en 
polijst totdat je een ons weegt.”
Op den duur werd dit werk fysiek een te zware 
belasting en Jan zocht naar een nieuwe kunstvorm. 
Hij ontmoette kunstenares/beeldhouwster Thea 
Houben uit Roggel die ook bronzen beelden en 
sculpturen maakt.  Ook hier ging Jan op les, want de 
fijne kneepjes in de kunst komen niet zomaar 
aanwaaien. Na drie jaar wekelijks 40 kilometer heen 
en 40 terug rijden, besloot Fleuren het dichter bij huis 
te zoeken. Weer op het Kunstencentrum in Venray 
bekwaamde hij zich in de schilderkunst. 
Een cursusseizoen was goed voor drie of vier doeken.

Zilversmeden
Op de creabeurs in Venray kwam Jan in aanraking 
met Lianne Aarts, professioneel goud- en zilversmid 
(atelier Jeeco). Het was weer tijd voor een nieuwe 
cursus, die hij drie jaar volgde. Helaas stopte Lianne 
met het geven van cursussen. En jawel hoor, Jan 
keerde terug naar het Kunstencentrum waar hij zich 

verder bekwaamde bij edelsmid Hay Reijnders. Vooral 
de technische kanten kreeg hij hier onder de knie. Jan 
geeft graag vanuit zijn gevoel een eigen stempel aan 
de ontwerpen. Die zitten dan wel in zijn hoofd, maar 
“Hoe doe je dat nou precies?”
De sieraden die Jan maakt zijn modern van vorm en 
dikwijls gemaakt met steentjes die Jan en Truus zelf 
hebben gevonden, tijdens vakanties op de stranden of 
tijdens wandeltochten gewoon in de buurt. 

Geen stress
Fleuren blijft bescheiden over zijn hobby zilversmeden, 
maar Truus is er maar wat blij mee. Met liefde worden 
de sieraden door Jan vervaardigd en door Truus met 
trots gedragen. Ze zijn een streling voor het oog. 
Menige vrouw zou er hebberig van worden. Maar Jan 
doet niet aan opdrachten, alleen in eigen kring worden 
de pronkstukken gedragen. “Dat scheelt de stress 
van de eigen wil en druk van een potentiële klant”, 
verduidelijkt hij.
Jan geniet duidelijk van het werken met zijn handen 
want dat maakt het hoofd lekker leeg. Hij zou het 
iedereen aanraden die wat met de handen kan. 
De meeste werken worden op de cursus vervaardigd 
zodat Jan tijd heeft om te klussen, te wandelen met 
Truus, op de kleinkinderen te passen, op vakantie te 
gaan en om te golven. Ook bij het twee keer bouwen 
van een nieuwe woning (één daarvan geheel in de 
vrije tijd) kon hij zijn creativiteit en handvaardigheid 
goed kwijt. Dat de creativiteit kennelijk al is 
doorgegeven, is te zien aan de foto’s die zijn zoon 
maakte en de tekeningen van de kleinkinderen die 
aan de muren hangen.

Hermine van Etten
foto’s Leo Willems
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ZOMERSCHOOL OIRLO VOOR  
THUISBLIJVENDE OUDEREN

Over enkele weken wordt het 
in Oirlo weer tijd voor de start van de 
Zomerschool. Waar andere afdelingen 
een zomerse rust in laten gaan, heeft 
Oirlo elke zomer een terugkerende 
reeks extra activiteiten voor de 
senioren van het dorp. Het initiatief 
hiervoor werd in 2010 genomen door 

Rini Steeghs van de lokale KBO-afdeling. De redactie 
van de Schakel legde haar oor te luisteren bij deze 
werker van het eerste uur.

Vakantiegevoel
Hoewel het hebben en vieren van vakantie voor 
het merendeel van de bevolking een groot goed is,
staat niet iedereen te juichen als de zomervakanties 
aanbreken. Veel ouderen zien er als een berg 
tegenop: de activiteiten die bijna het jaar rond voor 
hen worden georganiseerd, staan in die periode op 
een laag pitje, of er is zelfs helemaal niets te doen.  
En wat misschien wel erger is: ze missen in die 
maanden ook nog eens de aandacht van kinderen 
en kleinkinderen, die zich voor hun gevoel ‘ergens 
ver weg’ verpozen op campings, hotels of in 
zomerhuisjes. Om die reden en voor het belangrijke 
sociale contact onder de Oirlonaren, ontstond acht 
jaar geleden in de boezem van KBO-Oirlo het idee, 
voor deze thuisblijvende mensen in de vakantie-
periode een speciaal activiteitenprogramma op te 
zetten. Dat programma, ingaande in de zomer van 
2010, gingvan start onder de vlag ‘Zomerschool’. 
Deze naam werd destijds gekozen op suggestie van 
een KBO-bestuurslid, die het gebruik ervan kende 
vanuit haar Brabantse geboortestreek.

Negen activiteiten
Dit jaar begint de Zomerschool op 18 juli en de laatste 
activiteit (de negende) is op 17 augustus. Gedeeltelijk 
zijn het bestaande activiteiten, zoals die door het jaar 
heen ook worden georganiseerd.Deze worden 
aangevuld met enkele nieuwe ideeën. De agenda voor 
dit jaar bevat bijvoorbeeld: Twee keer kienen, een 
keer samen eten in D’n Terp, een fietstocht van 
55 kilometer met picknick, een excursie naar een 
rozenkwekerij in Meterik, een excursie naar een 
internationaal veredelingsbedrijf van asperges, en 
naar een aardbeien- en champignonskwekerij in Horst.
Dan een uitstapje naar het RAF Museum op vliegveld 
Weeze en een bezoek aan een varkensstal in Oirlo. 
Tenslotte nog de Mariabedevaart naar Kevelaer 
met de senioren uit Oostrum en Castenray. 
Deze laatste activiteit is opgenomen in het 
Zomerschoolprogramma, omdat de bedevaart 
vanouds in die periode plaatsvindt, georganiseerd 
door en met deelnemers uit de drie dorpen. Evenals 

de door deze dorpen jaarlijks georganiseerde 
Sint-Jozefbedevaart in maart naar Smakt, tellen we 
ook hier een al jaren constant blijvend aantal van een 
kleine honderd pelgrims.
Het aantal deelnemers per activiteit kan erg 
verschillen. Gemiddeld (de bedevaart niet 
meegerekend) doen er zo’n twintig personen mee.
De Oirlose ouderen zijn zeer tevreden over wat hen 
geboden wordt. Maar de organisatie blijft openstaan 
voor ideeën voor nieuwe activiteiten. Er wordt door 
veel senioren in Oirlo al met spanning uitgekeken 
naar het aanstaande zomerseizoen. Een soort 
‘Zomerschool’ is zeker ook een aanrader voor andere 
ouderenverenigingen.

tekst Johan Koster
foto´s Annie Nabben

Oirlo op bezoek bij een aarbeien- en 
komkommerkweker. 

