
  

 

 

IN DIT NUMMER O.A. 

� Wie maakt de mooiste kermisfoto? 

� BoodschappenPlusBus een uitkomst? 

� In memoriam: Piet Theuws en Sjef Fiers 

� Dag van de Ouderen in de steigers 

De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 

  INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

 jaargang 27  nummer 7 / 8 juli / augustus 2012 

� Toch taxivervoer in nacht en weekend 

� Verder onderzoek accommodaties 

� Geen extra contributie KBO Venray-Kom 

� Vijf dagen genieten in Irrel 

Appeltje voor de dorst. Nog drie weken en veel ouderen springen weer op de fiets om mee te doen aan de 
Fietsvierdaags van Venray. Als het weer meewerkt, geen regen en niet te straffe wind, zullen het weer 
aangename dagen worden in deze vakantietijd. En wat is er mooier dan aan het begin van de etappe 
letterlijk een appeltje voor de dorst aangereikt te krijgen. 
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Over: praten met de gemeente, ontmoe-
tingsruimten in de kerkdorpen, de tuin van 
het Ambachtskwartier en postbussen. 
 
De Seniorenraad is nog zoekende naar een nieuwe 
vorm om met de gemeente Venray te praten over 
zaken die ouderen aangaat. Het oude overleg met 
één wethouder is gestopt omdat aangekaarte pro-
blemen te vaak onder andere wethouders of ambte-
naren vielen. Een regelmatig overleg met alle wet-
houders en de burgemeester is niet vol te houden, 
omdat B en W toch al een overvolle agenda hebben. 
Hier doet zich het probleem voor dat de gemeente 
geen specifiek beleid ten aanzien van de ouderen 
heeft, zoals dat wel het geval is bij de dorpsraden en 
het jeugdwerk. De Seniorenraad zoekt daarom an-
dere wegen om met de drie wethouders en met alle 
(hoofd)ambtenaren, waarmee de raad te maken 
heeft geregeld aan tafel te zitten. Ook zal worden 
gepoogd om het jaarplan elk jaar aan het voltallige 
college van B en W te presenteren. 
 
De inventarisatie van de ontmoetingsruimten voor 
ouderen in de kerkdorpen krijgt een vervolg. Er moet 
een inventarisatie komen van de huur- en gebruiks-
verschillen en de problemen voor de (oudere) ge-
bruikers moeten in kaart worden gebracht. Aan de 
hand hiervan wil de Seniorenraad met de gemeente 
en de dorpsraden overleggen wat gedaan moet wor-
den (zie ook het verslag van de Centralevergade-
ring). 
 
De Seniorenraad stelt ook een werkgroepje in, dat 
de eerste aanzet zal helpen voorbereiden, voor een 
aankleding van de buitenruimte achter het Am-
bachtskwartier. Er is een voorstel gekomen om daar 
trimtoestellen voor ouderen te plaatsen. Het meren-
deel van de leden van de Seniorenraad vindt dat er 
dan ook beweeglessen of gymsessies moeten ko-
men om ouderen te stimuleren hier gebruik van te 
maken. 
 
Bij de rondvraag werd opgemerkt dat op een aantal 
plaatsen de brievenbussen van de post zijn verdwe-
nen. De Seniorenraad wacht voorlopig af of hier 
klachten over komen. Zo ja, dan kan bekeken wor-
den af actie ondernemen zin heeft. 

 

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 31 augustus. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag16 augustus. 

Advertenties moeten uiterlijk 12 augustus ingeleverd 
zijn op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  
Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter), 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’. 

BLIKSEMSBLIKSEMSBLIKSEMSBLIKSEMS    
Een tulp stond te trillen tot in zijn stamperEen tulp stond te trillen tot in zijn stamperEen tulp stond te trillen tot in zijn stamperEen tulp stond te trillen tot in zijn stamper    
Want een donderse bliksem die miste hem amper.Want een donderse bliksem die miste hem amper.Want een donderse bliksem die miste hem amper.Want een donderse bliksem die miste hem amper.    
Het kwam niet meer goed en na enkele dagenHet kwam niet meer goed en na enkele dagenHet kwam niet meer goed en na enkele dagenHet kwam niet meer goed en na enkele dagen    
bleek, dat ´t hem toch in de bol was geslagen.bleek, dat ´t hem toch in de bol was geslagen.bleek, dat ´t hem toch in de bol was geslagen.bleek, dat ´t hem toch in de bol was geslagen.    
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Normaal 
 
Het Europese kampioenschap voetbal is 
voorbij en het leven van alledag verloopt 
weer normaal. Verdwenen is het 
misplaatste optimisme waarmee voetbalfans en 
media aan het EK begonnen. Ons land, met de beste 
voetballers van Europa, zou ongetwijfeld kampioen 
worden. Onze jongens zouden die anderen wel eens 
wat laten zien. Maar na drie verloren wedstrijden en 
een enkele reis naar huis, sloeg de stemming finaal 
om. De toptrainer, die ons ongeslagen door de 
voorrondes had geleid, kon er plotseling niks meer 
van. De geweldige voetballers die huizenhoog 
favoriet waren, bleken opeens gedegradeerd tot 
arrogante minkukels. De roep om het vertrek van 
trainer en (enkele) spelers werd luider en luider. 
Uitgerekend een Duits gezegde geeft die wisselende 
stemming onder de zogeheten nuchtere 
Nederlanders treffend weer: ‘Zum Himmel jauchzend 
und zum Tode betrübt’. 
 
Inmiddels is het weer rustig rond ons nationale team. 
We hebben ons evenwicht weer gevonden. We staan 
weer met beide benen op de grond. De oranjegekte 
heeft plaatsgemaakt voor nuchterheid. Spelers en 
trainer zijn met vakantie. De tv-verslaggevers en 
presentatoren zullen ons humeur niet langer 
vergallen met niet te pruimen grappen waar alleen zij 
om grinniken en hinniken. We krijgen voorlopig geen 
stortvloed aan nutteloze informatie meer over ons 
heen van tv-commentatoren als Frank Snoeks. Die 
liet ons bijvoorbeeld tijdens een spannend moment in 
de wedstrijd Nederland-Duitsland weten dat de oma 
van de Duitse voetballer Schweinsteiger een 
Nederlandse was. Meteen daarna scoorde Duitsland. 
Alsof het die mallotige opmerking wilde afstraffen. 
 
We doen weer normaal. We zijn met de neus op de 
feiten gedrukt. De zelfvoldaanheid is verdwenen. Net 
als de oranje vlaggetjes, toeters, slingers, pruiken, de 
pieppoppetjes van de C1000, de plakplaatsjes van 
Albert Heijn en al die andere oranjegetinte prullaria. 
De straten kleuren weer normaal.  
 
Maar hebben we nu echt leergeld betaald, zoals 
onze nationale coach Bert van Marwijk opmerkte? 
Hebben we lessen getrokken uit dit Europese 
toernooi? Welnee! Over twee jaar wordt in het verre 
Brazilië het wereldkampioenschap voetbal gehouden. 
Dan zijn ze er allemaal weer: de pieppoppetjes en de 
plakplaatjes, de vlaggetjes, toeters en pruiken, de 
oliebollen van de televisie, de uitgelaten stemming. 
Over twee jaar kunnen we weer uit ons dak gaan. 
We worden immers wereldkampioen. 
 

Theo Vliegenberg  

COLUMN 

 

IN MEMORIAM: PIET THEUWS 

 
Op de dag dat de vorige Schakel bij 
de ouderen in de bus werd gestopt, 
overleed op 79-jarige leeftijd           
Piet Theuws, die ruim negentien jaar 
lang een van de vormgevers van     
De Schakel is geweest. 
 
Piet, opgeleid tot socioloog, was jaren in dienst van 
de GGZ Zuidoost-Brabant, bij huize Padua in     
Boekel. Toen deze instelling met Coudewater in 
Rosmalen fuseerde ging hij met vervroegd          
pensioen. Hij kon zich meer dan ooit aan zijn hob-
by’s wijden: schilderen en boetseren bij de Vrije 
Academie en zingen in het Gregoriaans koor.  
 
Eind jaren ‘80 werd hij bij De Schakel gehaald, toen 
het blad van een KBO-periodiek werd omgevormd 
tot het blad voor alle ouderen van Venray. Theuws 
schreef zelf geen verhalen, maar hij zette mee de 
lijnen uit en corrigeerde de teksten. Hij had er een 
hekel aan als er fouten tegen de Nederlandse taal 
werden gemaakt. Hij was ook voor veel Venray-
naren die boeken schreven, een vaste    corrector 
van teksten. 

