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Molen. Het was onlangs weer Nationale Molendag. In Merselo wordt hier op Tweede Pinksterdag aandacht 

aan geschonken met een Molenfair. Belangstellenden kunnen de molen van buiten, maar vooral ook van 

binnen bekijken. Ze krijgen tekst en uitleg van Helma Michels, molenares. Zij vertelt over haar hobby in ‘Dit 

houdt me bezig’ op pagina 6        Foto Gerrit Kuenen 
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Over: kangoeroewoningen, meer bewegen 
en andere sportactiviteiten voor ouderen. 

Tijdens de vergadering van de Seniorenraad op 
3 mei meldde voorzitter Wil Mutsaers van de 
commissie Ouderenhuisvesting een probleem met 
de kangoeroewoningen. Dat zijn combinatiehuizen, 
waarin een zorgbehoevende oudere en de 
mantelzorg verlenende familieleden bij elkaar 
wonen. 
Wonen Venray wil in de wijk Brukske vijf drive-in-
woningen ombouwen voor dit doel. Het geld is er, de 
vergunningen zijn verleend en er is belangstelling 
van de mensen. Maar nu is een probleem ontstaan 
rond het nieuwe huurcontract. De mantelzorgers in 
de woningen moeten er namelijk voor tekenen dat, 
als de zorgbehoevende komt te overlijden, zij binnen 
een half jaar het huis zullen verlaten. 

Wonen Venray doet dit omdat ze flink investeert in 
de kangoeroewoning. Zo gauw de hulpverlening 
stopt, moet dus de woning weer verhuurd kunnen 
worden aan een nieuwe hulpvrager en zorgverlener. 
Anders moet Wonen Venray steeds weer elders 
nieuwe kangoeroewoningen bouwen. Maar het is 
van de andere kant ook heel begrijpelijk dat de 
huidige bewoners niet zomaar uit hun huis en 
woonomgeving gezet willen worden.  

Inmiddels is er (zie elders in deze Schakel) een 
oplossing gevonden door in deze gevallen te 
volstaan met een simpeler aanpassing van de 
bestaande woning (zonder uitbreiding), waardoor 
slechts één huurcontract nodig is. 

Gymnastiek 
De werkgroep sport en bewegen van de 
Seniorenraad heeft een evaluatie gehouden met 
gymnastiekvereniging Sint Christoffel. Deze 
vereniging nam ruim een jaar geleden de 
gymnastieklessen voor ouderen over van Synthese. 
De achttien groepen met in totaal 225 leden draaien 
goed, bij een nieuwe werving zijn elf nieuwe 
gymnasten aangemeld. Er komt geen extra 
contributieverhoging, behoudens de jaarlijkse 
indexering. 
De door de werkgroep bij ouderenafdelingen 
ingestelde inventarisatie van sportactiviteiten leert 
dat met name koersballen, gymnastiek, volksdansen 
en jeu de boules bij ouderen in trek zijn. Verder 
wordt er gewandeld, gefietst en gesjoeld en zijn er 
nog wat kleinere sporten. Het is volgens de 
werkgroep dan ook niet nodig op dit punt actie te 
gaan voeren. Ook de gemeente Venray is een lijst 
met sportmogelijkheden voor ouderen aan het 
opstellen. 

COLOFON  

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

De volgende schakel verschijnt op 6 juli 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 21 juni. 

Advertenties moeten uiterlijk 17 juni ingeleverd zijn 
op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  
Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter), Herman Jacobs,  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts, Matt Botden,  
Jan Hellegers, Wim Bongers. 

Redactiesecretariaat:  
Wim Bongers, Eligiusweg 30, 5801 JL Venray 

Grafische vormgeving:  
Corry Houwen en Jan Hellegers  

Drukwerk: Multicopy - Venray  

De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray en van 
‘Wonen Venray’. 

SENIORENRAAD 
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KONINGINNEDAG 
Toen ik op 30 april de televisie 
aanzette, kwam ik terecht in een wereld 
vol onbegrip. Ik zag een mij onbekende 
man in een keurig pak die een wc-pot oppakte en het 
ding een paar meter verder smeet. Daarna 
verscheen er weer een man in een net pak: prins 
Willem Alexander. Ook hij gooide een wc-pot van 
zich af. Het verste weg van alle deelnemers en dus 
werd hij de kampioen. Iets verderop was een dame 
bezig met wildbreien, wat dat ook moge zijn. 
Ze vertelde dat ze wildbreiend door het leven ging en 
al doende lantaarnpalen en andere voorwerpen 
zonder enig nut vervaardigde. Vervolgens zag ik 
allerlei vreemd uitgedoste mensen die een 
zeepkistenrace hielden. Net toen ik me afvroeg wat 
hier in godsnaam gaande was, zag ik koningin 
Beatrix wandelen. 

Opeens was alles me duidelijk: dit was de viering van 
Koninginnedag 2012. Ik moest meteen denken aan 
het eind vorige eeuw verschenen boek ‘Koningin 
Beatrix, een instituut’. Hierin vermeldt de auteur Fred 
Lammers dat de jaarlijkse Koninginnedagvieringen 
de Koninklijke familie de neus uit komen. “De familie 
doet alsof ze het allemaal leuk vindt, maar in feite 
grenst wat het staatshoofd aan onbenulligheden 
wordt voorgeschoteld aan een belediging”, zo wist 
deze oud-redacteur van Trouw uit betrouwbare 
hofkringen.  

Een hard oordeel, maar in die tijd wel terecht. Want 
de oorden waar de Oranjes verschenen gaven 
doorgaans blijk van hun trouw aan het koningshuis 
met tenen krommende mallotigheden als koek-
happen, zeepkistenraces, touwtrekken en zaklopen. 
Goedbedoelde onbenulligheden die het Koninklijke 
humeur vergallen, terwijl de etiquette een stralende 
glimlach voorschrijft.  

De laatste jaren kwam er gelukkig een kentering ten 
goede. Totdat dit jaar de gemeente Rhenen op het 
verpletterende idee kwam de prinsen van Oranje met 
wc-potten te laten smijten. Probeer dan maar eens 
die stralende etiquetteglimlach op je gezicht te 
bewaren. 

Als het Koninklijke gezelschap eindelijk thuis is, wil 
het nog wel eens giechelend allerlei komische 
voorvallen van die dag bespreken en imiteren, laat 
Lammers ons weten.  
Ikzelf heb altijd al gevonden dat Koninginnedag door 
naïevelingen wordt aangegrepen om de tv-kijkers in 
het algemeen en de Koninklijke familie in het 
bijzonder te verbijsteren. Door het boek van 
Lammers weet ik, dat ik me met deze gedachte in 
goed gezelschap bevind. In koninklijk gezelschap. 
       Theo Vliegenberg 

Paul Reiniers, die al bijna drie 
jaar in De Schakel de rubriek 
‘Heeft u een mo(nu)mentje’ 
verzorgt, heeft vlak voor 
Koninginnedag de 
Waarderingspenning van de 
gemeente Venray gekregen. 
Burgemeester Hans Gilissen 
reikte hem de onderscheiding 
uit bij diens afscheid van het 
Literair Café en de beëindiging 
van zijn werk voor de 
poëziewandel- en fietsroutes.  

Ook leest hij regelmatig bewoners van 
verpleegtehuis Beukenrode in Venray voor uit de 
krant.  

De gemeente Venray vindt de activiteiten van Paul 
Reiniers zeer waardevol. Zeker zijn poëzieroutes 
zorgen er voor dat het openbaar kunstbezit van 
Venray op een bijzondere manier op de kaart is 
gezet. 

Op 7 juni 1962 zag de de Oirlose vereniging 
voor ouderen het levenslicht. De eerste 
voorzitter was Willem van Waaijenburg en na hem 
bleef het aantal voorzitters tot en met heden beperkt 
tot zeven, een positieve ontwikkeling. 

Van 50 leden, begin 1972, steeg het aantal leden 
naar 90 in 1990 respectievelijk 160 in 2002. Nu, in 
het gouden jubileumjaar, staat de teller op 200. 

De vereniging staat bol van allerlei activiteiten, zoals 
koersbal, bowlen, kienen en kaarten. Er is een 
actieve gymnastiekclub, er is een klussengroep en er 
zijn vaker losse activiteiten. Kortom, er is altijd voor 
‘elk wat wils’. De Oirlose KBO beschikt ook over een 
eigen jeu-de-boulesplek, met daarbij een gebouwtje 
‘De Kleine Halte’. Hier worden onder meer de 
bestuursvergaderingen gehouden. 

Het huidige bestuur bestaat uit voorzitter Hay Achten, 
secretaresse Ans Bastiaans, penningmeester Bert 
Willems, vicevoorzitter Rini Steeghs en de leden 
Toos Voermans, Annie Nabben en Louis Voermans. 