VOOR U GELEZEN
“In het winterseizoen is er maandelijks een 
activiteit. Zo komen de leden door de donkere 
tijden heen. Als de dagen weer langer worden 
stoppen we hiermee. We hebben nooit signalen 
gehad, dat er in de zomer iets moet worden 
gedaan.”

Voorzitter Pieter van Gool 
van de KBO Bolsward in Nestor.

Rini Steeghs

Wilt u meer lezen over wat 
er voor ouderen te doen is?

BEZOEK DE WEBSITE

www.seniorenraadvenray.nl
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BEGELEIDER OUDEREN GRATIS
MET ARRIVA-BUS OF TREIN

De Voor Elkaar Pas, een speciale ov-pas met korting
die ouderen en mensen met een beperking binnenkort
kunnen gebruiken voor het openbaar vervoer van 
Arriva en Omnibuzz, wordt binnen nu en drie maanden 
gefaseerd ingevoerd. Ook mogen senioren en 
gehandicapten dan op vertoon van een 
begeleiderskaart gratis een begeleider meenemen. 
Deze begeleiderskaart is alleen geldig in combinatie 
met de VEP-pas van de persoon die hij begeleidt. 
Ter vervanging van de ov-pas van Veolia wil de 

nieuwe vervoerder Arriva, samen met Omnibuzz (dat 
voor de Limburgse gemeenten het Wmo-vervoer 
regelt), begeleiders van ouderen en mensen met een 
beperking gratis meenemen in bus of trein. 
De vervoerder wil alle ouderen en mensen met een 
beperking een VEP-pas geven, waarmee ze 
goedkoper kunnen reizen. Een begeleider kan dan 
gratis mee. 

Invoering per gemeente
De Limburgse gemeenten moeten de kosten voor dit 
gratis vervoer voor hun rekening nemen. In de 
afgelopen maanden is duidelijk geworden dat diverse 
gemeenten die kosten te hoog vonden. Dat is nu 
opgelost. De invoering heeft nog wat voeten in de 
aarde. Per gemeente wordt de VEP-pas ingevoerd. 
Eind september hopen de vervoerders alle klanten 
van een pas te hebben voorzien. 
Voor het aanvragen van een VEP-pas, stuurt u een 
e-mail naar klantenservice.zakelijk@arriva.nl of belt u 
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur naar 
tel. 088 2777 272. Met de Voor Elkaar Pas reist u op 
rekening, dat betekent dat u geen saldo op de pas 
hoeft te zetten. U ontvangt achteraf een rekening.
Met de Voor Elkaar Pas checkt u tijdens uw reis met 
de altijd in en uit. Dit doet u door uw OV-chipkaart 
even tegen een paaltje van Arriva te houden of van de 
vervoerder waar u naar overstapt. Ook als u overstapt 
van een bus op een trein is het nodig in en uit te 
checken. Anders loopt u kans teveel te betalen.

SENIORSERVICE-NIEUWS

Bij Seniorservice (in de Prins 
Bernhardstraat) starten bij voldoende 
deelnemers in september twee nieuwe 

activiteiten. 
Op de eerste plaats is dat 
‘Mixed media’. Dit is een mix 
van allerlei technieken: Werken 
met verf, stempels, inkt, design 
papier, krantenpapier, plaatjes, 

stickers, touw en nog veel meer. En het maken 
van een ‘visueel dagboek’. Het komt er op neer 
dat alles kan en mag. Gebruik er eventueel 
een mooie quote (uitspraak) bij. Hiermee maakt 
u uw persoonlijk ‘visueel dagboek’,over wat u 
bezighoudt, compleet. Wilt u ook meedoen op 
woensdagmiddag? Neem contact op met Heleen 
van Scherpenzeel, tel.: 06 4966 1872.
 
Scrapbooking
Scrapbooking is het maken van een plakboek/
fotoalbum, waarin mensen dierbare foto’s op een 
creatieve manier kunnen opbergen, aan de hand 
van een lay-out, een werktekening dus. Hierbij
maken de deelnemers gebruik van vele 
technieken, zoals snijden, knippen, plakken, een 
kaft maken en ook werken met stempels, inkt en 
ponsen. Voor de fotobladen gebruiken ze effen 
en design papier. De cursisten leren kiezen voor 
kleuren die bij de foto’s en het onderwerp passen 
en voegen tekst toe, zodat ook een volgende 
generatie van het fotoalbum kan genieten. De 
cursus is op vrijdagmorgen. Neem contact op met 
Heleen van Scherpenzeel, tel. 06 4966 1872.

BELASTINGSERVICE VENRAY

Zoals bekend, werd de Belastingservice Venray begin
dit jaar ondergebracht bij de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. Het gevolg hiervan was,
dat dit jaar voor het eerst alle ouderen in Venray van 
55 jaar en ouder, mits zij lid waren van KBO, AVOS of
van een wijkgebonden ouderenvereniging, een beroep 
op deze Belastingservice konden doen. Voorwaarde 
was wel, dat in het belastingjaar het inkomen beneden 
€ 30.000,-- voor alleenstaanden of € 55.000,- voor 
echtparen was gebleven. Het team van de 
Belastingservice Venray bestaat momenteel uit tien 
vrijwilligers. Samen hebben zij dit jaar 516 
belastingaangiften verzorgd. Daarnaast hebben zij ook
in diverse gevallen huur- en zorgtoeslagen aangevraagd 
of gecontroleerd. Wij danken de ouderen, die een 
beroep op deze service gedaan hebben, voor het 
vertrouwen dat zij in het team van de belastinginvullers 
hebben gesteld. Mochten er van de kant van de 
belastingdienst vragen worden gesteld, neemt u dan 
contact op met uw belastinginvuller. Hij kan dan 
samen met u bekijken wat er gedaan moet worden. 
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen 
met het coördinatiepunt: familie Remmers, tel. 581690 
e-mail: ghremmers@home.nl
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WEBSITE VOOR 
OUDERE THUISWONERS

Sinds kort is er een nieuw online platform met als doel 
ouderen langer zelfstandig te laten wonen en 
mantelzorgers te ontlasten: IkWoonLeefZorg.nl
De website biedt deze senioren praktische en 
financiële informatie en geeft duidelijke antwoorden, 
tips, concrete oplossingen en links (koppelingen). Hij 
bundelt veel informatie rondom langer zelfstandig 
wonen, zorg, sociale contacten en financiën. Zo 
ontstaat er één plaats met directe koppelingen naar 
relevante loketten zoals de Belastingdienst, 
gemeenten en thuiszorgorganisaties. Ook is er een 
directe link naar de online Interpolis Preventiewinkel 
om eenvoudig en snel ondersteunende middelen te 
bestellen. Gek is dat niet: de website is gemaakt door 
de makers van onder meer PlusOnline.nl in opdracht 
van initiatiefnemer Rabobank en Interpolis en met 
steun van de ouderenbonden in Nederland.
Elze Vonk is directeur wonen bij Rabobank: “Onze 
boodschap is: begin op tijd, er is vaak meer mogelijk 
dan u denkt om te wonen zoals u wilt.”