IN MEMORIAM: SJEF FIERS 
 
Op 6 juni overleed zeer onverwacht 
Sjef Fiers. Sjef (78) was weliswaar al 
enige tijd ziek, maar had goede hoop 
op verbetering. Het mocht niet zo 
zijn. Hij overleed in zijn slaap aan een 
hartstilstand. 
 
Vanaf 1997 was Sjef als secretaris betrokken bij het 
bestuur van KBO Venray-Kom. Hij was een secreta-
ris die van de hoed en de rand wist. Het voorberei-
den van de vergaderingen en de afwerking erna wa-
ren bij Sjef in goede handen. Als afgevaardigde van 
het bestuur van KBO Venray-Kom nam hij deel aan 
de bijeenkomsten van het KBO district Venray, later 
de Regioraad Horst-Venray en de ledenvergaderin-
gen van KBO Limburg. Ook in de Centrale van Ou-
derenverenigingen Venray vertegenwoordigde hij 
zijn afdeling. 
Toen de gezamenlijke ouderenbonden het           
belasting-invulproject startten nam Sjef de rol van 
coördinator op zich. In 2009 nam hij na twaalf jaar 
afscheid als secretaris van KBO Venray-Kom. Bij 
die gelegenheid ontving hij de Zilveren KBO speld.  
Tot zijn dood bleef hij betrokken bij het belastingpro-
ject. 
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Centrale vraagt onderzoek knelpunten 
accomodaties 
 
In de bijeenkomst van de Centrale van 
Ouderenverenigingen van november 2011 is 
afgesproken dat er gekeken zou worden naar de 
zaalruimten in de dorpen, waar ouderen elkaar 
kunnen treffen of activiteiten kunnen ontplooien. 
 
Een werkgroep, onder leiding van vicevoorzitter 
Harrie Holtackers van de Seniorenraad, hield om die 
reden een enquête onder de KBO-afdelingen in de 
dorpen. Slechts de helft reageerde met een antwoord 
op de vragen. Vinden de dorpen het dan wel 
belangrijk, vroeg de werkgroep zich dan ook af. Ja, 
zei de centrale in mei. Dus sprak de Seniorenraad 
zich begin juni uit voor een verdere studie naar de 
knelpunten. 
 
De afdelingen die wel reageerden gaven aan om zelf, 
samen met hun dorpsraden, ruimten te willen zoeken 
als dat nodig is. Dat lukt niet in alle gevallen. Met 
name voor de biljartclubs is het vinden van een 
geschikt en altijd beschikbaar lokaal een probleem. 
Op een enkele plaats huurt men zelfs ruimte bij een 
particulier. 
Die ruimten zijn nodig voor de leefbaarheid van 
ouderen en daarom moet de Seniorenraad bij de 
gemeente aandringen op behoud van subsidies 
hiervoor, vindt de werkgroep en met haar de 
Centrale. De gemeenschapshuizen, waar de 
meesten terecht kunnen, worden ‘commercieel 
gerund’. Dat geeft op een aantal plaatsen problemen 
met de huurprijs en beschikbaarheid van de ruimte. 
De Seniorenraad wil dit laatste verder onderzocht 
hebben. 

Een van de speerpunten van de Senioren-
raad in het meerjarenbeleidsplan is het ver-
voer in de avond, de nacht en het weekeinde. Het 
openbaar busvervoer neemt na de avondspits af in 
frequentie en stopt enkele uren later helemaal. De 
trein rijdt tot het middernachtelijke uur, taxibedrijven 
zetten hun taxi’s ‘s avonds op tijd in de garage. Het 
publiek zoekt het zich maar uit. 
Voor ouderen, vooral zij die niet (meer) beschikken 
over een eigen auto, is dit een doorn in het oog. Als 
er in die uren wat gebeurt, kunnen ze niet naar huis-
artsenpost of ziekenhuis. Ze moeten dan maar ho-
pen dat een buurman uit bed te bellen is, die hen wil 
helpen. Het leek voor de Seniorenraad een hopeloze 
strijd om daar verandering in te brengen. 
Maar zie: de horecabedrijven hebben het eerste re-
sultaat geboekt. Voortaan staan er weer taxi’s klaar 
voor het uitgaanspubliek dat laat in de avond of in 
het weekeinde naar huis wil en niet meer zelf wil of 
mag rijden. Omdat er geen echte taxibedrijven meer 
open waren doken particulieren in het ontstane gat. 
De illegale taxi’s deden hun intrede. Taxibedrijven 
protesteerden, de politie ging optreden. Maar van de 
andere kant: caféhouders klaagden dat er ’s avonds 
laat of ’s nachts geen taxi te krijgen was. En de poli-
tie was er niet blij mee dat diverse aangeschoten of 
dronken mensen zelf weer gingen rijden. Dus werd 
er onderhandeld en drie taxibedrijven 
(Geerets, Abswoude en Taxi 27) zijn 
bereid gevonden om ’s avonds en     
’s nachts te rijden. 
Nachtelijke nood 
En ouderen in nood? Of andere zieken zonder eigen 
vervoer? Kunnen die voortaan ook een taxi bellen? 
Peter van Abswoude van het gelijknamige eenmans-
taxibedrijf relativeert: “Ik heb sinds een maand of 
twee een afspraak met de huisartsenpost Cohesie, 
dat ik 24 uur per dag bereikbaar ben. Door de week 
is het rustig in de kroegen en in de achttien jaar dat 
ik een taxibedrijf heb, is het maar twee of drie keer 
voorgevallen dat er twee ritten tegelijk waren. In dat 
geval kan ik voor assistentie een bedrijf in Horst bel-
len. Als mensen mij de kans geven wakker te worden 
en me aan te kleden, kan ik met een half uurtje rij-
den.” Binnen de bebouwde kom rekent hij acht euro 
per rit en er kan met pin betaald worden. Voor echte 
spoedritten wordt toch de ambulance gewaar-
schuwd.  
Luc van der Meijden van taxi Geerets: “Door de 
week is de spoeling zo dun, dan rijden we niet en zijn 
de mensen aangewezen op Abswoude of ‘27’. In het 
weekeinde zijn wij tot vroeg in de nacht wel beschik-
baar, maar als het cafébezoek voorbij is, gaan onze 
mensen weer naar huis. Beide andere bedrijven blij-
ven bereikbaar.” 

Jaques Penris 

  TAXI’S IN VENRAY   

  IN DE AVOND EN NACHT 

CENTRALE VAN  

OUDERENVERENIGINGEN 
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Voor huiseigenaren die te maken krijgen met mantel-
zorg en bijvoorbeeld hun vader of moeder het liefst 
bij huis willen opvangen maar daar te weinig ruimte 
voor hebben, biedt het bedrijf PasAan via de website 
www.pasaan.nl oplossingen aan van tijdelijke aard. 
 
Dat kan bijvoorbeeld door in de eigen tuin of, als de 
gemeente meewerkt, in een stukje groen een com-
plete woon- of zorgunit neer te zetten van zes bij ne-
gen meter. Hierin is een slaapkamer, een woonka-
mer met keukentje en een badkamer opgenomen. 
Waar nodig kunnen meer voorzieningen worden in-
gebouwd. 
 
De units kunnen, afhankelijk van de regels van de 
gemeente, enkele jaren tot enkele tientallen jaren 
blijven staan. Ze zijn bij PasAan te koop of te huur. 
Soms koopt de gemeente de tijdelijke woning. Via 
PasAan zijn ook vergunningaanvragen en de bouw 
te regelen. De tijdelijke woning kan later via hetzelfde 
bedrijf verkocht worden aan een ander. 
 
De investering is in eerste instantie behoorlijk. Een 
mantelzorgwoning kost op dit moment ruim               
€ 130.000,- .De bijkomende plaatsingskosten vari-
eren, maar liggen gemiddeld rond de € 20.000,-. 
Hiervoor krijgt iemand dus een complete woning, met 
een hoog voorzieningenniveau, gemaakt van traditio-
nele bouwmaterialen. Op termijn is het een voordeel 
dat deze units waardevast blijven.  

Studenten van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen 
(HAN) hebben een onderzoek gedaan naar de zin en 
de mogelijkheden van 55-plussers om te sporten. Die 
zin is er blijkbaar wel, maar het sportaanbod komt 
niet helemaal overeen met wat die ouderen willen, zo 
luiden de conclusies. 
 