Door de jubileumwerkgroep, bestaande uit Jan 
Rutten, Bert Willems en Hay Achten, is een leuk 
feestprogramma samengesteld. Het feest begint op 
7 juni om 13.15 uur met een H.Mis, gevolgd door een 
feestelijk samenzijn met amusement. De dag wordt 
afgesloten met een jubileumdiner. 

 

WAARDERINGSPENNING PAUL REINIERS 

Paul Reiniers 

COLUMN 

GOUDEN JUBILEUM KBO OIRLO  
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De klus is geklaard. Dit jaar hebben twaalf 

vrijwillige ‘belastingsdeskundigen’ 673 
belastingaangiften ingevuld. Ook hebben zij 
aandacht besteed aan de zorg- en huurtoeslag. 

Het kan zijn dat door de belastingdienst in de loop 
van het jaar nog vragen worden gesteld. Belangrijk is 
die vragen door te geven aan de vrijwilliger die de 
aangifte heeft ingevuld.  

Diverse mensen hebben dit jaar een brief van de 
belastingdienst gekregen waarin is aangegeven dat 
zij over 2011 géén aangifte hoeven te doen. Toch 
kan het zijn dat sommigen vorig jaar extra 
ziektekosten hebben gehad of loonheffing op 
pensioen is ingehouden waardoor alsnog aangifte 
gedaan kan worden om geld terug te krijgen. In dat 
geval is het verstandig even contact op te nemen met 
het coördinatiepunt (fam. Remmers tel. 581690).  

Bij het invullen van de aangiften is opgevallen, dat er 
mensen zijn die verzekerd zijn bij het VGZ en ook lid 
zijn van het Groene Kruis, maar dit niet hebben 
doorgegeven aan het VGZ. Zij lopen daardoor een 
aardige korting op de maandelijkse premie mis. Een 
aandachtspunt voor het volgend jaar.  

SCHOUW VAN MC WIEËNHOF 

Onlangs heeft de werkgroep BTB (de letters staan 
voor bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid) een bezoek gebracht aan het nieuwe 
Medisch Centrum Wieënhof. Helaas werden ook 
daar, evenals eerder bij MC Buitenlust, enkele 
tekortkomingen geconstateerd. 

- De invalidenparkeerplaats bij de ingang voldoet niet 
aan de NEN-norm 3,5 x 6 meter. 

- De rolstoeltaxi kan niet voor het gebouw langs 
rijden, maar moet steeds terugzetten, wat een 
gevaarlijke situatie kan opleveren. 

- Het invalidentoilet op de begane grond voldoet niet 
aan de NEN-norm voor minimale afmetingen en 
voldoende draaicirkel. Tevens is er bij de 
hoofdingang geen verwijzing naar dit toilet, de 
afstand is te ver (achter bij de oude hotelingang) en 
men moet door een branddeur om er te komen. 

- De betonnen trap naar de eerste etage is voor 
slechtzienden niet gebruiksvriendelijk vanwege het 
ontbreken van een kontrasterende bies op de treden. 

- Het invalidentoilet op de eerste etage voldoet 

GPV NIEUWS 

BELASTINGPROJECT  

KBO ANBO 



5 

 

eveneens niet aan de NEN-norm. Te korte beugels 
langs het toilet, het ontbreken van een beugel op de 
deur, toiletrolhouder op de muur terwijl hiervoor een 
voorziening is op de beugel. 

Wat was er wel goed? De lift voldoet aan de normen 
en is goed bruikbaar voor rolstoelgebruikers. De 
vloeren zijn voldoende stroef. 

Al met al toch weer teleurstellend dat het GPV niet 
vooraf betrokken is geweest bij de bouw. Zonder al 
te veel meerkosten hadden genoemde 
tekortkomingen voorkomen kunnen worden. 

Invalidenparkeerplaatsen 

Op verzoek van het GPV zijn de twee 
invalidenparkeerplaatsen bij de Rabobank Venray 
aangepast en voldoen zij nu aan de NEN-norm. 
Overige parkeerplaatsen die nog aanpassing 
behoeven blijven de aandacht houden van het GPV. 

Jaarverslag 2011 

Op de website www.GPVenray.net leest u het laatste 
nieuws. Hier kunt u ook kennis nemen van het 
Jaarverslag GPV 2011. 

Tot slot: Hebt u tijd over en wilt u zich nuttig maken 
voor mensen met een beperking? Het GPV is nog 
steeds op zoek naar bestuursleden en leden voor de 
werkgroep BTB. Met name willen we meer aandacht 
schenken aan de P.R., waar we een aparte 
bestuurstak van willen maken. 

Even bellen of mailen met de secretaris: tel. 550395, 
e-mail  info@GPVenray.net     
            Jac Haegens 

* Bijgaande brief (van redactiewege 
ingekort) is ondertekend door Jac Coenen, maar 
adres en telefoonnummer zijn onbekend. Omdat zijn 
gedachten vaker worden gehoord, nu toch plaatsing 
met een reactie namens de Seniorenraad.   
 Jaques Penris. 

Onlangs stond er in De Schakel, dat de 
Seniorenraad enkele grote zaken bij de kop heeft 
genomen. Maar mijn schoonvader zegt: “Allemaal 
theorie, een hoop geklets, maar daadwerkelijke 
aanpak, ho maar.” Neem nu het nieuwe beleidsplan: 
het barst van de tegenstrijdigheden en meningen die 
in het geheel niet uitvoerbaar zijn. 
‘Wakker schudden’ staat er in De Schakel. Ja, dat 
wordt onderhand tijd, maar begin bij de Centrale en 
Seniorenraad zelf. Zet maar eens op een rij, 
waarover allemaal is gesproken, het heeft geen 
enkel resultaat opgeleverd. 
Er zijn klachten in de verpleeghuizen. Laat de 
commissie Welzijn zich ooit in Beukenrode zien, om 
met de bewoners te praten? Er zijn maar twee 

commissies, waar resultaten zijn geboekt. Namelijk 
de redactie van De Schakel en de commissie voor de 
Dag van de Ouderen. Mevrouw Eekhout, tot daden is 
het tot nu toe niet gekomen. Dus u moet ook wakker 
geschud worden. Ik mis in het nieuwe beleidsplan, 
dat elk bestuurlid maximaal twee termijnen van drie 
jaar zitting mag hebben. Dat heeft ook te maken met 
wakker schudden. 
Met vriendelijke groet, namens mijn schoonvader en 
veel succes,  

Jac. Coenen 

Reactie  
De schoonvader van de heer Coenen heeft voor een 
deel gelijk. Er wordt veel gepraat, de bereikte 
resultaten lijken nihil. Lijken, want er zijn toch wel 
vorderingen geboekt in de afgelopen jaren. Twee 
voorbeelden: de commissie Ouderenhuisvesting 
heeft convenanten gesloten met de gemeente en 
woningstichting over het geschikt maken van alle 
huizen voor ouderen; de Seniorenraad heeft in 2011 
bereikt dat het Meer Bewegen voor Ouderen onder 
de hoede van gymnastiekvereniging Sint Christoffel 
en het Dans Collectief Venray door is blijven gaan.  

Het probleem voor de Centrale van 
Ouderenverenigingen en de Seniorenraad is, dat ze 
voor de uitvoering van die wensen afhankelijk zijn 
van anderen. Beide ouderenorganen adviseren 
slechts. De gemeenten, de woningstichting, besturen 
van zorginstellingen en tehuizen beslissen. De 
Seniorenraad kan bijvoorbeeld wel pleiten voor 
vervoer voor zieken bij nacht en ontij, maar de 
vervoerders beslissen daarover, samen met de 
lokale en provinciale overheid. Er zijn ongetwijfeld 
klachten in verpleeghuizen of andere instellingen. 
Over individuele klachten kan en mag de 
Seniorenraad zich niet uitspreken. Betreft het 
beleidszaken, dan kunnen de ouderenorganisaties er 
alleen op blijven hameren bij de bestuurders. 

Verbeterpunten 
De in het beleidsplan genoemde wensen en 
verbeterpunten zijn niet een-twee-drie opgelost. 
Natuurlijk niet. Soms vergt dit jarenlang overleg. 
Willen bijvoorbeeld de ouderen in 2020 in elk dorp en 
wijk dagvoorzieningen hebben, dan moet er nu al 
over gepraat worden. 

De heer Coenen noemt in de brief twee zaken (De 
Schakel en de Dag van de Ouderen) waar wel 
verbeteringen zichtbaar zijn. Dit zou de heer Coenen 
en diens schoonvader een hart onder de riem 
moeten steken: waar te scoren is, doet de 
Seniorenraad dat ook.  
De heer Coenen noemt tenslotte de zittingstermijn 
voor leden van de Seniorenraad en commissies.  
Dit staat inderdaad niet in het beleidsplan, maar is 
geregeld in de statuten. Elk lid wordt benoemd voor 
vier jaar en kan twee keer worden herbenoemd, zo 
luidt de afspraak. 