Bewustzijn
Nederland kent 4,1 miljoen 55-plussers. Veel senioren
denken pas na over hoe zij in de toekomst willen
wonen, als er problemen ontstaan met de gezondheid.
Daarnaast is er bij veel ouderen en hun mantelzorgers
onduidelijkheid over nieuwe wetten en het zelf zorg 

inkopen. Met IkWoonLeefZorg.nl stimuleren Rabobank
en Interpolis dit bewustzijn. Het platform biedt een 
breed overzicht aan informatie, alsook financiële als 
praktische oplossingen voor aanpassingen in huis of 
tips voor sociale activiteiten die het leven leuker maken.
IkWoonLeefZorg.nl ontlast ook de vier miljoen 
mantelzorgers in Nederland. Veelal mensen die naast 
hun werk en gezin ook nog eens zorgen voor een 
naaste. Dan is het fijn dat u terecht kunt op één plek 
om te achterhalen wat er gedaan moet worden en wat 
er klaar ligt aan zorgpakketten.

‘MANTELZORGBOETE’ GESCHRAPT

De kostendelersnorm voor AOW’ers, door critici 
betiteld als mantelzorgboete, wordt in 2019 
hoogstwaarschijnlijk niet  ingevoerd. KBO-PCOB 
is opgelucht. Directeur Mannon Vanderkaa: “Het 
idee dat je mantelzorg bestraft met het korten van 
je uitkering is onrechtvaardig. Het gaat bovendien 
lijnrecht in tegen het beleid om ouderen langer 
thuis te laten wonen.” Het kabinet Rutte wilde de 
kostendelersnorm ook doorvoeren voor alleenstaande 
AOW’ers. Die zouden dan vanaf 2019 minder AOW 
krijgen, omdat ze door samen te wonen minder kosten 
hebben. Dus is een volledige AOW niet nodig, zo was 
de redenering. Een nieuw kabinet kan de 
kostendelersnorm alsnog invoeren, maar erg 
waarschijnlijk is dit niet, omdat naast de bonden ook 
politieke partijen tegen zijn.
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DE SHOW VAN MIENTJE

Hilly Breukink uit Venray stuurde een mooie 
herinnering uit haar verleden naar De Schakel.

In 1961 woonde ik met mijn Nederlandse man 
Herman in Pretoria. We hadden nog geen kinderen 
en zouden voor drie maanden naar Nederland gaan, 
om kennis te maken met mijn schoonfamilie. Mijn 
schoonvader Hendrik Rudolf Breukink, was een 
bekende en gerespecteerde boer, tevens kastelein 
van café-restaurant De Gouden Leeuw in Bronkhorst, 
een mooi klein dorp in de Gelderse Achterhoek.
In de grote schuur, de deel, stond een rij mooie 
gezonde zwart-witte koeien. Ik zie het nog zó voor 
me! We kwamen aan met onze pas gekochte nieuwe 
DKW, die op ons bij aankomst op de luchthaven 
in Düsseldorf stond te wachten. Alles mooi 
geregeld. Onze eerste auto. Apetrots waren we! De 
baanderdeuren bij De Gouden Leeuw, hoog en breed, 
stonden wijd open als welkom, toen we aankwamen. 
Mijn schoonvader begroette ons enthousiast en warm. 
Klompen aan. Van meet af aan kon ik het héél goed 
vinden met mijn schoonvader, een boer in hart en 
nieren. Ik breide hem een lekker warm vest én dikke 
warme sokken voor in de klompen. 
Op een ochtend zei hij: “Ga je mee? We gaan naar 
de andere kant van het dorp, naar het K.I.-station (KI 
betekent Kunstmatige Inseminatie), want onze koe 
Mientje is tochtig en moet gedekt worden.”
Ik ging graag mee, en was nieuwsgierig naar wat er 
ging gebeuren. We liepen met Mientje, aan een touw, 
door het dorp, op weg naar de stier Herman. Nog 
nooit had ik zulke enorm en zware dieren gezien. 
Práchtbeesten. 

Gretig maken
Omdat de stier zo groot én zwaar was, leunde hij 
bij het ‘kunstje’ op een stellage en daaronder stond 

Mientje om gedekt te worden. Eerst liep ze dan 
aan de neus van de stier voorbij, om hem gretig te 
maken, zodat de operatie goed zou lukken. Ik heb 
het met grote verwondering staan bekijken. Een héél 
schouwspel was het. Práchtig om te zien. Er moest 
een beetje ‘geholpen’ worden, en Mientje moest in de 
juiste houding staan, om te voorkomen dat er sperma 
verloren zou gaan. Het was een mooie voorstelling. Ik 
vergeet het nóóit meer! Wát een show!
Kort daarna gingen de boeren niet meer met een 
tochtige koe aan een touw naar de stier bij het 
K.I.-station. Nee, het sperma van de stier werd 
opgevangen en in honderden zogenaamde rietjes 
bewaard, in de diepvries. Als het tijd was kwam de 
‘stier’, op de motorfiets, langs bij de boer om een 
tochtige koe te dekken.
Stier Herman is al doende vader geworden van 
honderden prachtige kalfjes van een hoge kwaliteit. 
Ja, tijden veranderden snel. Ik vergeet het nóóit meer! 

Hilly Breukink

Op de foto: Een baanderdeur.

RIJBEWIJSKEURINGEN

Senioren van 75 jaar of ouder dienen bij het 
verlengen van het rijbewijs eerst gekeurd te zijn 
door een keuringsarts,

In Venray kan dit normaal:

➣ Elke tweede vrijdag van de maand in De 
Kemphaan, Kennedyplein.