Eerder deed een werkgroep van de Seniorenraad 
een eigen onderzoekje onder de afdelingen. Hieruit 
bleek dat de afdelingen in de dorpen behoorlijk wat 
activiteiten voor het Meer Bewegen voor Ouderen 
ontplooien. Maar er zijn ook enkele problemen die 
om een oplossing vragen. 
 
In Venray-kom ligt dat anders, 
omdat hier veel niet-
georganiseerde ouderen zijn. Zij 
moeten het hebben van sportver-
enigingen of sportcentra. De pro-
blemen die door de HAN-
studenten werden gesignaleerd 
zijn verschillend. Zo willen ouderen het liefst in de 
ochtenduren sporten, dan zijn ze de rest van de dag 
vrij zijn voor andere activiteiten. Anderen (boven de 
70 jaar vooral, ook in de dorpen) vinden dat ze te ver 
moeten fietsen of rijden om de gewenste sport te 
kunnen beoefenen en zij vinden de contributie of 
kostprijs te hoog.  
 
Veel ouderen voelen ook het meest voor fitness. In 
het rapport wordt om die reden aanbevolen dat de 
gemeente aan tafel gaat zitten met fitnesscentra om 
te bekijken of er met kortingen en open dagen meer 
ouderen gaan bewegen. Ook bepleit het rapport sa-
menwerking tussen sportverenigingen en beweeg-
groepen en de aanstelling van een speciale sport-
consulent voor ouderen. 
 
Dit laatste is nog hoogst onzeker. Het aanhouden 
van sportconsulenten (die nu met name de jeugd on-
der hun hoede hebben) is onzeker in het kader van 
de komende bezuinigingen. Wethouder Lucien Pee-
ters vindt dat de (sport)verenigingen en de ouderen-
organisaties zelf de draad moeten oppakken. 
 
De gemeente heeft het onderzoek van de HAN-
studenten besproken, maar zal het niet officieel vast-
stellen, zo is uit gesprekken tussen wethouder Twan 
Jansen en de Seniorenraad gebleken. Zo bindt de 
gemeente zich niet aan de conclusies, die mankracht 
en geld van de gemeente vragen. Maar het rapport 
blijft wel bij de ambtenaren op het bureau liggen, be-
loofde Jansen. De Seniorenraad hoopt het, maar de 
‘onderste la’ is niet ver weg.  

OUDEREN WILLEN SPORTEN 

GEMEENTE ZEGT NIETS TOE 
PASAAN HELPT MANTELZORG 
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Ouderenblad De Schakel verschijnt nu al twee jaar 
met een kleurenfoto op de omslag. Deze worden 
hoofdzakelijk gemaakt door eigen mensen. Maar 
waarom kunnen onze (oudere) lezers dit niet zelf? 
Die kunnen toch ook een plaat schieten tijdens hun 
wandeling of fietstocht, of bij een bezoek aan een 
evenement in het centrum, zoals de komende 
kermisdagen. 
Om die reden heeft de redactie besloten een soort 
prijsvraag uit te schrijven voor alle lezers van het 
blad. Maak een mooie kleurenfoto met als thema 
‘Ouderen op de kermis’. Meestal worden er foto´s 
geschoten van de kleinkinderen in de draaimolen of 
bij een kermisspel. Maar ook ouderen genieten van 
de vele attracties. Een aantal senioren onder ons 
stapt nog zonder schroom in de meest ´gevaarlijke´ 
attracties, anderen genieten met volle teugen van 
wat anderen weer doen of durven. Of ze griezelen bij 
al dat lawaai om hen heen. 
Kortom, het maakt niet uit. Er zijn altijd wel beelden 
te maken van ouderen op het luidruchtigste 
evenement van het jaar. Ouderen en de kermis, het 
hoeft overigens niet per se de Venrayse kermis te 
zijn. 
Stuur uw foto op naar 
copij.schakel@seniorenraad.info voor 13 augustus. 
Graag als het even kan een liggende plaat. Voor de 
computerdeskundigen: de foto moet minstens 2MB 
zijn, dus niet te veel verkleinen. Mocht de computer u 
niet liggen maar fotograferen wel: druk de plaat af en 
stop die in de brievenbus op Zandakker 10. Geef in 
elk geval ook naam en adres van de inzender en die 
van de fotograaf door. En, als het nodig is, een korte 
toelichting op de foto. 
En de hoofdprijs is: de foto prijkt eind augustus op de 
omslag van De Schakel. 

Redactie De Schakel 

Tijdens de Verkeersmarkt Venray 
was er nadrukkelijk aandacht voor 
de scootmobiel in het verkeer. 
Veel gebruikers van een 
scootmobiel, voor een groot deel 
toch senioren, hebben het 
vervoermiddel in bruikleen van de 

gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO). De gemeente doet nu een 
onderzoek onder scootmobielers, met als doel ervoor 
te zorgen, dat gebruikers ook in de toekomst veilig 
hun scootmobiel in Venray kunnen blijven gebruiken. 
Bij het onderzoek hoort onder meer een 

rijvaardigheidstest. Tot verplichte rijlessen voor deze 
weggebruikers is het in Venray nog niet gekomen. 
 
De gemeente wil ook graag weten hoe váák de 
scootmobielen worden gebruikt. Venray overweegt 
namelijk een scootmobielpool op te zetten. In zo’n 
pool worden scootmobielen op een centrale plek 
tijdelijk gestald wanneer deze zelden gebruikt 
worden. Dan kunnen andere mensen hier weer van 
profiteren. 
Het onderzoek is begonnen in Landweert en 
centrum. Scootmobielgebruikers uit Landweert en 
Venray-centrum hebben een persoonlijke uitnodiging 
gehad om aan het onderzoek mee te werken. De 
komende maanden wordt het uitgebreid naar de 
andere wijken en de dorpen van Venray. 

 
ANBO UIT NIEUWE VAKBEWEGING 
 
Waarom treedt ANBO niet toe tot ‘De 
VakBeweging”? ANBO ging voor echte vernieuwing 
van de vakbeweging. Zo is het machtsprobleem – 
waardoor de grote bonden het voor het zeggen 
hebben en er geen recht gedaan wordt aan de leden 
van de kleine bonden – niet opgelost. 
ANBO pleitte voor een evenredig verdeelde 
stemverhouding, waardoor besluitvorming op inhoud 
ontstaat. In het plan voor ‘De VakBeweging’ blijven 
de ledentallen doorslaggevend. 
Andere argumenten tegen aansluiting bij ‘De  
VakBeweging’ was de forse afdracht aan  
weerstands- en investeringsfondsen. Ook wilde 
ANBO niet met FNV-bonden concurreren om de 
‘seniorenstem’. In het model van kwartiermaker 
Klijnsma zouden alle FNV-bonden hun eigen 
dienstverlening voor senioren optuigen, en ook 
namens hen kunnen lobbyen in politiek Den Haag. 
ANBO vindt dat versplintering van de 
belangenbehartiging. 
 
Waarom blijft ANBO dan wel lid van de FNV? Er 
wordt tot 1 mei 2013 gewerkt aan het opheffen van 
de FNV en ANBO wil dat dit zorgvuldig gebeurt. Zo 
moeten de bonden die wèl toetreden tot DNV 
voldoende startkapitaal van de FNV krijgen om de 
nieuwe organisatie vorm te geven. Tegelijkertijd 
moeten er voldoende middelen binnen de FNV 
blijven om het werk goed te blijven uitvoeren. 
 
Vakantie. Wij wensen al onze leden een prettige en 
zonnige vakantie toe. 
In september zullen onze activiteiten weer starten en 
dan krijgt iedereen weer ons programmaboekje. 
 

Bestuur ANBO afd. Venray 

FOTOWEDSTRIJD VOORPAGINA 

VENRAY DENKT AAN SCOOTMOBIELPOOL 

ANBO NIEUWS 
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een klaphek met links een groot peelmeer.  
Hier beginnen nummers van de knooppuntenroute 
van de Heidemij. Wij gaan naar nummer 52 en dan 
51. Daar staat een gebouw van de Heidemij, waar 
vroeger mensen werden ondergebracht die in de Ma-
riapeel werkten. Nu zijn er natuurverenigingen in ge-
vestigd. We fietsen van daar naar knooppunt 53 
(13,2 km). Even verderop zie je rechts een schaaps-
kooi die alleen wandelend te bereiken is. Via de 
knooppunten 59 en 57 komen we weer via een klap-
hek op de verharde weg. We rijden rechtsaf naar 
punt 56, richting Helenaveen. Vanaf hier zitten we 
weer op het Noord-Limburgse knooppuntennet: via 

28 en 27 komen we in He-
lenaveen (17,2 km). Tijd 
om bij een van de ‘de Hal-
tes’ met oplaadpunt voor 
de elektrische fiets te pau-
zeren. In dit dorp heeft 
Jules de Corte gewoond. 
 