  INGEZONDEN BRIEF 

   EN REACTIE 

http://www.GPVenray.net
mailto:info@GPVenray.net
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Helma werd als klein meisje door haar vader steeds 
meegenomen naar de molen en kreeg alles al heel 
jong met de paplepel ingegoten. Toen ze eens jarig 
was kreeg zij geen pop zoals haar zusje, maar een 
overall om net als haar vader in de molen mee te 
draaien. Als twaalfjarige moest zij al meerder malen 
invallen als molenares.  

Dat alles was nog in de goede tijd. Maar tijden 
veranderen. Voor het malen schakelde men over van 
wind op motortechniek. De molen werd er aan de 
buitenkant niet beter van. Toen er met malen geen 
kruimel brood meer verdiend kon worden en alles stil 
kwam te staan, raakte het geheel in verval. Het deed 
vader en dochter Michels pijn in het hart.  
Zij probeerden nog wel de molen te restaureren, 
maar dit bleek onbetaalbaar. 

In 1988 werd de molen voor één gulden overdragen 
aan een stichting, die wel de nodige fondsen kon 
verwerven. Het molenaarsbloed kon weer gaan 
stromen, toen in 1995 de molen was opgeknapt en 
weer kon gaan draaien. Voor Helma als molenares 
een dag om nooit te vergeten. Onder hoede van de 
stichting (waarin haar broer Lambert ook actief is) 
zijn nu vijf vaste vrijwilligerskrachten en een zevental 
actieve mensen bezig de molen draaiende te 
houden. Helma is daarin de spil die de molen in 
beweging houdt. Helma is als gast-molenares verder 
betrokken bij de opleiding van nieuwe molenaars. 

Rondom de molen is de heemkundeverenging 
begonnen met de aanleg van kleine korenveldjes. De 
grond heeft Helma hiervoor beschikbaar gesteld.  
Ik heb vanmiddag een vrouw bezig gezien die het 
hart op de goede plaats heeft en weet waar ze mee 
bezig is. 

Tijdens ons gesprek is er een groepje fietsers 
aangekomen. Ook zij zijn welkom bij de molen, en 
met Helma als gastvrouw zullen ook zij weldra alle 
ins en outs van het molenaarsvak te horen krijgen. 
Maar de fijne kneepjes, dat kan vanmiddag niet, want 
zonder wind is er geen molen in bedrijf. 
Herman Jacobs   foto’s Gerrit Kuenen 

Wie is: Helma Michels 

Leeftijd: 53 lentes 

Woonplaats: Merselo 

Getrouwd met: Wil Weijers 

Moeder van: twee schattige 
dochters Janny en Imke 

Beroep: molenares   
(De vijfde generatie Michels op de 
Merselose molen Nooit Gedacht) 

Bezigheden, Hoofd vrijwilligers voor de ouderenzorg 
in Berkele Heem, Elzenhorst en Sevenheym; 
wandelen (Nijmeegse vierdaagse); lid stichting 
Kruisen en Kapellen. 

Op zaterdagmiddag tref ik Helma in de molen Nooit 
Gedacht aan. Ik moet wachten, want ze is nog even 
bezig met mensen uit Slowakije. Helma legt uit hoe 
de molen werkt. De zeilen worden door de mannen 
op de wieken gedaan en dan moeten de wieken 
normaal gesproken gaan draaien. Maar ja, juist op dit 
moment is er geen zuchtje wind. Dan maar 
aanduwen. Het houten draaiwerk loopt zo soepel, dat 
er meteen beweging komt in het mechaniek. 

Dan kunnen er foto’s genomen worden. 

Ondertussen heeft Joep Pubben als dienstdoende 
vrijwilliger mij allerlei moeilijke molenaarstermen 
uitgelegd. Ik leer dat deze molen een bovenkruier is, 
die in 1867 werd gebouwd. De wiekvorm is ‘Van 
Bussel met remkleppen’. Vooral het remsysteem in 
het binnenste van de molen, dat in actie komt als de 
molen te snel rondgaat, maakt veel indruk op mij. Als 
de Slowaken uitgewuifd zijn, is er tijd voor een 
gesprek. Helma: “Dit waren de eerste gasten van de 
Floriade, die bij ons op bezoek kwamen”. 

DIT HOUDT ME BEZIG 
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Op de jaarvergadering van 22 maart heeft 
de Vereniging Voor Ouderen Noord-West 
afscheid genomen van secretaris Henk Willems, de 
laatste medeoprichter van deze vereniging. Hij heeft 
zich vijftien jaar lang zeer verdienstelijk gemaakt. 
Noord-West zal zijn inzet missen.  

Het bestuur is nu op zoek naar een vervanger, omdat 
we zonder secretaris niet lang verder kunnen. “We 
hopen dan ook dat de ouderen in onze wijk ons niet 
in de steek zullen laten. Er zal toch wel iemand zijn 
die dit wil en kan doen”, zegt voorzitter Theo 
Janssen. 

Verder is de ouderenvereniging op zoek naar nieuwe 
leden. Er komen steeds meer ouderen in de wijk 
maar niet bij de club. Iedereen vanaf 55 jaar kan zich 
opgeven als lid van VVO Noord-West. Janssen: “Als 
er meer jongere ouderen bij onze vereniging komen, 
kunnen we misschien ook andere activiteiten 
organiseren. Kom maar met ideeën, ze zijn zeer 
welkom.”  

Voor de contributie hoeven de ouderen het niet te 
laten, die bedraagt € 10,00 per jaar. Daarvoor krijgt 
een lid € 5,00 korting op de jaarlijkse dagtocht, een 
kerstlunch en De Schakel gratis thuis bezorgd. Het 
bestuur organiseert jaarlijks een themamiddag met 
interessante onderwerpen die betrekking hebben op 
de ouder wordende mens. 

De vereniging heeft ook een koersbalclub die op 
donderdagmiddag actief is in clubgebouw Den 
Hoender aan de St. Ursulastraat. Op dinsdagmiddag 
zijn er mensen actief met jeu de boules op de baan 
aan de Burg. Esserstraat, maar ook op andere dagen 
kan men hier terecht. 

Voor aanmeldingen, van zowel secretaris als nieuwe 
leden, kunnen mensen contact opnemen met 
voorzitter Theo Janssen, Burg. Esserstraat 74, tel. 
580456, of de andere bestuursleden Mimi Jansen, 
tel. 561823 of Dens Verhoeven tel. 541306  

Het is voor ouderen een aanrader: Een elektrische 
fiets. Net iets anders dan de fiets-met-hulpmotor. De 
laatste bromt als een motor en je hoeft er niet bij te 
trappen. Maar met een elektrische fiets is trappen 
juist geboden, waardoor je als oudere toch in bewe-
ging blijft. Alleen krijg je er een steuntje bij: niet in de 
rug, maar in de pedalen. Je schiet er dus beter mee 
op en komt makkelijker tegen de wind in en bergop. 

Maar het heeft zijn schaduwkanten, zo blijkt uit de 

verkeerscijfers. Het ROVL concludeert uit de 
jaarlijkse telling en analyse van verkeersongevallen 
met dodelijke afloop, dat er opvallend veel ouderen 
met een elektrische fiets dodelijk verongelukken. Dat 
kan te maken hebben met de afnemende 
reactiesnelheid van ouderen, in combinatie met de 
snelheid van het rijwiel, die juist een snellere reactie 
verlangt.  
Immers, met een elektrische fiets kan ook een 
oudere meer dan twintig kilometer per uur fietsen. 
Tegen normaal tien tot vijftien kilometer per uur. 
Steekt er dan onverwacht een voetganger over, dan 
is het gevaar niet alleen sneller bij het voorwiel, 
waardoor de oudere op de elektrische fiets minder 
tijd heeft om te reageren. En als je dan valt, val je 
ook met iets meer vaart. De gevolgen kunnen dan 
ook net weer iets ernstiger zijn. 

Oefening baart kunst 
Net als bij de scootmobielen moeten ouderen dus 
wat meer letten op de verkeersveiligheid. Oefening 
baart ook hier kunst. Rij bijvoorbeeld niet met volle 
snelheid door de bebouwde kom. En let bij het kopen 
van de fiets er ook goed op of de handrem snel en 
makkelijk te bedienen is. De handgreep is op een 
normale fiets soms net te groot voor de wat strammer 
en gebrekkiger wordende handen. 