 Afspraak via tel.: 586706

➣ Elke derde dinsdag van de maand bij 
Medipoint, Schoolstraat,

 Afspraak via tel.: 036 720 0911



Timmermannsweg 2
5813 AN, Ysselsteyn
Tel.  0478 - 54 14 74
Fax. 0478 - 54 21 69 

Kruidenlaan 151
5803 BV, Venray

Tel.  0478 - 58 74 01
Fax. 0478 - 58 19 74 

Schouwburgplein 5
5801 BV, Venray
Tel.  0478 - 50 33 02
Fax. 0478 - 64 00 60

Heidseweg 44
5812 AB, Heide

Tel.  0478 - 85 03 82
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DIGITALE ZORGEN 
VOOR SENIOREN 

Steeds meer senioren maken gebruik van 
het internet. Zij regelen hun bankzaken via internet 
en doen digitaal belastingaangifte. Sommigen appen, 
facebooken of skypen. Dat is goed nieuws, want onze 
samenleving digitaliseert in rap tempo. 
Senioren hebben een inhaalslag gemaakt. 
In vergelijking met drie jaar geleden zijn hun digitale 
vaardigheden veel beter. Dat blijkt uit onderzoek van 
KBO-PCOB onder ruim tweeduizend ouderen. Toch 
blijven er ook zorgen over de digitale kennis van 
senioren, stelt KBO-PCOB in dit onderzoek.  
Senioren worden, net als iedereen, steeds 
afhankelijker van internet. Zo loopt de aanvraag voor 
zorg en ondersteuning voor een groot deel digitaal via 
de gemeente. Dan moet de oudere die handelingen 
wel goed kunnen verrichten. Slechts twee van de tien 
senioren verwachten in de toekomst alle 
internetontwikkelingen te kunnen bijbenen. Bijna vier 
van de tien senioren verwachten dat ze niet meer in 
staat zullen zijn om online te gaan, als ze ouder zijn 
dan 85 jaar. 

Basiskennis
Een grote groep senioren geeft aan dat zij nu nog 
basisvaardigheden mist om internet ten volle te 
benutten. Ruim een derde van de online-senioren is 
bijvoorbeeld niet in staat om een gemaakte foto op te 
slaan op hun computer en vervolgens te uploaden. 
Een actie die bij veel aanvraagprocedures vereist is, 
is bijvoorbeeld die van een kortingskaart. Ook het 
herkennen van correcte internet- en e-mailadressen 
geeft regelmatig problemen. 

Het volgende kabinet doet er goed aan om de 
internetpositie van senioren goed in ogenschouw te 
nemen en te zorgen dat iedereen zich voelt, vindt 
KBO-PCOB. 1,2 miljoen senioren hebben nog 
helemaal geen internetaansluiting. Dat zorgt bij velen 
voor een gevoel van vervreemding en 
kennisachterstand.

Een kop koffie bij de kapper, dat is al gewoon, maar 
straks mag het ook een borreltje of glaasje wijn zijn. 
In het centrum van Venray start in juli een proef 
hiermee. Als aan enkele spelregels wordt voldaan, 
kan een slijterij bijvoorbeeld een proeverij organiseren 
in de eigen zaak of in een andere winkel een drankje 
verkopen. 
Het gemeentebestuur is akkoord gegaan met een 
tijdelijke toestemming voor deze mengvorm van 
winkels met horeca. De proef duurt twee jaar.
Volgens de geldende Drank- en Horecawet is deze 
mengvorm heel beperkt toegestaan. De gemeente 
Venray wil het centrum spannender maken en 
daarmee aansluiten bij de manier waarop het publiek 
tegenwoordig winkelt en uitgaat. 
Er gelden natuurlijk wel spelregels. Zo moeten de 
mengvorm-handelingen ondergeschikt blijven aan de 
hoofdactiviteit. Ook moet aan wet- en regelgeving, 
die buiten de proef valt, worden voldaan. Denk aan 
het niet schenken van alcohol aan de jeugd onder de 
achttien jaar, het hebben van een verklaring sociale 
hygiëne of de aanwezigheid van een vrij toegankelijk 
toilet. Winkels waar veel kinderen komen, zoals 
kindermodezaken, supermarkten en speelgoedwinkels, 
mogen niet meedoen aan de proef.

EEN BORREL BIJ DE KAPPER
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KBO-PCOB: EXTRA GELD 
IN WIJKVERPLEGING

HET TWEEDE LEVEN EN EVA

De werkgroep van het project Het Tweede 
Leven gaat tussen 19 augustus en 
3 september de huiskamer van EVA Vrouwencentrum 
Venray opknappen. Ze zoekt nog spullen hiervoor, 
maar ook vrijwilligers om hierbij te helpen.

Het Tweede Leven bestaat uit afgevaardigden van 
Vrouwencentrum EVA, Synthese, Cultura Venray, 
COA en gemeente Venray. Zij willen waardeloze 
spullen weer waardevol maken en kansarmen 
het gevoel geven ook onderdeel te zijn van de 
samenleving. 
Het Tweede Leven begint met het opknappen van de 
huiskamer van EVA. Bij het opknappen wordt vooral 
gebruikgemaakt van afval- en restmaterialen. De 
werkgroep zoekt echter nog een paar handige Harry’s 
en vaardige Vera’s om te helpen. Alle hulp is welkom,  
al is het maar voor één dag.
Het Tweede Leven heeft voor de klus spullen nodig, 
zoals kwasten, schuurpapier, witte muurverf, gele 
lakverf, steigerhout, een snijblad, witte televisieplank, 
wieltjes voor onder tafels en een wc-pot. Wilt u meer 
informatie of zich aanmelden? 
Dat kan via info@evavrouwencentrumvenray.nl

De wijkverpleging in Nederland heeft te weinig geld en 
menskracht. Het kabinet steekt nu extra geld in 
verpleeghuiszorg. Maar daarnaast is juist voor 
thuiswonende ouderen voldoende en goede 
wijkverpleging hard nodig. KBO-PCOB roept het 
kabinet dan ook op om de wijkverpleging goed te 
regelen. 