Verboden kanalen 
Een onweer houdt ons 
langer aan de koffie dan 
gepland. Dus maar snel 
naar knooppunt 30, net 
over het Deurnesekanaal. 
Dit loopt evenwijdig aan 
het Griendtsveense ka-
naal. Alle twee komen ze 
in de Noordervaart uit. 

Maar ja, de boten van de heer Van de Griendt moch-
ten destijds niet door het Deurnesekanaal en omge-
keerd was het Griendtsveense kanaal ook taboe 
voor de Brabantse schepen. 
Van 30 gaan we naar 71 via het Leegveld. Hier is het 
peellandschap droger. Via de knooppunten 32 en 06 
komen we bij het woonhuis van Toon Kortooms, 
waar een museum aan hem is gewijd. In het thee-
huisje treffen we de KBO Millheeze die een excursie 
van de VVV Deurne over Griendtsveen en zijn be-
roemde families heeft. 
Via de punten 26, 25 en 01 komen we terug in Yssel-
steyn, maar doen nog snel even het Duitse kerkhof 
aan. Heel indrukwekkend.  
De weergoden waren ons niet zo goed gezind van-
daag, maar deze tocht door de Peel is een aanrader.  

 
Herman Jacobs. 

 

 

Vandaag vertrek ik met mijn Yssel-
steynse, geboortig Griendtveense, 
zwager vanaf het Lovinckplein in 
Ysselsteyn over de Midden-
Peelweg richting America, voor een 
tocht van ongeveer 36 kilometer door de Mariapeel. 
Als we de Ontginningsweg hebben bereikt, nemen 
we de bosweg naar knooppunt 25. 
Links en rechts in het bos staan springschansen voor 
paarden, want zij 
mogen in dit bos met 
hun baas hun kun-
sten vertonen. We 
steken de Paarden-
kopweg over om de 
Moosdijk op te fiet-
sen. In de gemeente 
Horst heet dit de 
Dorperpeelweg. Die 
volgen wij een 200 
meter, om dan 
rechtsaf de Grouw-
venweg in te fietsen. 
We gaan het spoor 
over en fietsen tot 
aan de Lavendellaan 
en slaan daar linksaf 
(7,2 km). 
Bij het wegkruis (een oorlogsmonument) gaat de rou-
te rechtdoor de Kanaalweg op en dan meteen naar 
links, een doodlopende weg in. We moeten daar door 
een klaphek de Mariapeel in. Meteen wordt de rust 
verstoord door meeuwen en een hagelbui. Maar het 
peellandschap maakt alles weer goed. We komen op 
een kruispunt en nemen de weg rechts, door weer 

IN EN RONDOM MARIAPEEL 36 KM 

Een waar gebeurde liefdesgeschiedenis: Een 
van de zoons van de grote Van de Griendt had 
zijn oog laten vallen op een knappe 
boerendochter uit de omgeving van Griendtsveen, 
maar zij mocht van papa Van de Griendt niet in 
de grote villa (kasteel) haar intrek nemen. Van 
lieverlee zocht de zoon een vrouw die wel door 
zijn familie geaccepteerd werd. De afgewezen 
boerendochter kreeg daarna verkering met een 
jongeman Beckers uit Asten. Zij emigreerden 
naar Nieuw-Zeeland maar keerden later naar 
Nederland terug. In Deurne begon Beckers met 
de productie van frikadellen en verdiende zoveel 
geld, dat hij de villa van de familie Van de Griendt 
kon kopen. Zo kon de afgewezen boerendochter 
alsnog over de drempel van het (kasteel) 
gedragen worden. 
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Op 15 juni vierde de KBO Merselo het  
50-jarig jubileum. Begonnen werd met een     
H. Mis. Bij aanvang werd het nieuwe vaandel van de 
KBO onthuld door het oudste aanwezige lid, An 
Janssen-Pubben (89 jaar) en voorzitter Harry van der 

Zanden. Pastoor Jos Boon zegende 
het in. 
Na de viering werd een groepsfoto 
gemaakt, waarna de 102 ouderen in 
optocht achter het nieuwe vaandel 
aan naar feestzaal ’t Anker trokken. 
Daar werd de jubilerende vereniging 
toegesproken door burgemeester 
Hans Gilissen en regiovoorzitter 
Henk de Klerk. Mien Kessels, Mariet 
Janssen en Truus Kersten waren in 
de archieven gedoken en vertelden 

veel wetenswaardigheden over 50 jaar KBO Merselo. 
Om 16.30 uur zat iedereen aan tafel voor een 
uitstekend viergangendiner. Frank en zijn personeel 
hebben een geweldig diner verzorgd.                        
‘s Avonds bracht fanfare ‘St. Oda’ een serenade. 
Daarna begon het avondprogramma, verzorgd door 
‘de Theetantes’. Vijf mooi uitgedoste dames 
vermaakten de aanwezigen met zang en 
humoristische en ook wel ingetogen verhalen, 
waarbij de ouderen veel betrokken werden. 
Voorzitter Harry van der Zanden sloot rond 22.00 uur 
deze mooie dag af met een dankwoord aan allen die 
hadden meegewerkt, speciaal het jubileumcomité, 
bestaande uit Mia van Enckevort, Gerrit van Hoof, 
Mariet Janssen, Truus Kersten en Harry van der 
Zanden zelf.  
Bij het verlaten van de zaal kreeg iedereen een dvd 
mee met alle foto’s die deze dag gemaakt waren 
door fotograaf Jan Bakker.  

Op 10 november wordt tijdens de Dag 
van de Vrijwilliger de Venrayse 
Vrijwilligersorganisatie van het Jaar 
bekend gemaakt. Match Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Venray is al volop 
bezig met de voorbereiding van dit feest. De prijs is 
een cheque van € 500,-, beschikbaar gesteld door de 
Rabobank, en € 250,- als publieksprijs. 

Alle vrijwilligersorganisaties die werken in de 
gemeente Venray voor de eigen inwoners kunnen 
meedingen. Het moet gaan om structureel werk, dat 
waardering van samenleving en eigen organisatie 
heeft. Degene die een organisatie aanmeldt, moet 
een duidelijke motivatie geven. 

Vrijwilligersorganisaties kunnen aangemeld worden 
door zichzelf, door een andere organisatie of door 
individuele personen (al dan niet vrijwilliger). 
Aanmelden kan tot 26 augustus 2012 met een aan-
meldformulier (verkrijgbaar bij Match, Marktstraat 8), 
of via de mail  info@vrijwilligerswerkvenray.nl of 
downloaden via www.vrijwilligerswerkvenray.nl 

Met 48 personen ging de KBO Venray 
begin juni voor een vijfdaagse reis naar het Duitse 
Irrel, in de buurt van Trier. Het echtpaar Jan en Ellie 
Vos (chauffeur en reisleidster) heette de deelnemers 
hartelijk welkom en bracht ons via Luik (eerste 
tussenstop) en Trier (stadsbezichtiging) naar het 
hotel in Irrel. 
Op de tweede dag brachten de ouderen een bezoek 
aan het Erlebniszentrum van porceleinfabriek 
Villeroy & Boch, een zeer groot en uitgebreid 
museum. Vervolgens was er een boottocht door de 
Mettlacher Schleuse. Zoiets hadden de meeste 

ouderen nog nooit 
meegemaakt: de boot ging 
door een sluis met een 
hoogteverschil van wel acht 
meter. De bus bracht de 
mensen daarna via een 
mooie route terug naar ons 
hotel. 