Wat het gehele verkeer betreft: uit de landelijke 
cijfers blijkt, dat de toename van het aantal 
verkeersdoden helemaal toe te schrijven is aan de 
ongelukken met mensen van boven de 65 jaar. 
Onder de mensen, jonger dan 65 jaar, is er een flinke 
daling (13 procent), daarboven een stijging van liefst 
30 procent! Ouderen kunnen niet meer zo snel 
reageren op aanwijzingen of plotselinge situaties. 
Hun vermogen om overzicht te houden bij 
ingewikkelde verkeers-situaties, neemt af. 

Wegenaanleg 
De minister van verkeer vindt dat daar rekening mee 
moet worden gehouden, bijvoorbeeld door de manier 
waarop de wegen worden aangelegd. Met name 
kruisingen (linksaf slaan) en bewegwijzering (teveel 
of onduidelijke informatie) leveren problemen op, zo 

leert ook een nog 
recente studie van de 
stichting 
Wetenschappelijk 
Onderzoek 
Verkeersveiligheid 
(SWOV). Gemeenten 
en wegbeheerders 
moeten daar bij de 
plannenmakerij op 
letten. Zeker nu de 
vergrijzing toeneemt, is 
daar niets mis mee.   
Jaques Penris 

DE ELEKTRISCHE FIETS  

EN HET GEVAAR ERVAN 

Vereniging voor ouderen Noord-West 

SECRETARIS GEZOCHT 

Ook tijdens de fietsvierdaagse zijn steeds meer elektrische 
fietsen te zien.  
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KOOPKRACHT GEPENSIONEERDEN 

Tijdens de jaarvergadering van ANBO-
Venray op 17 april sprak Henk Wijers van ABVA/
KABO over de gevolgen van de bezuinigingen voor 
de 65-plussers. Door de val van het kabinet en het 
recente Lente-akkoord zijn wellicht nog wijzigingen in 
onderstaande maatregelen te verwachten. 

Algemeen 

* Om de staatsschuld terug te dringen, moet de 
overheid fors bezuinigen en zal onze koopkracht 
onder druk komen te staan.  

* Er dreigen 110.000 banen in de publieke sector 
verloren te gaan, waardoor de dienstverlening naar 
de burger zal afnemen. 

* 65-plussers gaan er meer op achteruit dan de rest 
van Nederland. 

Koopkrachteffecten vanuit de AOW 

* De AOW start voortaan op de dag dat je 65 wordt in 
plaats van de eerste van de maand. Dit kost de 
ouderen gemiddeld een halve maand AOW. 

* AOW-ers met een niet werkende partner jonger dan 
65 jaar komen nu nog in aanmerking voor een 
partnertoeslag. Deze toeslag komt in 2015 te 
vervallen en is nu al met 10% gekort. 

* Bij schuldhulpverlening en inkomensondersteuning 
wordt niet alleen naar het inkomen van de 65-plusser 
gekeken, maar ook naar dat van de kinderen die nog 
bij de 65-plusser inwonen. 

Andere maatregelen die 65-plussers in verhouding 
zwaar raken 

* Zorg 

– De nominale zorgpremie stijgt en het eigen risico 
wordt verhoogd. 

– Ouderen met een redelijk inkomen gaan meer 
zorgpremie betalen omdat de grondslag is 
opgehoogd. 

– De tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten zal voor de meesten vervallen.  

– Het persoonsgebonden budget wordt beperkt.  

– De zorgtoeslag wordt verder verlaagd.  

* Wonen 

– Ouderen met een huurhuis krijgen te maken met 
forse huurstijgingen.  

– De huurtoeslag wordt verlaagd. 

* Lokale lasten 

– Ook de gemeente Venray komt in zwaar weer. 
Gemeenten krijgen meer taken, maar minder geld 
van de rijksoverheid. Het grondbedrijf lijdt door de 
stagnerende bouw flink verlies. Dat leidt ongetwijfeld 
tot belastingverhogingen. 

- De inflatie zal verder oplopen, waardoor alles 
duurder gaat worden. 

De KBO-afdelingen in de gemeente Venray 
houden op donderdag 28 juni het jaarlijkse 
jeu de boulestoernooi, met als inzet de KBO-RABO-
wisselbeker. In 2011 namen 108 leden aan dit 
toernooi deel en uiteindelijk kwamen Truus Stiphout 
en Truus Born uit Ysselsteyn als winnaars uit de bus. 

Het toernooi heeft weer plaats op de banen van de 
Jeu de Boulesclub Venray achter de Perdstal aan de 
Kempweg. Voorzitter Trudy Eekhout van de Centrale 
van Ouderverenigingen opent het sportfeest om 
10.30 uur. 

Alle ouderen vanaf 55 jaar zijn welkom, ook niet 
leden of ANBO-leden. Deelnemers dienen om 10.00 
uur aanwezig te zijn. Er wordt in doubletten gespeeld. 
Ieder team speelt vier wedstrijden in twee poules.  
Het eerste doublet van elke poule speelt de finale 
tegen elkaar om uit te maken wie de KBO-RABO-
wisselbeker mee naar huis mag nemen. Verder zijn 
er nog diverse prijzen te winnen. 

De inschrijving is € 3,50 per deelnemer en dient bij 
het opgeven te worden voldaan. U kunt zich opgeven 
tot 20 juni. Bij de opgaven kunt u ook meteen 
opgeven met wie u samen een team vormt. Brood en 
koffie kunt u zelf mee brengen evenals tuinstoelen 
maar in de Perdstal is ook koffie, frisdrank en bier te 
koop. De inkomsten hiervan zijn voor het KBO-
toernooi. 

Opgaveadressen 

De leden van KBO’s in Venray en Smakt, van de 
ANBO, en de ouderenvereniging in Landweert, 
Smakterheide, Veltum en Noordwest kunnen zich 
opgeven bij Pierre Clijsters, Goudsmidstraat 12, 
Venray, tel. 580516; 

ANBO-NIEUWS 
* Pensioenen 

- De dekkingsgraad van diverse pensioenfondsen 
staat onder druk, waardoor indexatie uitblijft. Terwijl 
alles duurder wordt blijft de pensioenuitkering gelijk 
of wordt deze zelfs gekort! 

Meer cijfers en getallen van dit verhaal kunt u vinden 
op de website van www.anbo-venray.nl 

Lente 

Een dartele dar en een verliefde bij 

vierden uitbundig het lentetij 

boven een daar gelegen vijver. 

Ze vielen in het nat bij hun liefdesijver. 

Toch had het darretje - zo bleek later -  

de bij nog verrast. Met een steek onder water!

      Wilg 

JEU DE BOULES TOERNOOI 2012 
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De leden van KBO Oirlo en KBO Castenray bij Toos 
Voermans, Castenrayseweg 20, tel. 571285;  
KBO Oostrum bij Theo Linskens, Gildestraat 11, 
tel. 583384;  
KBO Merselo bij Gerrit v. Hoof, Haag 16, tel. 546535;  
KBO Ysselsteyn bij Toon Tielen, Peter Janssenweg 
40, tel. 541354;  
KBO Leunen bij Henny Direks, St. Apolloniastraat 6, 
tel. 585713;  
KBO Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck bij Ed van 
der Zee, Pastoorstraat 3, tel. 581045;  
KBO Veulen en Heide bij Herman 
Janssen, Groeneweg 26, tel.582498. 

Niet-leden kunnen zich opgeven bij 
een van de bovenstaande adressen. 

Namens de organisatiecommissie 
Herman Janssen. 

 

Schrik niet: het is niet de bedoeling om een 
uitgebreid onderzoek naar uw woonwensen uit te 
voeren. In dit geval gaat het alleen over 
mantelzorgwoningen. Wij, te weten Wonen Limburg, 
de gemeente Venray, welzijnsstichting Synthese, de 
Commissie Ouderenhuisvesting en de Seniorenraad 
zijn bereid om personen te helpen, die mantelzorg 
verlenen.  

Voor diegenen voor wie het woord mantelzorg nieuw 
is, allereerst een korte verklaring: Als iemand 
hulpbehoevend wordt en in eigen woonomgeving wil 
blijven wonen, kan hij of zij hulp-aan-huis krijgen van 
niet-professionele vrijwilligers: de mantelzorger, in de 
meeste gevallen een familielid. Belangrijk 
uitgangspunt is dat het om vrijwillige en niet om 
beroepsmatige hulp gaat.  

Om die mantelzorg in de directe omgeving van de 
eigen woning te kunnen verlenen, is de zogenoemde 
kangoeroewoning een ideale mogelijkheid. De 
zorgverlener met gezin woont dan onder hetzelfde 
dak als degene die verzorging nodig heeft. In De 
Schakel is enige tijd geleden al aandacht besteed 
aan dit type woningen. Wonen Limburg wil in 
Brukske vijf drive-in woningen verbouwen. Dan wordt 
een drive-in woning gesplitst in twee aparte 
woningen, met op de begane grond een volledig 
zelfstandige woning met álle daarbij behorende 
voorzieningen. Er zijn dan twee meterkasten, twee 
entrees en twee huurovereenkomsten elk met een 
verschillend huurbedrag. Een nadeel bij het huren 
van zo’n kangoeroewoning is, dat na het beëindigen 
van de zorgverlening, beide woningen leeg moeten 
worden opgeleverd, om plaats te maken voor andere 
mantelzorg. 