Uit onderzoek onder 124 zorgorganisaties voor 
wijkverpleging bleek, dat bij 61 procent van de 
organisaties is gekort op het budget. Die budgetten 
zijn toch al niet toereikend. Ruim driekwart van de 
zorgorganisaties heeft in 2016 het met de 
zorgverzekeringen afgesproken budget voor de 
wijkverpleging overschreden. Een kwart van de 
thuiszorginstellingen heeft in 2016 een cliëntenstop 
ingevoerd. En bijna driekwart  van hen verwacht 

NIEUW LEVEN SINT-ANNATERREIN

Na jaren loven en bieden, plannen en afkeuren, 
overleggen en soebatten, lijkt er nu toch een tweede 
leven te komen voor het Sint-Annaterrein in Venray. 
De Van Renschdaelgroep uit Horst wil zich over 
het park met vervallen gebouwen ontfermen, het 
opknappen en er enige nieuwbouw realiseren om het 
betaalbaar te maken. Het lijkt heel serieus, dat Venray 
een nieuw openbaar en mooi onderhouden park gaat 
krijgen. Het mooie is dat er zoveel mogelijk in stand 
wordt gehouden. Maar alles is oud en dat betekent 
dat er ook gebouwen moeten verdwijnen en bomen 
gerooid. Sommige mensen vinden dat er geen 
nieuwbouw moet komen en dat alles moet blijven 
zoals het is. Dat kan niet. Sint-Anna is geen 
openluchtmuseum.

problemen in 2017: Er is geen extra (hoogopgeleid) 
personeel te krijgen, ze moeten zorg leveren onder 
kostprijs en hebben een slechte financiële positie. 
De werkdruk is hoog door vraag vanuit cliënten en 
instellingen en er komen meer administratieve lasten. 

Onverantwoord 
KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over het 
voorgaande. Manon Vanderkaa, directeur 
KBO-PCOB: “Wijkverpleegkundigen coördineren en 
verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met 
een kwetsbare gezondheid. Het aantal thuiswonende 
ouderen zal alleen maar toenemen. Als de overheid nu 
niet investeert in wijkzorg, belanden nog meer ouderen
in het ziekenhuis. Dat is onverantwoord. Het kabinet
moet daarom zo snel mogelijk investeren in voldoende, 
hoogwaardige wijkverpleging in heel Nederland!”
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ACTIVITEITENAGENDA VAN
30 JUNI – 18 AUGUSTUS

(voor de vaste activiteiten van elke week: 
zie de website www.seniorenvenray.nl)

In de kermisweek, van zondag 6 tot en met zaterdag 
12 augustus, is ouderencentrum De Kemphaan 
wegens werkzaamheden gesloten.

Tot 28 augustus HORSTGRAAF:
Expositie in zorgcentrum D’n Horstgraaf in het 
Venlose Auxiliatrixpark. Deelnemende kunstenaars 
zijn Cor Poels, Wim van Baal en José Lamers met 
beelden, Ingrid de Rooij en Wim Rühl met schilderijen 
en Margaret Simons, die foto’s laat zien. Open van 
9.00 tot 19.00 uur, toegang gratis. (voor iedereen)

Woensdag 5 juli AVOS:
Seniorenvereniging AVOS houdt deze woensdag 
weer een korte fietstocht van plusminus 25 kilometer 
met halverwege een pauze. Het vertrek is om 
13.30 uur bij De Kemphaan. U kunt zich hiervoor vóór 
10.00 uur aanmelden bij Wim van Tilburg, tel. 546524. 
Deelname op eigen risico. (Voor alle ouderen)

Vrijdag 7 - Zondag 9 juli SHEEPDOG TRIAL:
In dit weekeinde zijn er internationale wedstrijden 
schapen drijven bij de kasteelruïne in Geijsteren. 
Vrijdagavond om 19.00 tot 21.00 uur, zaterdag en 
zondag ’s morgens van 7.00 uur tot 21.00 uur.
(voor iedereen)

Maandag 10 juli ALZHEIMER CAFE VENRAY:
In de zomermaanden is ons Alzheimer Café open 
met een programma in een ontspannen sfeer. De 
avond staat in het teken van elkaar ontmoeten en 
samen ervaringen uitwisselen. De organisatie laat 
inspirerende filmpjes zien en zorgt voor gezelligheid 
en ontspanning. U kunt uw partner met dementie deze 
avond daarom heel goed meebrengen. 
(voor alle betrokkenen)

Woensdag 19 juli KVO HOLTHEES-SMAKT:
De leden van KVO Holthees-Smakt maken een 
busreis naar Rotterdam. Ze vertrekken om 8.15 uur 
vanaf het Meester Theo Plein.
Er is een rondvaart door de Rotterdamse haven, een 
rondrit door Rotterdam onder leiding van een gids en 

een bezoek aan 
de grote markthal 
en de 
nabijgelegen 
kubuswoningen. 
De terugreis wordt 
besloten met een 
gezamenlijk diner 

in Gameren. Alle leden zullen hiervoor de uitnodiging 
ontvangen. (alleen voor leden)

Vrijdag 21 juli KAPSTOK:
Logeerhuis Kapstok heeft deze vrijdag zijn 
maandelijkse open-huismiddag tussen 16.00 en 
18.00 uur in het gebouw Bergweg 2 Venray 
(Schuttersveld), vierde etage. (voor iedereen) 

Dinsdag 25 juli FIETSVIERDAAGSE:
De fietsvierdaagse Venray start deze dinsdag vanaf 
de nieuwe startplaats bij De Witte Hoeve in het 
centrum van het dorp. Tot en met vrijdag 28 juli is 
het vertrek elke morgen mogelijk tussen 9.00 en 
12.00 uur. Deelnemers kunnen meedoen aan tochten 
van 30, 45 en 60 kilometer. Op woensdag is er een 
familietocht van achttien kilometer, waaraan ook 
kinderen kunnen meedoen. (voor iedereen)

Woensdag 2 augustus AVOS:
Seniorenvereniging AVOS houdt op woensdag 
2 augustus een korte fietstocht over een afstand van 
ongeveer 25 kilometer. Het vertrek is om 13.30 uur bij 
De Kemphaan. Halverwege is er een pauze gepland. 
Deelnemers moeten zich vóór 10.00 uur aanmelden 
bij Wim van Tilburg, tel. 546524. Deelname op eigen 
risico. (Voor alle ouderen)

VENRAYSE SINGELLOOP 

Op zondag 1 oktober, 
de Dag van de Ouderen, 
vindt de vierde editie van 

de Venrayse Singelloop plaats. 
De senioren die deze zondag 
naar de Schouwburg komen om 
de Dag van de Ouderen te vieren, zullen weinig 
last hebben van het loopfeest, want dat vindt in de 
morgenuren plaats. Bij de Singelloop worden de 
vijf- en tienkilometerlopers gescheiden. De snelle 
lopers van de tien kilometer kwamen gelijk
binnen met de staartlopers van de vijf kilometer 
en dat gaf verwarring. Na de start op het 
Schouwburgplein rennen de deelnemers via 
Grotestraat en Raadhuisstraat naar de Noordsingel
en gaan daar rechtsaf. Vanaf de Westsingel slaan
ze rechtsaf de Merseloseweg op om weer in het 
centrum van Venray te finishen. Op het 
Schouwburgplein staan dit jaar twee bogen, een 
voor de hardlopers en een voor de wandelaars. 
De wandelaars vonden dat er voor hen te weinig 
aandacht was. Op hun verzoek zijn ook de 
afstanden veranderd. 
Ze kunnen dit jaar meedoen aan de 5, 10, 15 of 
20 kilometer.