In Luxemburg-stad stond de volgende dag een gids 
klaar om van alles te vertellen over deze stad.  
Luxemburg maakte de indruk een rijke stad te zijn, 
met zijn kolossale gebouwen en vertegenwoordigers 
uit alle landen. Wat ook op viel was de kleding. Op 
straat heel veel mannen en ook vrouwen in het pak, 
netjes gekleed. 
De vierde dag vertrok de bus voor een mooie rondrit 
door de vulkaaneifel. Vroeger was het een grote 
vlakte, maar nu waren er heuvels en dalen. Er waren 
ook plekken met geisers. Eén daarvan in het plaatsje 
Wallenborg spoot elk half uur een hoeveelheid koud 
water ongeveer drie meter naar boven. In Bitburg 
stond een bezoek aan de bekende Duitse Bitburger 
Brouwerei op het programma.  
’s Avonds, de laatste avond van de reis, was er een 
muziek- en dansavond. Het was een heel gezellige 
avond waar bij iedereen de remmen los gingen. De 
volgende morgen vroeg was het inpakken geblazen. 
In Vianden werd een kasteel in opbouw bezichtigd. 
Dat was een hele klim. De oorspronkelijke inboedel 
was destijds opgekocht door een handelaar. Eén 
kast slechts had men kunnen achterhalen. Rond de 
klok van drie uur ging het verder huiswaarts via 
Ulestraten waar het afscheidsdiner al klaar stond.  

foto: Jan Bakker 

VRIJWILLIGERSORGANISATIE 2012 

KBO MERSELO 50 JAAR 

KBO VENRAY BEZOEKT IRREL 
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VERWARREND  
De naam van de BoodschappenPlusBus is heel 
verwarrend: Venray kent al enkele jaren een 
Boodschappenbus van de Plus. En dat is dan de 
Plus-Supermarkt van de familie Van Dijck in 
Landweert. Is dat niet dubbelop, vraagt menigeen 
zich af. Nee, is het antwoord. Het verwarrende zit 
hem minder in het woord plus, maar vooral in het 
woord ‘boodschappen’. De Plusbus van de 
Supermarkt haalt en brengt mensen naar de 
eigen winkel en brengt hen met de boodschap-
pen weer thuis. Met de BoodschappenPlusBus 
worden wel boodschappen gedaan, maar dat is 
niet het enige doel. En ‘plus’ staat voor het feit 
dat het een extra service is naast het reguliere 
openbaar vervoer. Niettemin, het blijft 
‘BoodschappenPlusBus’, want die naam is 
landelijk bepaald en wettelijk beschermd. 

kelijks vaste prik. In Horst, met zijn vele kerkdorpen 
is de gemeente in tweeën gedeeld, die om de week 
naar de markt of naar het winkelcentrum gaan. De 
rest is op inschrijving. Melden zich voor bepaalde 
uitstapjes te weinig mensen (vier deelnemers is dan 
wel het minimum), dan wordt de trip geannuleerd. 
Er zijn, naast de chauffeurs, ook vrijwilligers nodig 
die de mensen helpen met in- en uitstappen of soms 
het sjouwen van bagage. Per rit zijn minimaal twee 
vrijwilligers nodig, per gemeente al gauw een twintig-
tal vrijwilligers, die elkaar aflossen. Mensen die inte-
resse hebben om als vrijwilliger mee te werken, kun-
nen zich melden bij Hans Chlon van Synthese,     
telefoon 517300 of per mail bpb@synthese.nl 
Om de interesse in Venray op te wekken zal de 
BoodschappenPlusBus op maandag 1 oktober op 
proef rijden bij de Dag van de Ouderen. Hoe men 
zich hiervoor kan aanmelden, wordt nog nader be-
kend gemaakt. 

Met financiële steun van onder meer het 
Nationaal Ouderenfonds, Wonen Limburg en wel-
zijnsstichting Synthese is in Horst een start gemaakt 
met een BoodschappenPlusBus en de vraag is of er 
ook in Venray een moet komen. Die vraag is eind 
mei voorgelegd aan de Centrale van Ouderenvereni-
gingen door Hans Chlon, opbouwwerker voor de ou-
deren bij Synthese. 
Het Nationaal Ouderenfonds is zes jaar geleden ge-
start met deze bus, met als doel vereenzamende ou-
deren weer in contact met andere mensen te bren-
gen. Dit gebeurde in eerste instantie door hen op te 
halen en naar de markt of het winkelcentrum te bren-
gen. Maar de bus is ook te bestellen om naar bijvoor-
beeld een evenement te gaan, een terrasje bij mooi 
weer te pikken, een museum te bezoeken. Of om 
samen naar de bibliotheek of het zwembad te gaan.  
Chlon: “In Horst zijn we ook begonnen met bood-
schappen doen, maar al snel bleek dat mensen voor-
al kwamen voor het contact. Toen we dan ook over-
stapten naar kleine uitstapjes sloeg dat aan. We mer-
ken, dat mensen nu onderling al afspreken wanneer 
ze weer gaan.” Volgens Chlon is er ook geen sprake 
van concurrentie met de buurtbus. 
Thuis opgehaald en teruggebracht 
In elke bus kunnen zeven mensen mee en een rol-
stoelgebruiker. In het eerste jaar hoeft de organisatie 
niets te betalen voor de bus, daarna vraagt de lande-
lijke organisatie een vast huurbedrag. Voor een rit 
naar het centrum betaalt elke deelnemer het mini-
mum instaptarief van drie euro. Deelnemers worden 
aan huis opgehaald en drie uur later weer thuis afge-
zet. Zijn er uitstapjes verder weg, zoals naar Ikea 
Eindhoven of een dagje Valkenburg of Kevelaer, dan 
betalen de deelnemers samen 55 cent per kilometer.  
Elke maand stelt de werkgroep een programma sa-
men. De bezoeken aan de markt of winkels zijn we-

OPEN HUIS 
COMPUTERCURSUSSEN 
Op vrijdagmiddag 14 september 

2012 houdt de Stichting 
Computercursussen voor Senioren 
van 13.00 tot 17.00 uur ‘Open Huis’ in De 
Kemphaan aan het Kennedyplein. 
U kunt zich deze middag laten informeren over 
de cursussen die worden aangeboden, zoals een 
beginnerscursus, internet en e-mailen, Word, 
Excel, PowerPoint. Het kan ook gaan om digitale 
fotobewerking  (Picasa3 en Adobe Fotoshop 
Elements 7.0), veilig internetten, orde op uw PC, 
sociale media (skype, facebook, chatten, twitter), 
of het bouwen van een eigen website. 
Loop gerust even binnen om de demonstraties 
met eigen ogen te aanschouwen.  

Foto  Gerrit Kuenen 

 
BOODSCHAPPENPLUSBUS 

     OOK IN VENRAY? 
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De jaarvergadering van KBO Limburg werd 
dit jaar gehouden in Roermond.  
Vanwege het 60-jarig jubileum en het dagprogramma 
was gekozen voor het congrescentrum Het Forum.  
In de middag vond het Jubileumcongres ‘Gezond ou-
der worden binnen handbereik’ plaats. Hieraan na-
men 600 genodigden en KBO-leden deel. Rond 300 
afgevaardigden van afdelingen waren ‘s morgens 
aanwezig op de jaarvergadering.  
De afdelingen waren, o.a. in hun regioraadvergade-
ringen, al over standpunten en acties van KBO Lim-
burg binnen de ledenraad van de Unie KBO geïnfor-
meerd. In februari werden de nieuwe statuten en het 
reglement van de Unie KBO vastgesteld. Er zijn nu 
nog twee vertegenwoordigers per provinciale KBO in 
de ledenraad van de Unie KBO vertegenwoordigd en 
er is nog maar één Bestuur (eerder kende men een 
algemeen en dagelijks bestuur). 
In de ledenraad op 24 mei werden de basistaken 
voor 2013 vastgesteld te weten: landelijke belangen-
behartiging, faciliteren en diensten verlenen aan pro-
vinciale bonden, het uitgeven van de Nestor, het vrij-
willigerswerk coördineren en faciliteren en tenslotte 
de communicatie en marketing. 
Dit basispakket brengt de bond terug tot het niveau 
van een ‘basic organisatie’: een afgeslankte Unie 
KBO organisatie. Naast deze basistaken zal er in 
2013 een zogenaamd ‘cafetariamodel’ worden inge-
voerd. Provinciale bonden kunnen tegen betaling 
diensten afnemen van het aanbod van de landelijke 
bond. 
 
Contributieverhoging 
Met name de voorstellen rond een extra contributie-
verhoging werden met spanning afgewacht. Door 
een toegezonden notitie van het Bondsbestuur was 
de kou vooraf al behoorlijk uit de lucht gehaald. Hier-
in werd een toelichting gegeven op de recente gang 
van zaken rond de Unie KBO.  
De in de ledenraad van de Unie KBO op 24 mei vast-
gestelde begroting voor 2013 heeft tot gevolg, dat er 
naast de jaarlijkse indexering van 40 cent in de con-
tributieafdracht een beperkte extra verhoging van 65 
cent per lid per jaar is opgenomen. In de provinciale 
ledenvergaderingen, zoals die op 27 juni in Roer-
mond, werd hiervoor instemming gevraagd. De con-
tributiebijdrage aan de Unie KBO en de Provinciale 
KBO samen bedraagt  € 14,07 in 2013. 
Het Bondsbestuur van Limburg stelde voor akkoord 
te gaan met deze verhoging van de contributie. Ge-
zien de eerdere verwachtingen, discussies en be-
schouwingen en het  door veel afdelingen gevoerde 
contributiebeleid, ‘ging de vergadering hiermee ak-
koord’ (zie naschrift).  
 