Minimaal noodzakelijke aanpassingen of 

complete verbouwing. 

Vanwege het te voeren beleid in de nabije toekomst 
willen we weten hoeveel personen de wens hebben 
om zo’n woning te huren. Dat kan zijn omdat er nu al 
sprake is van het verlenen van mantelzorg, of omdat 
men verwacht dit binnenkort te willen doen. 

Daarnaast willen we weten of het noodzakelijk is dat 
zo’n woning op de begane grond moet voldoen aan 
alle eisen van een volwaardige woning? Zo nee, dan 
hoeft zo’n drive-inwoning niet te worden uitgebreid, 
maar kan worden volstaan met het aanpassen van 
de garage en tuinkamer. Met het realiseren van een 
keukentje in de woonkamer en een doucheruimte 
met toilet naast de slaapkamer, wordt een sobere, 
maar volwaardige woonruimte gemaakt. Dan zijn er 
ook geen twee verschillende huurkontrakten nodig, 
zoals dat bij twee aparte wooneenheden wel het 
geval is. De hele woning wordt immers gehuurd door 
de mantelzorgverlener. De zorgvrager ‘logeert’ dan in 
de woonruimte op de begane grond. 

Onze vragen zijn de volgende: heeft u op korte 
termijn interesse in een kangoeroewoning? 

Zo ja, heeft u dan een voorkeur voor twee 
zelfstandige woningen onder één dak, dus met twee 
huurcontracten, of neemt u genoegen met een 
kleinere woonruimte op de begane grond? 

U bewijst ons een grote dienst door onderstaande 
antwoordstrook in een envelop (zonder postzegel) 
voor 15 juni toe te zenden aan:  

 

        Wonen Limburg 

        t.a.v. Roeland Cleuren 

        Antwoordnummer 10074 

        6040 XT ROERMOND 

 

Wij danken u voor uw medewerking aan deze 
interesse-peiling. De melding van uw interesse 
verplicht u nog tot niets. 

---------------------------------------------------------------------- 

Ja, ik ben voornemens om binnen een jaar gebruik te 
maken van een kangoeroewoning: 

 Mijn voorkeur gaat uit naar een volwaardige 

kangoeroewoning, dus twee meterkasten, twee 
huurovereenkomsten en tweemaal huur.  

 Ik neem genoegen met een kleinere en sobere 

ruimte op de begane grond en met één 
huurovereenkomst. 

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

WOONWENSEN  MANTELZORG 
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Vorig jaar kriebelde het bij mij al toen ik 
hoorde, dat in Venray een stadswandeling 
met gidsen te maken is. Leuk voor toeristen, dacht ik, 
maar voor mezelf? Ik, die Venray heel goed ken? Ik 
was toch benieuwd of een gids mij wat nieuws zou 
kunnen vertellen. Harry Frencken, een van de gidsen 
van het Rooys Gidsen Gilde, leidde me rond tijdens 
de wandeling Markant Venray. 

Venray in het toenmalige hertogdom Geldern, werd 
voor het eerst genoemd in 1206. Begin vijftiende 
eeuw woonden er in en rond Venray ongeveer 1400 
mensen. Harry legt aan de hand van het ornament 
op de gevel van Henseniusplein 2 uit wat het wapen 
van Venray inhoudt; een wapen dat ook op de 
putdeksels van de riolering voor komt. De tien bijen 
in dit wapen stellen niet het aantal dorpen voor zoals 
vaak wordt beweerd, want in 1550 waren er nog 
geen tien dorpen rond Venray. 

Via de Leeuwstraat, langs de voormalige 
bierbrouwerij komen we bij een van de huizen van de 
Venrayse architect Piet van Bergen (1883-1975). 
Van Bergen ging al vroeg naar Amerika en kwam in 
Venray terug, begeesterd van de ‘Art Deco’ stijl, 
waarvan in de Henseniusstraat en Paterslaan mooie 
voorbeelden staan. Harry vertelde dat uit heel de 
wereld studenten hiervoor naar Venray komen.  
Ik kan die interesse beamen: recentelijk was ik in 
Nieuw- Zeeland, in het stadje Napier dat in 1920 
werd verwoest door een aardbeving en 
heropgebouwd in de Art-Deco stijl. Sindsdien is 
Napier overlopen door Art-Deco-fans van heinde en 
verre.  

Leyseum 
Harry en ik staan met de rug naar de Paterskerk en 
zien beiden in gedachten nog de oude brandweer-
kazerne staan en de waterpoel voor het ‘Leyseum’. 

In de Paterstraat staan enkele indrukwekkende oude 
gevels, zoals het pand van de familie Van de 
Boogaart en de oude apotheek. Aan het begin van 
de Grotestraat staan allemaal vrij nieuwe panden.  

STADSWANDELING VENRAY  

Het Rooys Gidsen Gilde telt ongeveer 25 leden.  
De start was tijdens de officiële opening van het 
vernieuwde centrum op 14 nov. 2010 .  
De wandelroutes zijn de hierboven beschreven 
route ‘Venray Markant’ van twee uur, de 
‘Burggraafroute’ van een uur en de ‘Culinaire 
Stadswandeling’ die vier uur duurt. Er is ook een 
fiets/wandelroute over het ‘Religieus Erfgoed’ en 
een rondleiding door de Petrus-Bandenkerk. 
Aanmelden kan bij het ANWB/VVV-kantoor. 

Dit gebied werd in 1944 verwoest door granaten die 
vanuit Overloon over de kerk heen werden 
geschoten. Hierbij verloren 211 burgers het leven.  

In het noordelijk deel van de Grotestraat staan wel 
nog oude huizen. Zoals het pand van ‘De Adelaar’. 
Hier stond tussen 1200 en 1500 een poort als 
doorgang over de gracht De Burggraaf. Hoe die 
gracht liep is in een mooie plaquette met een 
plattegrond van dit 
oudste deel van 
Venray uitgebeeld. 
Jammer genoeg 
moet de wandelaar 
die plaquette 
zoeken tussen de 
terrasstoelen. 

De oudste boom 
De wandeling gaat 
onder de boog van 
De Latijnse School (1651, nu De Klokkenluider) door, 
om de kerk heen en dan via het Kerkpad naar de 
Eindstraat. Dan rechtsaf langs de moskee (vroeger 
een huishoudschool) en museum ‘Het Freulekeshuus’ 
naar het Ursulinenkerkhof, dat normaal niet 
toegankelijk is. Getuige de naamplaatjes op de 
graven werden de zusters met zijn zessen boven 
elkaar begraven. Op dit terrein staat volgens de gids 
de oudste boom van Venray. 

We stuiten iets verder op het vroegere klooster Sint 
Joseph. In het gebouw zijn nog de kloosterbakkerij 
zichtbaar en ook de glas-in-loodramen van de oude 
kapel. Via de achterkant van zalencentrum ‘De 
Witte Hoeve’ (vroeger de boerderij van het klooster 
Jeruzalem) loopt 
de route over een 
pad met typische 
beukenbogen naar 
de Raadhuisstraat 
en de Grote Kerk. 
Hier neemt Harry 
afscheid. Ik weet 
toch weer meer 
van Venray.  
 
Herman Jacobs 
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Hulp bij het huishouden vormt voor 
veel ouderen een onmisbare voorziening bij het 
zelfstandig blijven wonen. Vanuit de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn de 
gemeenten hiervoor verantwoordelijk. 

In een nieuw wetsvoorstel worden drie zaken rondom 
deze huishoudelijke hulp gewijzigd: 

1. Het ‘oormerken’ van het gemeentelijk budget voor 
huishoudelijke hulp. Dit betekent dat gemeente deze 
gelden alleen voor dit doel mag gebruiken. 

2. Het instellen van basistarieven voor de 
huishoudelijke hulp. 

3. Het laten vervallen van de verplichting tot 
aanbesteding van de huishoudelijke hulp. 

Het voorstel van aanbesteding (punt 3) heeft de 
sympathie van de ouderenorganisaties. Ouderen 
hebben er geen baat bij als steeds opnieuw wordt 
aanbesteed en zij zo het risico lopen hun vertrouwde 
hulp kwijt te raken. De behandeling van dit punt is 
uitgesteld. 

Het voorstel om het gemeentelijk budget te 
oormerken (punt 1) is verworpen door de Eerste 
Kamer. De gemeente houdt dus de vrijheid in de 
besteding van gelden. Het instellen van basistarieven 
voor de huishoudelijke hulp (punt 2), is wel 
aangenomen.  