AREG NEEJSMIJMERINGEN VAN 
HANS HOLLANDERS
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Al 35 jaar is Hans Hollanders directeur van KBO 
Limburg. Als 25-jarige, net afgestudeerd werd hij 
betaalde kracht van de toen nog ‘Katholieke Bond 
van Bejaarden en Gepensioneerden in het Bisdom 
Roermond’ geheten KBO. Inmiddels is hij zelf
(60) ‘een van de onzen’. In het Limburgs Senioren 
Magazine, bij gelegenheid van het 65-jarige 
KBO-jubileum huis-aan-huis verspreid, doet Hollanders
enkele opmerkelijke uitspraken, vooral ook met het oog
op de sterk veranderde beeldvorming (“Het stoffige 
imago”, aldus Hans) van de senioren. 
“De buitenwereld heeft nog vaak het beeld van een 
bus vol krakkemikkige oudjes die er een dagje opuit 
gaan. Het doet de werkelijkheid geweld aan en 
gaat voorbij aan wat er feitelijk speelt”, aldus de 
KBO-directeur, doelend op de huidige taken van 
ouderenverenigingen op sociaal en financieel gebied. 

Bed opschudden
Of de afdelingen voldoende inspelen op die wijziging 
van de tijdsgeest? Hollanders: “Je ziet dat van hoog 
tot laag vaak krampachtig wordt vastgehouden aan 
oude structuren. Er zou eens hard aan de boom 
gerammeld moeten worden, er gebeurt te weinig.” 
Hollanders doelt daarmee bijvoorbeeld op de te trage 
gang van zaken rond de fusie met PCOB en de naam 
van de nieuwe bond. “Het gaat te langzaam, we 
moeten sneller schakelen. Bovendien mag nu ook wel 
gekeken worden naar de structuur, of er niet teveel 
lagen komen, waardoor het een te log lichaam wordt. 
Het bed moet gewoon eens goed opgeschud worden.”

Jonge senior
Even verder: “Ik vraag me af of vandaag de dag de 
organisatie in dezelfde vorm op poten zou worden 
gezet. Autonomie is prachtig, maar houd je wel 
allemaal aan dezelfde spelregels.” Wil directeur 
Hollanders gaan knagen aan de zelfstandigheid van 
de afdelingen? “Nee, de basis moeten we laten zoals 
deze is, maar de hele structuur mag wel eens tegen 
het licht worden gehouden. We zullen daarnaast de 
jonge senior meer moeten aanspreken. Voeg 
bijvoorbeeld aan je organisatie een extra pijler toe 
met een commerciële insteek, zoals de ANWB die 
heeft. Vanzelfsprekend zonder 
je eigenheid te verliezen.” Met 
dit laatste prijst hij de KBO: 
“De KBO is een prachtige 
organisatie waar mensen 
elkaar vinden. Je voelt de 
betrokkenheid. Voor al die 
vrijwilligers neem ik geen 
genoegen met dingen zoals 
ze soms zijn. Ik kijk altijd naar 
beter, naar anders.” foto Huub Corstjens

Opmerkelijke feitjes over senioren. Areg 
neejs is Venrays voor leuk of vreemd nieuws. De 
redactie zoekt iets uit de gemeente Venray zelf, iets uit 
Nederland en iets uit de rest van de wereld.

In Venray
We kennen al ouderendansen, werelddansen, 
rolstoeldansen, maar er is weer wat nieuws. Els 
Kusters uit Leunen, die al 25 jaar les geeft in 
rolstoeldansen, heeft zich bekwaamd in het geven van 
rollator-danslessen. Dat is net anders dan 
rolstoeldansen, want daar zitten de deelnemers. 
Achter een rollator bewegen vergt andere 
vaardigheden. Els (op de foto achter de rollator) geeft 
in Maasbree op 7 juli nog een proefles. Mogelijk komt 
er ook in Venray een groep dansers achter de rollator.

In Nederland
De 70-jarige Frans 
Hollander uit het 
Zuidlimburgse Rijckholt 
heeft vlak voor zijn 
verjaardag voor de 
laatste keer als donor 

bloed gegeven voor mensen die dit nodig hebben. 
Zeventig is de leeftijdgrens waarop een donor moet 
stoppen. Frans vond dit wel jammer, want hij wilde 
graag nog een aantal jaren bloed spenderen. Hij heeft 
in totaal 513 keer bloed gedoneerd en is daarmee 
333 liter bloed kwijtgeraakt. Met liefde.

Op de wereld
De 64-jarige Joan Brooks uit het Engelse stadje 
Hucknall ergerde zich dood aan de hardrijders in de 
straat. Niet voor zichzelf, maar voor de kinderen die 
even verderop naar school moeten. Joan vreesde 
ongelukken en bedacht een manier om die snelheids-
duivels tot kalmte te manen. Op een morgen pakte ze
haar haardroger en ging langs de weg staan. Ze richtte
de föhn op de aanstormende auto’s en motoren en 
zie, het werkte. De bestuurders dachten dat ze geflitst 
zouden worden en gingen ineens heel kalm rijden.Hans Hollanders
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THUISADMINISTRATIE VENRAY

Begin 2017 is de naam Papierkraom van 
welzijnsstichting Synthese veranderd in 
Thuisadministratie Venray. De coördinatie van de 
Thuisadministratie ligt in handen van Annie Korstjaans 
en Marlou Groenen. Zij lichten toe wat er anders is dan 
voorheen.

Wat is er veranderd?
Korstjaans: Inhoudelijk is het werk grotendeels gelijk 
gebleven. Mensen die bij het verwerken van hun 
administratie en financiën vastlopen, kunnen met hulp 
van een vrijwilliger de boel weer op orde brengen. 
Als het alleen gaat om hulp bij het invullen van een 
formulier of uitleggen wat er in een brief staat, 
verwijzen we door naar het PLIV (Platform Lagere 
Inkomens Venray). Spelen er meerdere problemen, 
dan gaat de Thuisadministratie hiermee aan de slag. 
Vaak spelen er ook andere zaken dan alleen op 
administratief gebied. Daarom gaat bij een nieuwe 
hulpvraag altijd eerst een maatschappelijk werker 
kijken wat er precies aan de hand is. Dan wordt 
beoordeeld of bijvoorbeeld maatschappelijk werk of 
gezinscoach ingeschakeld moet worden. Afhankelijk 
van de situatie kan er ook doorverwezen worden 
naar Schulddienstverlening Venray, budgetbeheer of 
bewindvoering. Is dit allemaal niet nodig, dan kan een 
vrijwilliger te hulp schieten.