Naschrift: De copij voor deze Schakel moest vóór 22 
juni zijn aangeleverd en De Schakel komt pas op 6 
juli uit. Daartussen was op 27 juni de jaarvergade-
ring. Bovenstaande is dan ook geschreven in de 
overtuiging dat alles zal verlopen zoals gepland is. 
Mocht later blijken dat zaken anders zijn uitgepakt, 
dan leest u dit in de volgende Schakel. 
 

 

Henk de Klerk  

GEEN CONTRIBUTIEVERHOGING   

Het bondsbestuur van de Unie KBO is van plan om 
de contributieafdracht voor verenigingen te verhogen 
met € 0,65 per lid. Het bestuur van KBO Venray-Kom 
laat hierbij weten dat, mocht deze verhoging door-
gaan, dit géén consequenties heeft voor de leden.  
In een toelichting komt het bestuur hier in de najaars-
vergadering op terug. 
 
 

KBO VENRAY-KOM START MET 
SPEELFILM 
 
Op donderdag 6 september opent de 
KBO Venray-Kom het activiteitensei-
zoen met een speelfilm.  
In De Kemphaan wordt ‘A Separation’ 
vertoond. Deze speelfilm schetst een 
beeld van de huidige maatschappelij-

ke verhoudingen in Iran.  
Een echtpaar, met in hun huwelijk tegenstrijdige per-
soonlijke belangen, wordt zwaar op de proef gesteld. 
Een echtscheiding biedt geen uitkomst omdat de wet 
strikt moet worden nageleefd. De film is bekroond 
met de Gouden Beer op het filmfestival van Berlijn 
vanwege de uitmuntende regie. Er is een Nederland-
se ondertiteling. De aanvang is om 14.00 uur. Ook 
ANBO leden zijn welkom. 

ALGEMENE VERGADERING 

KBO LIMBURG 

KBO VENRAY-KOM 
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Dinsdag 10 juli KBO LEUNEN: 
Dagreis naar Leerdam en Alphen aan de Maas. 
Vertrek om 8.30 uur op De Brink. (alleen voor leden) 

 

Dinsdag 10 juli KBO OIRLO:   
Zomerschool, bezoek aan de nertsenfarm in Meerlo, 
Vertrek om 13.15 uur. (alleen voor KBO- leden)  
 

Donderdag 12 juli KBO OIRLO:  
Zomerschool, samen eten. Aanvang 12.00 uur. Om 
14.00 uur fotomiddag in de Oelderse Halte. (alleen 
voor leden) 

 

Vrijdag 13 juli KBO WANSSUM:  
Wandeltocht van 5 kilometer. Start om 13.30 uur bij 
De Zandhoek. (voor alle 55+ers van Wanssum) 

 

Dinsdag 17 juli KBO LEUNEN:  
Fietstocht van ongeveer 30 kilometer. Start om  
13.30 uur bij de kerk. (alleen voor leden) 

 

Dinsdag 17 juli KBO OIRLO:  
Fietstocht met picknick. Vertrek 
om 10.00 uur bij de Zomerschool. 
(alleen voor leden) 

 

Donderdag 19 juli KBO OIRLO:  
Zomerschool, samen eten in de 
Oelderse Halte. Aanvang     
12.00 uur.  
Huifkarrentocht, start om 13.30 
uur. (alleen voor KBO- leden) 

 

Dinsdag 24 juli KBO LEUNEN:  
Middag voor mindervalide 
ouderen van Leunen. Aanvang 
13.15 uur. 
 

Dinsdag 24 juli KBO OIRLO:  
Bezoek aan kwekerij van Anthuriums in Meerlo. Start 
om 13.30 uur. (alleen voor KBO- leden) 

 

Dinsdag 24 juli VENRAY:  
Dit jaar wordt voor de 28e keer de Venrayse 
fietsvierdaagse gereden. Van 24 tot en met 27 juli 
starten bij sporthal De Wetteling dagelijks tussen 
9.00 en 13.00 uur een paar duizend fietsers, 
waaronder veel ouderen, voor een dagtocht van 30, 
45 of 60 kilometer. De routes voeren onder meer 
richting Floriade en het rozendorp Lottum. Op 
woensdag is er ook een tocht van 18 kilometer voor 
kinderen met hun (groot)ouders. (voor iedereen) 

 

Woensdag 25 juli KBO HOLTHEES-SMAKT: 
Busreis naar Vlissingen en Zoutelande. (alleen voor 
leden) 

 

Donderdag 26 juli KBO OIRLO:  
Koersballen bij Wim Zanders. Vanaf 14.00 uur. 
(alleen voor leden) 

 

Vrijdag 27 juli KBO WANSSUM:  
Wandelen 10 kilometer met start om 13.30 uur bij De 
Zandhoek. (voor alle 55+ers van Wanssum) 

 

Zaterdag 28 juli KBO OOSTRUM, OIRLO EN 
CASTENRAY:  
Jeu de Boulesmiddag. Vanaf 13.30 uur op de banen 
in Oirlo. (alleen voor KBO- leden) 

 

Dinsdag 31 juli KBO OIRLO:  
Kienen bij Jan Zanders. Aanvang 14.00 uur. (alleen 
voor KBO- leden) 

 

Donderdag 2 augustus KBO OIRLO: 
Zomerschool, bezoek aan museum Sorghvliet in 
Tienray. Vanaf 13.30 uur. (alleen voor KBO- leden) 

 

Vrijdag 3 t/m 8 augustus KERMIS VENRAY:  
Wie maakt de mooiste kermisfoto? (voor alle 
ouderen, zie pagina 6) 

 

Dinsdag 7 augustus KBO YSSELSTEYN: 
Ontspanningsmiddag in de ‘Smelehof’ met een 
optreden van de groep ‘Thijssen & Co’ uit Horst. 

Aanvang 14.00 uur. (alleen 
voor leden) 

 

Dinsdag 7 augustus ANBO 
ROZE:  
Bijeenkomst in de 
ontmoetingskerk aan het 
Emmaplein in Geleen. (voor 
alle homofiele en lesbische 
ouderen van Limburg) 

 

Dinsdag 14 augustus KBO 
LEUNEN:  
Fietstocht van ongeveer 30 
kilometer. De start is om 

13.30 uur bij de kerk. (alleen voor leden)  
 

Dinsdag 14 augustus KBO OOSTRUM, OIRLO EN 
CASTENRAY:  
Tocht naar Kevelaer. 
 

Dinsdag 14 augustus KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag, vanaf 13.30 uur in De Zandhoek. 
(voor alle 55+ers van Wanssum) 

 

Donderdag 23 augustus KBO HOLTHEES-SMAKT: 
Bedevaart per fiets naar Kevelaer. (alleen voor 
leden) 

 

Vrijdag 24 augustus KBO WANSSUM:  
Wandeltocht van 10 kilometer. Start om 13.30 uur bij 
De Zandhoek. (voor alle 55+ van Wanssum) 

 

Zondag 26 augustus KBO LEUNEN:  
H. Mis ter intentie van de overleden leden.  
Om 9.30 uur in de parochiekerk. 
 

Dinsdag 28 augustus KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag, vanaf 13.30 uur in De Zandhoek. 
(voor alle 55+ers van Wanssum)  

ACTIVITEITENAGENDA  

7 JULI TOT 1 SEPTEMBER 
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markt dit jaar toch niet gekund hebben. Maar er is 
mogelijk een alternatief. De werkgroep van 
welzijnsstichting Synthese, die de Boodschappen-
PlusBus ook in Venray van de grond hoopt te krijgen, 
wil die dag een keer proefdraaien. Of dat lukt en hoe 
dat gaat met aanmeldingen, hoopt de werkgroep u in 
de volgende Schakel te kunnen vertellen. Dan krijgt u 
ook door waar en wanneer u kaarten voor deze Dag 
van de Ouderen kunt kopen. Als alles goed verloopt 
en het ook weer zo’n prachtig weer wordt als vorig 
jaar, is de werkgroep helemaal tevreden. 

Dag van de Ouderen met verrassingen 
 
De voorbereidingen voor de Dag van de Ouderen, op 
maandag 1 oktober, zijn in volle gang. Het 
programma voor de schouwburgvoorstelling is rond. 
En omdat het de tiende keer is dat de Dag van de 
Ouderen in Venray gevierd wordt, zijn er enkele 
verrassingen ingebouwd. 
 