De subregionale KBO-werkgroep zal de uiteindelijke 
uitkomst van deze wijzigingen blijven volgen. Er is 
een project ‘aandacht voor iedereen’ gestart. De 
doelgroep die dit betreft is heel breed: ouderen, 
lichamelijk en verstandelijk gehandicapten en mensen 
met psychologische problemen. Daarom is het van 
belang dat ook de belangen van ouderen specifiek 
worden behartigd. Wij blijven u hierover informeren. 

L.Tromp-Brand  
Lid van de subregionale KBO-werkgroep 

WMO HUISHOUDELIJKE HULP  

DE DAG VAN DE 

VRIJWILLLIGER  

Ook dit jaar organiseert Match, 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray, 
de Dag van de Vrijwilliger.  

Een enthousiaste groep vrijwilligers is onlangs 
gestart met de voorbereidingen van dit jaarlijks 
terugkerend feest. Centraal staat de promotie van 
het vrijwilligerswerk en de prijs-uitreiking van dé 
vrijwilligersorganisatie van het jaar.  
Ook u of uw vrijwilligersorganisatie kan hierin een 
belangrijke rol spelen, dus houd de publicaties 
hierover in o.a. de Schakel, Peel & Maas en op 
www.vrijwilligerswerk.nl in de gaten! 

Op 2 mei is het vernieuwde stationsplein in Oostrum 
ingewijd. Tevens vond toen de officiële start plaats 
van het Veiligheidsarrangement Maaslijn. In dit 
project willen gemeenten, vervoerders, politie en 
justitie, de veiligheid op het spoor tussen Nijmegen 
en Roermond (de Maaslijn) verbeteren, onder leiding 
van de gemeente Venray. Het actieplan bevat elf 
punten. Bovenaan de lijst prijkt de aanpak van 
fietsdiefstallen, een fietsparkeerbeleid dat op alle 
stations hetzelfde is en een onderzoek naar de 
mogelijkheden voor cameratoezicht. Prioriteit heeft 
ook het opknappen van de stations en het gebied er 
omheen. In Venray is dit dus al gebeurd.  

VEILIG REIZEN OP MAASLIJN  

 

Europees Jaar voor actief ouder 

worden.  

Inwoners van Europa leven langer en gezonder dan 
ooit tevoren. De verwachting is, dat de ‘leef-tijd’ ook 
de komende jaren zal blijven stijgen. Om isolement, 
eenzaamheid en armoede te voorkomen, is het van 
belang dat ouderen een actieve rol blijven spelen in 
de samenleving.  
De Europese Commissie heeft 2012 daarom 
uitgeroepen tot het Europees Jaar voor ‘actief ouder 
worden en solidariteit tussen de generaties’. 
Ouderen moeten de kans krijgen om door te blijven 
werken en langer een gezond en tevreden leven te 
leiden. Daarnaast mag, met het toenemende aantal 
ouderen in Europa, de solidariteit tussen de 
generaties niet in het gedrang komen.  
Dit vraagt om maatregelen op het gebied van 
huisvesting, vervoer, IT-diensten, gezondheidszorg 
en werkgelegenheid. De EU hoopt met het themajaar 
een groter bewustzijn te creëren bij politici en andere 
belanghebbenden op alle niveaus, zodat zij beleid 
maken om het actief ouder worden te bevorderen. 
      (bron ABP-magazine mrt 2012) 

VOOR U GELEZEN 
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(Bij ANBO-leden wordt deze Schakel een 
week later bezorgd) 

Al bezig SENIORSERVICE:  
expositie van werkstukken. Theetuin Bosserheide in 
Well. Tot en met 17 juni, van zaterdag tot en met 
woensdag van 10.00 tot 17.00 uur. (voor iedereen) 

Dinsdag 29 mei KBO OOSTRUM:  
Kienen vanaf 14.00 uur bij café Back in 
Time. (alleen voor leden) 

Donderdag 31 mei KBO WANSSUM:  
Kienen in De Zandhoek, aanvang 14.00 
uur. (voor alle senioren van Wanssum)  

Donderdag 31 mei KBO OOSTRUM:  
Wandeltocht vanaf 13.30 uur bij De Rosmolen. In het 
kader van 60 jaar KBO Limburg. (voor alle ouderen) 

Vrijdag 1 juni KBO BLITTERSWIJCK: 
Wandelmiddag in verband met het 60-jarig jubileum 
van KBO Limburg. Start om 13.30 uur 
vanaf het Dorpsplein. (voor alle ouderen) 

Vrijdag 1 juni KBO MERSELO:  
Jaarlijkse reis naar het Museum Vaals 
tijdens een rondrit door Nederland, België 
en Duitsland. Vertrek om 8.00 uur vanaf zaal ’t 
Anker. Om 18.00 uur zijn de deelnemers terug voor 
een diner in ’t Anker, waaraan ook niet reizigers 
kunnen deelnemen. (alleen voor leden) 

Maandag 4 juni: KBO MERSELO:  
Mee-eetpunt. Zolang er plaats is kan men zich tot en 
met 1 juni aanmelden bij Harry van der Zanden, 
Vloetweg 26, tel. 546398. (voor alle inwoners) 

Dinsdag 5 juni KBO VENRAY-KERKDORPEN:  
Start vijfdaagse reis naar Irrel. Tot en met 9 juni. 
(voor degenen die zich hebben opgegeven)  

Woensdag 6 juni ANBO VENRAY:  
Fietstocht van ongeveer 25 kilometer. 
Vertrek om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
Aanmelden ´s morgens voor 10.00 uur bij 
Frans Beks, tel. 589083 of Wim van 
Tilburg tel. 546524. Bij slecht weer beslissen zij over 
het doorgaan. (voor ANBO- en KBO-leden) 

Donderdag 7 juni KBO OIRLO:  
Viering 50-jarig jubileum. Aanvang 13.15 uur met een 
H. Mis in de parochiekerk. Daarna feestelijke 
voortzetting in gemeenschapshuis De Linde. Tot 
20.00 uur. (alleen voor leden) 

Donderdag 7 juni KBO OOSTRUM:  
Fietstocht (picknick). Vertrek bij de kerk om 
10.00 uur. (alleen voor leden) 

Donderdag 7 juni KBO WANSSUM:  
Om 13.00 uur vertrekt de jaarlijkse busreis vanaf De 
Zandhoek. (voor alle KBO-leden) 

Vrijdag 8 juni KBO WANSSUM:  
Wandeltocht voor alle ouderen van 
Wanssum. Vertrek om 13.30 uur bij De 
Zandhoek. 

Dinsdag 12 juni KBO YSSELSTEYN:  
Dagtocht met bezoek aan L1-studio en rondrit door 
het Limburgse heuvelland en de Voerstreek, o.a. 
langs het Amerikaanse kerkhof in Henri-Chapell. 
Vertrek om 8.30 uur bij de kerk. (alleen voor leden)  

Woensdag 13 juni KBO BLITTERSWIJCK:  
Tweede ronde jeu de boules toernooi op onze eigen 
banen bij ’t Huukske. Aanvang om 13.30 uur. (alleen 
voor ingeschreven leden) 

Woensdag 13 juni KBO WANSSUM:  
Eetpunt voor KBO leden. Om 12.00 uur in De 
Zandhoek. 

Donderdag 14 juni KBO VENRAY-KOM:  
Uitstapje naar de Biesbosch. Vertrek om 9.00 uur bij 
De Kemphaan. Voor de middag 
bezoeken de deelnemers, onder 
leiding van een gids, het 
vestigingsstadje Heusden. Na de 
middag vanuit Drimmelen een boottocht door de 
Biesbosch. De deelnemers zijn rond 19.15 uur terug 
bij De Kemphaan. In de eigen bijdrage van € 50,00 
per persoon is inbegrepen: busreis, stadsgids, koffie 
met vlaai en een driegangendiner ’s middags. 
Opgeven tot 10 juni bij Trees Cadirci tel 581238, met 
een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan of per 
mail edtreescadirci@ziggo.nl  

Vrijdag 15 juni KBO MERSELO:  
Viering van het gouden jubileum van de KBO 
Merselo. (alleen voor eigen leden) 

Vrijdag 15 juni KBO BLITTERSWIJCK:  
Eetpunt, aanvang 12.00 uur in het 
gemeenschapshuis. (voor alle Blitterswijckers) 

Vrijdag 15 juni KBO LEUNEN:  
Fietstocht van 30 kilometer. Tijd en plaats van vertrek 
worden nog bekend gemaakt. (alleen voor 
KBO-leden) 

Dinsdag 19 juni KBO OOSTRUM:  
Kienen vanaf 14.00 uur bij café Back in 
Time. (alleen voor leden) 

Woensdag 20 juni KBO OOSTRUM, OIRLO EN 
CASTENRAY: Midgetgolftoernooi op de banen van 
De Witte Vennen. Vanaf 13.15 uur.  
(alleen voor KBO-leden van deze dorpen) 

Woensdag 20 juni KBO BLITTERSWIJCK: 
Jaarlijkse fietstocht met onderweg een uitgebreide 
picknick en na afloop koffie en vlaai bij café de Zwart. 