Vanwaar deze verandering?
Korstjaans: De Wmo (Wet maatschappelijke 
ondersteuning) is in 2007 in werking getreden. Een 
belangrijk aspect van deze wet is, om samen met een 
hulpvrager te kijken of iemand in het eigen netwerk 
hulp kan bieden. Als dit niet het geval is, of een 
vrijwilliger ondersteuning kan geven. En pas daarna 
of een hulpverlener in beeld moet komen. Dat vroeg 
van de gemeente, hulpverleners en vrijwilligers een 
verandering in het denken. Deze ‘kanteling’ is een 
lang proces geweest, wat ook binnen de toenmalige 
Papierkraom regelmatig gespreksonderwerp was. 
Tot dan lag veel van de ondersteuning in handen van 
professionals. Door de Wmo veranderde dit.
De Papierkraom is destijds opgezet als administratieve 
ondersteuning aan ouderen. Door de jaren heen is de 
doelgroep veel breder geworden. Om te zorgen dat  
Synthese ook een hulpverlener met specifieke kennis 
over thuisadministratie en regelingen in huis heeft, 
is begin januari Marlou Groenen in dienst gekomen. 
Marlou was vier jaar bewindvoerder.

Hoe groot is het probleem, hoeveel mensen 
vragen er om deze hulp? 
Groenen: Vanaf januari hebben we 27 mensen 
geholpen met acht vrijwilligers. Ongeveer een kwart 

van deze mensen zijn ouderen. Vaak alleenstaanden, 
waarvan de partner die altijd de administratie deed is 
overleden, om maar een voorbeeld te noemen. Een 
vrijwilliger werkt afhankelijk van de situatie 3,5 tot 
12 uur per week bij één of meerdere hulpvragers. 
De vrijwilliger komt bij de mensen thuis om samen 
de administratie op orde te brengen. Hij ondersteunt 
en begeleidt de hulpvrager, zodat die uiteindelijk 
zelfstandig verder kan. Het doel van Thuisadministratie
is immers ervoor te zorgen dat de hulpvrager zich zelf 
weer kan redden en dat hij niet afhankelijk wordt van 
de vrijwilliger. 

De vrijwilliger krijgt daarbij steun van jullie, 
professionals?
Korstjaans: Ja, we hebben de problemen die zich voor 
kunnen doen in kaart gebracht en er worden goede 
afspraken gemaakt over wat een vrijwilliger wel of niet 
doet. Bij problemen kan hij altijd terugkoppelen naar 
Synthese en kijken we samen hoe verder.
De kwaliteit van de dienstverlening staat voorop. 
We willen de vrijwilliger goede steun bieden bij zijn 
werk. 

Stel dat er iets mis gaat; dat er aanmaningen en 
boetes komen, omdat zaken niet op tijd in orde waren. 
Wie is dan verantwoordelijk?
Groenen: De vrijwilliger kan daar niet op aangesproken 
worden. De hulpvrager blijft te allen tijde zelf 
verantwoordelijk voor de (financiële) administratie. 

Korstjaans: Mensen die een 
schulddienstverleningstraject hebben gevolgd of 
onder bewind hebben gestaan, moeten hierna hun 
eigen administratie weer doen. Dit kan moeilijk 
zijn voor hen. Daarom zijn we aan het kijken of we 
voor deze mensen iets kunnen opzetten waarbij ze 
ondersteund worden door coachende vrijwilligers. 
Zo voorkomen we dat iemand terugvalt in het oude 
gedrag.

Annie Korstjaans (links) en Marlou Groenen.



Contact Synthese:
Leunseweg 51, 5802 CG Venray
Tel: 517300
Mail: info@synthese.nl
Site: www.synthese.nl

Contact Steunpunt Mantelzorg:
Zorgloket gemeente: 
dinsdagmiddag 13.00 -16.00 uur en
donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur
telefoon: 523333 
Mail: mantelzorg@venray.nl

➣ Dasja Giantsios -  Coördinator netwerkcoach/
  Steunpunt mantelzorg /
  ouderenadvisering
➣ Saar Bloemers  -  Steunpunt mantelzorg /
  ouderenadvisering
➣ Ilse Tindemans  Steunpunt mantelzorg /
  ouderenadvisering
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BUURTCIRKEL: 
MEER SAMEN DOEN 

VOOR U GELEZEN
“Met mijn stichting ‘Keep Moving, it’s possible’ 
wil ik met name ouderen stimuleren om te gaan 
sporten, want je bent nooit te oud om je grenzen 
te verleggen.”

De 64-jarige Mariet Gorissen,die ondanks een 
dwarslaesie weer aan sport doet en sport promoot.

In De Schakel van 26 mei schreef de 
redactie al over een website www.leukeluitjes.nl voor 
mensen die met een ander op stap willen om leuke 
dingen te doen. In dezelfde schakel presenteerde 
welzijnsstichting Synthese het initiatief ‘Klik Venray’, 
om te bellen of te mailen voor nieuwe 
vriendschappelijke contacten met anderen. Een week 
geleden is in het wijkcentrum ’t Schöpke in Veltum een
begin gemaakt met Buurtcirkel. Deze organisatie richt 
zich op eenzamen of mensen met een beperking, die 
door hun ziekte of handicap moeilijker contacten 
kunnen leggen. Een Buurtcirkel is een groep van rond 
de tien personen die bij elkaar in de buurt wonen. 
Door u bij de Buurtcirkel aan te sluiten, leert u nieuwe 
buurtgenoten kennen. Samen kunt u leuke dingen 
doen. Ook kunt u bij elkaar terecht als u hulp nodig 
hebt. Uw buurman (of uzelf natuurlijk) zet dan de eigen 
kennis en vaardigheden in. Een geschoolde vrijwilliger 
ondersteunt de Buurtcirkel en helpt bij de onderlinge 
samenwerking. Daarnaast is er een buurtcirkelcoach, 
een professional die de Buurtcirkel van de zijlijn volgt. 
Venray is na Rotterdam en Arnhem de derde gemeente 
in Nederland die met het project Buurtcirkel start. 
Wonen Limburg en de gemeente Venray werken hierin 
samen. Tijdens de informatiebijeenkomst een week
geleden kregen inwoners tekst en uitleg. Er waren 
deelnemers van Buurtcirkel Rotterdam aanwezig om 
over hun ervaringen te vertellen. 
Denkt u dat Buurtcirkel iets voor u is? 
Meldt u dan aan via buurtcirkel@venray.nl of bel naar 
de gemeente op tel. 523333 (keuze 1). 
Meer informatie over Buurtcirkel in het algemeen vindt 
u op: www.buurtcirkel.nl