Van de Dag van de Ouderen kunnen alle mensen 
van Venray genieten, die 55 jaar of ouder zijn. Ook 
de mensen die geen lid zijn van een ouderenbond. 
De enige beperking is de plaatsruimte: in de 
schouwburg kunnen slecht 650 ouderen terecht. 

Geen verrassing zal het zijn dat de dag weer begint 
met een hoogmis in de Grote Kerk van Venray. 
Deken H. Smeets zal de H. Mis opdragen. De dienst 
wordt opgeluisterd door het ouderenkoor Crescendo. 
Na de dienst lopen de ouderen door het centrum 
naar de Schouwburg, waar de niet-kerkgangers al 
genieten van de koffie. Daarna gaat iedereen de zaal 
in, om door voorzitter Trudy Eekhout van de Centrale 
van Ouderenverenigingen welkom te worden 
geheten. 
 

Op het toneel ontvouwt zich vervolgens het 
traditionele drieluik. Voor het eerste deel van de 
voorstelling heeft de werkgroep de Ysselsteynse 
cabaretier Henk Deters weten te strikken. Hij zal de 
toeschouwers boeien met voordrachten en enkele 
liedjes. Vervolgens is het woord aan toneelvereniging 
Vondel uit Castenray, dat twee jaar geleden verraste 
met een act over computerlessen. De voorstelling 
wordt daarna afgesloten door de Golden Liesjes uit 
Grubbenvorst. Het zijn zes dames die de zaal 
amuseren met liederen en vooral humor. 
 

Wat niet meer kan is parkeren op het 
Schouwburgplein. De gemeente Venray geeft 
hiervoor, na de afsluiting van het centrum, geen 
toestemming meer. Nu zou het in verband met de 

MONUMENT BIJ SCHUTTERSVELD  

Langs de Westsingel, bij zorgcentrum Het 

Schuttersveld, is een nieuw beeld geplaatst. 

Kunstenares Marie Claire Krell uit Maastricht 

vervaardigde een mooie voorstelling van een 

grootmoeder die aan haar kleinkind aan het 

vertellen is over het leven van vroeger. Zij liet zich 

daarbij inspireren door verhalen die bewoners van 

het Schuttersveld haar hebben verteld. Een aantal 

verhalen zijn bij het beeld te horen, mits u die met 

een QR-code kunt activeren. Dat kan met een 

smartphone.  

Dansgroep Dizzy in 2011 

SENIORENRAAD 
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DIT HOUDT ME BEZIG 
 

 

 

Wie is Harry Boom 
Leeftijd: 66 jaar 
Geboorte- en woonplaats: Geijsteren 
Gehuwd met: Toos Arts 
Bijnaam: D’n Keizer, Toos is keizerin 
Opa van Cato en Jans 
Oud-beroep: timmerman 
Bezigheden: fotograferen en filmen 
van de natuur, computeren en jeu de boules spelen. 
 
 
Als Koningin Beatrix aftreedt is ze haar titel ‘koningin’ 
kwijt. Maar Harry Boom uit Geijsteren is al 44 jaar 
keizer en zal dat de rest van zijn leven blijven. Zo 
gaat dat in de wereld van gildes en schutterijen. 
Al een paar jaar zit de keizer aan huis en rolstoel ge-
bonden door een cyste die ruggenmergzenuwen be-
kneld houdt, met functie-uitval van de benen als ge-
volg. Een operatie heeft de situatie wel gestabili-
seerd, maar er kwam geen verbetering. 
 
Vroeger had Harry het als timmerman zwaar. Maar 
klagen helpt niet, dus deed en doet hij dat niet. Harry 

d’n Keizer doet wat hij nog kan. Reizen bijvoorbeeld. 
Kort geleden is hij 24 dagen naar Zuid Afrika ge-
weest, een speciale trip voor mensen met een handi-
cap. Hij doorkruiste het Krugerpark (de ‘big five’ van 
de wilde dieren werden gespot) en bezocht Robben-
eiland. Een paar jaar geleden was hij in Rusland, on-
der meer in de Hermitage in St.Petersburg. 
Thuis vertroetelt hij het gazon en de bloemen. Wel in 
zijn eigen tempo, met als slogan “kom ik er vandaag 
niet, dan morgen maar”. 
 

Timmermansoog 
Maar Harry leeft vooral voor zijn gilde, dat twee we-
ken geleden de regionale gildefeesten vierde. Vroe-
ger heeft hij zelf drie gildefeesten mee georganiseerd. 
Nu houdt hij vanaf zijn scootmobiel alles in de gaten. 
Hoe word je keizer van het gilde? Door drie jaar op rij 
het koningschieten te winnen. Harry presteerde dit al 
in 1966, 1967 en 1968. Met een timmermansoog en 
een beetje geluk schoot hij destijds als knul van net in 
de twintig telkens de laatste spaanders van de vogel 
uit de schietboom. 
Het was voor Harry vanaf dat moment eeuwige roem. 
En nog steeds gaat hij in het dorp, als het even kan, 
in de rolstoel met het Gilde mee. Laatst, bij de pre-
sentatie van het boek ‘Toen wij den vogel schooten’, 
was hij er in Venray ook bij. Regelmatig zijn er nog 
contacten met andere keizers uit de kring, gezellig 
wat bijkletsen. 
Vogel maken 
Maar ondanks zijn status is Harry gewoon gildelid en 
moest dus mee aanpakken. Al eeuwenlang is het ma-
ken van de koningsvogel aan de dorpstimmerman 
uitbesteed. Wiellie Bergmans, in 1969 al op leeftijd, 
zag zijn kans schoon om van die verantwoording af te 
komen. Een timmerman als keizer, wat wil je nog 
meer. Harry deed het en doet het nog steeds, nu al 
weer 43 jaar. Harry d’n Keizer wil dat voorlopig ook 
blijven doen. “Misschien maak ik de 50 vol”, belooft hij 
half en half. Ook nu ligt bij hem thuis een knoestig 
stuk hout uit Geijsterse bossen in het water. Daar 
maakt hij de vogel van. Het moet een knoestig stuk 
zijn. Hij legt het drie weken in het water, zodat de vo-
gel op het koningschieten niet al na een paar schoten 
naar beneden komt. Hij moet nog voorzien worden 
van vleugels en kop en wat versiering van bloemen, 
dan kan hij weer omhoog, als het de dag van het ko-
ningschieten is. 
 

Herman Jacobs    Foto’s Gerrit Kuenen 

50PlusBeurs Utrecht. Van 11 tot en met 15 
september  wordt de twintigste 50-PlusBeurs 
gehouden in de Jaarbeurshallen van Utrecht. 

Oad Reizen verzorgt dagelijks busvervoer naar 
Utrecht met als opstapplaats onder andere 
Venray, bij het busstation aan de Julianasingel. 
De kosten bedragen € 20,00 per persoon voor 
busvervoer met entreekaart en € 17,50 p.p. voor 
alleen het vervoer. Wie wil kan tegen betaling van 
€ 17,50 extra op 11 september een jubileum-
concert met The Eurovoices en de legendarische 
Vicki Leandros bijwonen. Voor informatie en 
reserveringen belt u: 0548-377009. Voor wie zelf 
wil reizen: KBO-leden kunnen via de eigen bond 
een gratis toegangskaart (€ 2,50 per kaart aan 
administratiekosten) kopen. ANBO-leden krijgen 
twee gratis kaartjes van de bond zelf. 
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BoodschappenPlusBus ook in de gemeente Venray? 

Op dinsdag 15 mei heeft Hans Chlon van Synthese een 
korte inleiding gehouden voor de Centrale van Ouderen-
verenigingen in Venray over de BoodschappenPlusBus. 
Het was de bedoeling om de interesse te peilen voor de-
ze voorziening. De belangstelling en interesse was in 
grote mate aanwezig. Aan de leden van de Centrale is nu 
de vraag voorgelegd of een kleine afvaardiging samen 
met Synthese en Wonen Limburg de voorbereidingen wil 
treffen om te komen tot realisering van een Boodschap-
penPlusBus voor Venray. 

De BoodschappenPlusBus is een voorziening die oude-
ren en mensen met een beperking in de gelegenheid 
stelt om samen met anderen niet alleen boodschappen te 
doen, maar ook leuke uitstapjes te maken. De nadruk ligt 
hierbij op contacten leggen en ontmoeting. 

Eetpunten in de gemeente Venray. 