Donderdag 21 juni KBO WANSSUM:  
Fietstocht van 30 kilometer. De start is om 13.30 uur 
bij De Zandhoek. (voor KBO-leden) 

ACTIVITEITENAGENDA  

26 MEI TOT 7 JULI 

mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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tract van Mensana en Dichterbij met Wonen Limburg, 
gaan beheren en regelen.  

- De Zorggroep is bereid mee te werken aan de 
opzet van een info/meldpunt. 

- De ontwikkeling van vrijwilligerswerk voor de bewo-
ners van de zorgappartementen en de groepswonin-
gen wordt sterk gewaardeerd. 

- Deelname aan de nog te ontwikkelen beheerstich-
ting blijft alle aandacht houden. 

Duidelijk werd dat het bevorderen van betrokkenheid 
van wijkbewoners niet zomaar uit de lucht kan komen 
vallen. Dat is een proces waar aan gewerkt moet 
worden. 

Daar wil de Ouderenvereniging Veltum aan 
meewerken, op basis van wederzijdse communicatie. 

Chris Ter Beek 

Half april heeft een delegatie van de 
Seniorenraad zich gepresenteerd tijdens 
het overleg van de dorpsraden en wijkraden in de 
gemeente Venray. Met name het beleidsplan van de 
Centrale van Ouderenverenigingen werd hier 
besproken, met de slotvraag: ‘wat kunnen we voor 
elkaar betekenen.’ 

De Seniorenraad zoekt aansluiting bij de dorpsraden 
en de wijkraden, omdat er een groot aantal gemeen-
schappelijke doelstellingen zijn. Zo heeft de gemeen-
te Venray in overleg met de dorpen en dorpsbewo-
ners toekomstplannen gemaakt voor elk dorp, het 
zogenaamde DOP (dorpsontwikkelingsplan). Hierin 
wordt onder meer de woningbouw besproken. De 
ouderen kunnen via de eigen KBO meepraten. 

Voorzitter Trudy Eekhout van de Seniorenraad 
verzorgde een powerpointpresentatie over het be-
leidsplan, waarna een levendige discussie ontstond. 
De vertegenwoordigers van de dorps- en wijkraden 
waren nieuwsgierig naar wat de ouderenorganisaties 
te bieden hebben aan het algemeen belang. Ze we-
zen er ook op dat zij ook voor andere groepen dan 
de ouderen te zorgen hebben. Afgesproken is om 
geregeld eens bij elkaar te gaan zitten om te kijken 
hoe samen opgetrokken kan worden. 

Vrijdag 22 juni KBO WANSSUM:  
Wandeltocht die om 13.30 uur bij gemeenschapshuis 
De Zandhoek begint. (voor alle ouderen van 
Wanssum) 

Donderdag 28 juni KBO-jeu de boulestoernooi 
gemeente Venray. (zie elders in De Schakel) 

Donderdag 28 juni KBO OIRLO: 
Fietsmiddag en eetpunt (voor leden) 

Woensdag 4 juli KBO LEUNEN, VEULEN EN 
HEIDE: Fietstocht, hele dag, met lunch. Tijd en 
plaats van vertrek worden nog bekend 
gemaakt. (alleen voor KBO-leden)  

Woensdag 4 juli ANBO VENRAY:  
Fietstocht van rond de 25 kilometer. Vertrek 
om 13.30 uur bij De Kemphaan. Aanmelden voor 
10.00 uur bij Frans Beks, tel. 589083 of Wim van 
Tilburg tel. 546524. Bij slecht weer beslissen zij over 
het doorgaan. (voor ANBO- en KBO-leden)  

ZONDER COMMUNICATIE  

GEEN BETROKKENHEID 

Met de bouw van het nieuwe wijkcentrum in Veltum 
gaat het voorspoedig. 

Zie voor de foto’s de website 
www.ouderenverenigingveltum.nl 

De informatie over welke ruimte voor de activiteiten 
van de Ouderenvereniging Veltum en andere wijkbe-
woners beschikbaar komt, bleef tot nu toe een wat 
schimmig verhaal.  

In een bijeenkomst met De Zorggroep op 10 mei is 
getracht meer duidelijkheid hierover te krijgen. Ook is 
gesproken over de betrokkenheid van wijkbewoners 
bij de bouw, functie en het beheer van het Wijkont-
moetingscentrum. Vanaf eind 2009 heeft de Oude-
renvereniging Veltum daarvoor op diverse manieren 
aandacht gevraagd. 

Wijkbewoners zijn tot nu toe nog nooit direct 
betrokken bij alle mooie plannen van de bouw en het 
beheer. Plannen over een ‘buurtkrant’ en de 
uitwerking van het in maart gelanceerde ‘Projectplan 
Parc Velt’ - een verbinding leggen tussen de wijk en 
de diverse instellingen ter bevordering van 
betrokkenheid - zijn in de lucht blijven hangen. Tot nu 
toe geen informatie over enige voortgang.  

In bovengenoemd overleg met De Zorggroep, over 
het beheer van het wijkontmoetingscentrum en de rol 
hierin voor de Ouderenvereniging Veltum, werd het 
volgende duidelijk: 

- De Zorggroep zal een stichting oprichten, die het 
gebruik van de grote zaal, het Grand Café en de di-
verse kleinere ruimtes, die vallen onder het huurcon-

OUDERENVERENIGING  

VELTUM 

DORPS- / WIJKRADEN  EN 

CENTRALE VAN OUDEREN 
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Mantelzorgers worden steeds belangrijker. 

Ook na opname in een zorginstelling! 

Ook als de zorgvrager wordt opgenomen in een 
zorginstelling blijft de rol van de mantelzorger belangrijk. 
Als mantelzorger blijft u een persoonlijke relatie houden 
en blijft u de ervaringsdeskundige. Daarnaast moet u 
leren hoe u de zorg voor uw naaste kunt delen en kunt 
samenwerken met de zorgverleners. Het moet een 
samenspel zijn tussen de zorgvrager, de zorginstelling en 
de mantelzorger.  

Er is een folder “uw naaste in een zorginstelling” 
uitgegeven door Mezzo. (Landelijke vereniging voor 
mantelzorgers en vrijwilligerszorg). Hierin staan handige 
tips hoe u kunt samenwerken met de zorginstelling en 
hoe u zelf om hulp kunt vragen. 

Wilt u deze folder ontvangen of heeft u behoefte aan 
informatie of een luisterend oor, dan kunt u een beroep 
doen op het Steunpunt Mantelzorg Venray.  

Te bereiken via het Zorgloket in het gemeentehuis, 
tel:0478-523333, mail: mantelzorg@venray.nl. 
Openingstijden: ma. 13-17 uur, en op di.wo.do. 9-13 uur. 

 

Initiatieven inzake leefbaarheid. 

Wilt u initiatieven of een specifieke activiteit ontwikkelen 
op het gebied van leefbaarheid van ouderen, en wel op 
een of meerdere terreinen rond wonen /welzijn/zorg? 

Zoekt u daar ondersteuning bij? Dan kunt u een beroep 
doen op het opbouwwerk ouderen. Ook voor uw vragen 
m.b.t. leefbaarheid kunt u bij ons terecht.  

Wij helpen mensen bij het aanpakken en uitwerken van 
initiatieven en het oplossen van problemen, die u in uw 
directe woonomgeving en dagelijks leven tegenkomt. 
Samen met u maar we betrekken er ook andere 
organisaties bij, die iets voor u kunnen betekenen.  
Wij ondersteunen u zodanig, en zolang nodig, totdat u het 
zelf kunt en de weg weet te vinden om het initiatief verder 
uit te bouwen. 

 

Sociale Alarmering – iets voor u? 

Waarom alarmering? 

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

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

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

Wie komt in aanmerking? 
Ouderen en mensen met een beperking kunnen in 
aanmerking komen voor sociale alarmering van 
Synthese.Voor meer informatie kunt u de folder over 
sociale alarmering bij ons opvragen. 

Synthese – ouderenwerk Venray: 

 Dasja Giantsios - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg Venray. 

 Kamelya Ertürk - ouderenadvisering allochtone ouderen. 

 José Wijnhoven - steunpunt mantelzorg Venray. 

 Hans Chlon  - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen. 