 

 

Blitterswijck     
KBO Blitterswijck hevandenbercken@home.nl 532000 
Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06-21702753 
Geijsteren WMO werkgroep   
KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 532290 
Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06-40543972 
Leunen Infopunt   
KBO Leunen leoennelly-heldens@kpnmail.nl 569802 
Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 06-53969693 
Infopunt infopunt@sameninleunen.nl   
Merselo Info brievenbus   
KBO Merselo kbo-merselo@gmail.com 548050 
Jeanne Hendrix jeanne.hendrix@home.nl 546365 
Oirlo     
KBO Oirlo ansbastiaans@ziggo.nl 571696 
Marlies Bosch hansmarlies@home.nl 571683 
Oostrum dorpsservicepunt Oostrum   
KBO Oostrum secr.kbo.oostrum@hotmail.com 584396 
Tini Kreutz tinikreutz@hotmail.com 588355 
Joos Linkskens j.linskens@home.nl 583805 
Venray     
KBO Venray kbovenray@gmail.com 631961 
KBO Venray-Heide hermienjanssen@home.nl 582498 
KBO Venray/Veulen jgt.reintjes@alphaco-mail.nl 568880 
AVOS Venray info@avosvenray.nl 514362 
Nettie Baartman baartmannettie@hotmail.com 750615 
Twan Christians christiansmarcellis@home.nl 584655 
Christa Eggermont christaeggermont@hotmail.com 589136 
Francien Gielen francien.gielen@ziggo.nl 06-20997687 
Lidy Goedee goedhuis@msn.com 586188 
Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 
Wanssum Wanssum Info Punt   
KBO Wanssum kbowanssum@ziggo.nl 532365 
Jan v Cuijck jvancuijck@ziggo.nl 06-17546175 
Tonnie Kwakkernaat info@synthese.nl 517300 
Thérèse Persoon t.persoon@home.nl 533099 
Hans van Dartel jose-hans@home.nl 06-36310752 
Ysselsteyn WMO loket   

De Ouderenadviseurs zijn bereikbaar via een 
informatiepunt, KBO-afdeling of AVOS Venray 



TOM POES EN..
Het is geen toeval dat Marten Toonder in 1941 zijn eerste Tom 
Poesstrip in de krant De Telegraaf kreeg. Vlak voor de oorlog kwamen 
de tijdschriften en kranten voor en na met een stripverhaal. Vooral 
toen bleek dat het de oplagen ten goede kwam als er (vaak een keer 
in de week, later dagelijks) een strip in de krant stond. Toonder, die in 
Argentinië even aan het tekenwerk snoof bij een Disneytekenaar, werd 
ook geholpen door zijn eerste vrouw Afine Dik, die zelf kinderboeken 
schreef en tekende. Zij bedacht ook de naam Tom Poes en schreef de 

eerste drie verhalen. Daarna moest Toonder het zelf kunnen, vond ze.
Tom Poes was een kleine, witte en rechtop lopende kater die altijd raad wist in moeilijke situaties. Wat er 
ook gebeurde, de slimme poes kwam altijd als winnaar uit de strijd. Stond vroeger elke strip op zichzelf, 
Toonder maakte er een striproman van. Elk verhaal duurde wekenlang, soms maandenlang. Tom Poes 
kreeg al gauw een vriend: Olivier B. Bommel. Deze goedaardige beer, die o zo graag in de betere 
kringen vertoefde, had immer de hulp en steun van zijn jonge vriend nodig. Ondanks die slimheid was 
Tom Poes, om zo te zeggen, een beetje saai. “Bij den eenen boom weet je niet wat je bij den volgenden 
zult zien. Echt een dag voor avonturen”, zegt Tom in een van zijn eerste strips.

OLIVIER B. BOMMEL
Gaandeweg verloor Tom Poes daardoor de hoofdrol in de strip aan 
zijn vriend, de echte antiheld Heer Olivier, Ollie voor intimi. “Er zijn 
177 Bommelverhalen als striproman verschenen”, schrijft Wikipedia. 
Het tekent de verhoudingen. Tom Poes was de reddende engel in elk 
verhaal, waarin de immer aandoenlijke heer Olivier meestal door eigen 
schuld in de problemen kwam. Met milde humor bekritiseerde Toonder 
telkens de maatschappij, waarin destijds nog de adel en de politieke 
en economische zwaargewichten (de bovenbazen) regeerden als 
koningen. De immer in gepeins verzonken Bommel (Toonder dus) heeft 

de Nederlandse taal verrijkt met heel veel nieuwe woorden en uitdrukkingen. Om maar eens te noemen: 
‘Geld speelt geen rol’, ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’, ‘Hoe vreselijk is dit alles’, ‘minkukel’, ‘denkraam’, 
‘kommer en kwel’, ‘een eenvoudige doch voedzame maaltijd’. En als klap op de vuurpijl, als Ollie weer 
eens in grote problemen zat: “Tom Poes, verzin een list.”

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
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Wat las u vroeger? 
In de komende Schakel worden de strips van Lucky Luke en de schoolboekjes het Roomsch Kinderleven 
beschreven. Wie weet daar nog iets van te vertellen? U mag uw herinneringen doormailen of schrijven aan 
kopij.schakel@seniorenvenray.nl  of schrijf J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.

HET IS AL GOUD WAT ER BLINKT 

Sinds 2013 heeft de gemeente Venray een initiatief 
genomen dat hard op weg is een mooie traditie te 
worden. Twee keer per jaar (begin zomer en vlak 
voor Kerstmis) worden alle echtparen die in het 
halfjaar daarvoor hun gouden bruiloft hebben gevierd, 
uitgenodigd voor een gezellige middag in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De burgemeester huldigt de 
paren, er is een lichtvoetig programma met muziek en 
een voordracht. Verder is het koffiedrinken, een wijntje 
of borreltje drinken en gezellig keuvelen. De vijftig jaar 
getrouwde echtparen stellen het gebaar zeer op prijs, 
getuige de grote belangstelling voor deze middag.  
In de volgende Schakel komen we erop terug. Foto Leo Willems