 Léon van Dijck - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen, coördinatie sociale alarmering 
Contact: Synthese kantoor Leunseweg 51, 5802 CG Venray, tel: 0478-517300  
mail: info@synthese.nl  site: www.synthese.nl  
Steunpunt mantelzorg via Zorgloket gemeente: maandag 13-17 uur, dinsdag - woensdag en donderdag 9-13 uur. 

 

 

 

INFO OUDERENWERK: in De Limburger stond pas een artikel over het jongerenwerk in Venray. Uit het artikel viel af te 
leiden dat er veranderingen aan kwamen wat betreft de inzet van de andere werksoorten, zoals in het ouderenwerk. Dit 
is niet juist. Voor 2012 zijn de afspraken, tussen gemeente en Synthese, inzake de inzet van het ouderenwerk helder. 
Tussendoor zijn er geen veranderingen op komst, we starten spoedig met het overleg over de inzet in 2013. 
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In Blitterswijck is kortgeleden een lang 
gekoesterde wens van de KBO in vervulling 
gegaan: een eetpunt opzetten waar mensen elkaar 
ontmoeten en gezellig samen kunnen eten. In 
samenwerking met de dorpsraad en enkele 
enthousiaste bewoners is dit in korte tijd 
gerealiseerd. 

Sinds december wordt er elke derde vrijdag van de 
maand gedineerd in het café van het gemeenschaps-
huis. En vanaf die eerste keer was het meteen een 
groot succes. Niet alleen ouderen en alleenstaanden, 
maar ook andere belangstellenden, komen hier nu 

elke maand bij elkaar 
om te genieten van 
een heerlijk diner. 

Biologisch 
Een menu met drie 
gangen, waarmee 
een dag van te voren 
een begin wordt 
gemaakt in de grote 
keuken van Truus 

Jenner. Zij stelt met een paar vrijwilligers een 
gezonde maaltijd samen met verse en voornamelijk 
biologisch geteelde streekproducten. Een dag later 
komt een nieuwe ploeg vrijwilligers in het 
gemeenschapshuis bijeen, om daar het eten voor te 
bereiden. De tafels worden zorgvuldig gedekt en 
aangekleed, zodat alles er piekfijn uitziet als de 
gasten om 12.00 uur arriveren.  

Daarna serveren de medewerkers met veel plezier 
een smakelijk voorgerecht, een heerlijk hoofdgerecht 
en een lekker toetje. De mensen laten het zich goed 
smaken en genieten van de gezellige sfeer. Een 
prima kok, enthousiaste vrijwilligers, leuke gasten en 
lekker eten; allemaal ingrediënten voor een 
uitstekende maaltijd. 
Wilt u dat ook een keer meemaken of iemand blij 
maken met onze dinercheque à € 8,00?  
Informeer dan bij Leen Vreede, telefoon 532288 of 
Wies Tijmensen, telefoon 531303. 

Tot ziens bij Eetpunt ‘De Verwennerij’, Plein 4 in 
Blitterswijck! 

PUZZEL 

We zijn u nog de oplossing schuldig 
van het puzzeltje van twee Schakels 
terug.  

U kreeg acht woorden: is is morgen 
morgen morgen morgen vandaag vandaag, om daar 
een goede zin van te maken. Die zin moet zijn:  
‘Vandaag is morgen morgen, morgen is morgen 
vandaag’. 

Voor de liefhebbers van cijfers, nu een sudoku  

. 

 

 Succes. 

Geschenkbon. 
Het eerstkomende 
diner van het eetpunt in Merselo is op 4 juni 

(zie agenda), maar vanwege de kermis in Merselo 
wordt de volgende bijeenkomst, in juli, verschoven 
naar de tweede maandag en dat is op 9 juli.  
Door de organisatie van het eetpunt is een 
cadeaubon ontwikkeld waarmee men op een voor 
de ontvanger geschikte datum deel kan nemen 
aan een gezamenlijke maaltijd.  
Een ideaal geschenk voor verjaardag, moederdag, 
vaderdag, enzovoort. De bon geldt voor één 
persoon en kost € 8.00. Verkrijgbaar bij Harry van 
der Zanden, Vloetweg 26. 

EETPUNT ‘DE VERWENNERIJ’  
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Veel aandacht heeft het niet getrokken, het reliëf boven de ingang van de toren 
en daarmee van de St. Petrus’ Bandenkerk. Al een halve eeuw lopen de 
kerkgangers er doorgaans achteloos onder door. Veel publiciteit heeft het ook 
niet gekregen. Volgens RooyNet behalve een foto met gedeeltelijke uitleg in de 
serie Koester uw monument van Venray Monumentaal slechts een kort bericht in 
Peel en Maas, begin juni 1962. Samengevat: ‘dit reliëf van beeldhouwer Jacques 
van Rhijn, in keramiek uitgevoerd boven de hoofdingang, geeft enkele beelden 
weer uit het leven van St. Petrus en is in zeer moderne stijl (!) uitgevoerd.’ Verder 

wordt verwezen naar een lovende bespreking in het Katholiek Bouwblad 
eind april 1962. Daarmee moeten ‘speurders van verschillende huize’ het 
doen, als er door bezichtiging van de kerkschatten en stadswandelingen 
wel interesse voor het reliëf ontstaat. Het grote centrale gedeelte toont de 
bevrijding van de gevangen genomen Petrus door een engel, die de 
ketenen oftewel banden verbreekt. Dat is duidelijk maar wat betekenen 
de zes kleine afbeeldingen aan weerskanten?  
Het kerkarchief biedt geen uitkomst: in de map over de herbouw van de 
toren zit niets (meer) over het reliëf. Ergens anders opgeborgen? 
Uitgeleend en niet terug bezorgd? In verscheidene publicaties staat alles 
over de kerk maar ontbreekt het Petrus-reliëf, zelfs in het lijvige boek 
Kathedraal van de Peel. Vanwege het onverklaarbare hiaat in het 
archief? Ook een uitgave in 2005 van Behoud en Restauratie 
Beeldenschat Petrus’ Banden brengt geen uitkomst: het rept alleen over 
‘andere verhalen over St. Petrus volgens de Legenda Aurea van Jacobus 
de Voragine’, die in de dertiende eeuw levens van heiligen beschreef.  
Dan vragen we toch de maker, de beeldhouwer wat die scènes uit het leven van Petrus betekenen.  
Maar Jacques van Rhijn, in 1921 in Venlo geboren en maker van onder meer het Schinkemenke, is niet te 
traceren. Volgens Wikipedia is hij, na een langdurige Amsterdamse periode verhuisd en nog onder ons. 
Maar waar, is onbekend.  
Alle naspeuringen lijken tevergeefs. Tot de gouden tip van gemeentearchivaris Paul van Meegeren aan 
ondergetekende, die zich vanwege nieuwe poëzieroutes langs kunst in het rijtje speurders voegde. Van 
Meegeren hoorde van Ans Theunissen, die samen met wijlen Addy den Brok in ruim een kwart eeuw het 
kerkelijk archief heeft geordend, dat in de gememoreerde lege map volgens de inhoudsopgave onder meer 
de (spoorloze) correspondentie over het kunstwerk met het bisdom zat. Dan moet je daar zijn, aldus van 
Meegeren. En inderdaad, zijn collega archivaris Mart Bohnen van het bisdom Roermond vond een summie-
re toelichting van beeldhouwer van Rhijn. Daarmee kon diens collega Peter te Poel (kerkelijk kunstbezit), 
conservator Bisschoppelijk Museum / Bonnefantenmuseum, de zes kleine reliëfs nader verklaren.  

Vier ervan tonen gebeurtenissen voor en na Petrus’ bevrij-
ding. Zijn gevangenneming op last van Herodes (links mid-
den) volgde op de onthoofding van Jacobus, broer van 
Johannes evangelist (linksboven). Na de succesvolle 
ontsnapping laat Herodes de bewakers straffen (rechts-
boven), waarna een engel Herodes zelf velt, die sterft 
(rechts midden). Volgens de genoemde Legenda Aurea 
zijn er met Petrus’ ketenen, die wondermacht zouden 
bezitten, verschillende mirakels gebeurd. Zoals dat in de 
twee onderste kleine voorstellingen: graaf Otto wordt 
belaagd door de duivel (linksonder), die uitgedreven wordt 
door Petrus' ketenen rond Otto’s hals te hangen 
(rechtsonder).  
U kunt dat (en nog veel meer) lezen in de nieuwe, rijk 
geïllustreerde uitgave Te voet langs kunst door hartje 
Venray en horen bij rondleidingen van stads- en 
kerkgidsen. In het vijftigste bestaansjaar van de toren is de 
Venrayse Petrus ook van een mirakel bevrijd.  
Paul Reiniers     foto Fotoclub Venray 

Een serie over monumenten en kunstwerken  HEBT U EEN MO(NU)MENTJE? 

Reliëf Petrus’ Banden  