Op steeds meer plaatsen in Venray worden eetpunten 
opgezet. Niet alleen senioren maken gebruik van deze 
voorziening, maar ook anderen die behoefte hebben aan 
een stuk gezelligheid.  Bij ieder eetpunt staat naast een 
goede en betaalbare maaltijd ook de contacten en het 
ontmoeten met anderen centraal. Synthese heeft in de 
afgelopen jaren op veel plaatsen ondersteuning verleend 
bij het opzetten van eetpunten. Deze ondersteuning be-
stond onder andere uit het onderzoeken van de behoefte 
aan een eetpunt, het vinden van geschikte accommoda-
ties, financiële middelen, materialen om maaltijden te 
bereiden en te serveren, vrijwilligers werven en het bege-
leiden van de organiserende instantie. Wanneer de voor-
ziening zijn plaats heeft gevonden in de lokale samenle-
ving trekt Synthese zich terug. 

Wanneer in uw buurt of dorp behoefte is aan een eetpunt 
of wanneer er signalen zijn dat er mogelijk interesse is in 
een dergelijke voorziening, neem dan gerust eens       
contact op (tel. 0478-517317). Synthese wil de ervaring 
met het opzetten van eetpunten graag met u delen. Aan 
de ondersteuning van Synthese zijn geen kosten verbon-
den. 

 

INFO OUDERENWERK: Mensen die nu begeleiding krijgen vanuit de AWBZ, krijgen die zorg 
vanaf 1 januari 2014 van de gemeente, via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het gaat hier om begelei-
ding van: mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking; ouderen met somatische of psychoge-
riatrische problemen; volwassenen met psychiatrische problemen; Gemeenten worden al vanaf 1 januari 2013 verant-
woordelijk voor nieuwe aanvragers, voor cliënten van wie de indicatie afloopt in 2013 en voor cliënten die een nieuwe 
indicatie nodig hebben omdat hun situatie is veranderd. 

 

Mantelzorg van toenemend belang. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning stimuleert dat 
iedereen moet kunnen participeren aan de samenleving, 
zelfstandig of met hulp van zijn eigen netwerk. 

Burgers krijgen meer verantwoordelijkheid voor elkaar en 
moeten eerst een beroep doen op zorg uit hun eigen so-
ciale omgeving. De overheid treedt steeds meer terug en 
ook door de bezuinigingen op de Algemene Wet Bijzon-
dere Ziektekosten (AWBZ) verschuift de formele zorg 
naar de informele zorg. De betekenis van mantelzorg en 
vrijwilligerszorg wordt steeds groter in de zorgstructuur; 
zij dragen nl. in belangrijke mate bij aan de zelfredzaam-
heid van degenen voor wie zij zorgen. De bereidheid om 
voor elkaar te zorgen is groot, maar dit mag geen dwin-
gend karakter krijgen.  

De gemeente Venray ziet de ondersteuning van mantel-
zorgers als één van de kerntaken in het WMO- beleid. De 
gemeente hecht veel waarde aan de verbetering van de 
positie van mantelzorgers.  

Er heeft onlangs een onderzoek plaatsgevonden om 
meer inzicht te krijgen in de kenmerken van mantelzor-
gers en de wensen en behoeften die er leven. De conclu-
sies en aanbevelingen uit dit onderzoek zullen bepalend 
zijn voor de verdere ontwikkeling van mantelzorgbeleid 
en mantelzorgondersteuning. 

Het Steunpunt Mantelzorg Venray is telefonisch bereik-
baar via het Zorgloket 0478-523333 of per email:      
mantelzorg@venray.nl 

 

Eetpunt 
Merselo 

 

 

 

 

 

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 09-13 uur. 
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BEOORDELING 
GEBOUWEN  
 

Een belangrijke activiteit van het GPV is de controle 
van gebouwen op bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bruikbaarheid, kortweg BTB genoemd..  
Een deel van nieuwbouwwoningen in Venray wordt 
getoetst door de Commissie Ouderen Huisvesting 
(COH). De COH adviseert Wonen Venray en de 
gemeente Venray over alle zaken met betrekking tot 
woningen voor ouderen. Hierover zijn in een 
convenant bindende afspraken gemaakt. 
Een aantal gebouwen valt echter buiten de 
doelstelling van de COH, zoals openbare gebouwen, 
particuliere gebouwen voor algemeen nut, 
sportaccommodaties en woningbouw in het 
algemeen. Het GPV neemt regelmatig het initiatief 
om genoemde gebouwen te toetsen. Meestal gebeurt 
dit achteraf, als het gebouw al opgeleverd is. Gevolg: 
regelmatig constateren we dat er aanpassingen 
wenselijk zijn, wat weer extra kosten met zich mee 
brengt voor de eigenaar. 
 

Het GPV heeft enkele mogelijke oplossingen, om dit 
te verbeteren: 
1. Bij plannen voor nieuwbouw zou het GPV vóóraf 
betrokken kunnen worden door de architect of 
bouwondernemer.  
2. Het werkgebied van de COH zou uitgebreid 
kunnen worden met bovengenoemde gebouwen, dus 
niet alleen voor woningen voor ouderen, maar ook 
andere gebouwen met een openbare functie. 
3. Voordat een bouwvergunning wordt afgegeven 
door de gemeente zou het GPV om advies kunnen 
worden gevraagd naar de bruikbaarheid, 
toegankelijkheid en bereikbaarheid. 
Kortom, er zijn wel mogelijkheden om breder te 
toetsen, maar hierover moet nog het nodige overleg 
plaatsvinden. Wordt dus vervolgd. 
  
Website GPV. 
Onlangs is gebleken dat de huidige website van het 
GPV een aantal tekortkomingen heeft die met de 
huidige provider niet tot een oplossing kunnen 
worden gebracht. Reden waarom we momenteel 
actie ondernemen om een nieuwe website te krijgen. 
Tot medio juli is de huidige website 
www.gpvenray.net nog in te zien. Aansluitend hopen 
we de nieuwe website te kunnen presenteren. 
 

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 PR, waar we een aparte 
bestuurstak van willen maken. 

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

Rest ons nog om iedereen een prettige vakantie toe 
te wensen.  
       Jac Haegens 

KANSEN VOOR HET GRIJPEN 

 

Op de Dag van de bouw, zaterdag 2 juni, was er 
gelegenheid voor wijkbewoners om zich te laten 
informeren over de bouw van het wijkcentrum en de 
daar boven in aanbouw zijnde zorgwoningen. 
Medewerkers van de instellingen die het wijkcentrum 
gaan beheren, waren aanwezig om de vragen van de 
wijkbewoners te beantwoorden. De 
Ouderenvereniging Veltum had zich hierbij 
aangesloten met een informatiestand over haar 
werkdoelen en activiteiten in het nieuwe wijkcentrum.  
De dag tevoren was er een enquêteformulier 
verspreid door de hele wijk, met de vraag naar 
wensen en ideeën over activiteiten en 
dienstverlening in het wijkcentrum. Een mooie 
gelegenheid om een eigen inbreng te hebben. Die 
kan nog worden versterkt door een deelname aan de 
bewonersavond die de gemeente houdt op 27 juni 
over een wijkontwikkelingsplan. 
De betrokken instellingen en gemeente proberen nu 
de wijkbewoners daadwerkelijk te betrekken bij hun 
plannen met de wijk en de voorzieningen voor zorg 
en welzijn. Voor velen van ons is dit een compleet 
nieuw verschijnsel, vertrouwd als we zijn met aanbod 
en dienstverlening vanuit de overheid en instellingen. 
Nu wordt er een beroep op óns gedaan om mee te 
denken en om verantwoordelijkheid te nemen. Dit 
bedoelt men nu met ‘zelfsturing’. Het gaat zelfs 
verder. Er wordt aangestuurd op het nemen van 
medeverantwoordelijkheid voor de zorg en 
welzijnsvoorzieningen. 
Mede door de deelname aan het overleg met de 
instellingen over de vraag hoe wijkbewoners te 
betrekken bij het wijkcentrum en de gewenste 
activiteiten zijn we medespeler geworden.  
 

Maar daar hoort volgens mij toch een kleine 
kanttekening bij. Overheid en instellingen beheren de 
‘machtsmiddelen’ zoals financiën, bevoegdheden, 
kennis en ervaring. 
Wij die wel onze eigen kennis en ervaring hebben 
maar niet de bevoegdheden zijn dan toch nog een 
afhankelijke partij. Het enige wat wij kunnen doen is: 
gewoon laten weten wat we denken over de gang 
van zaken en duidelijk zeggen wat we willen. 
Overheid en instellingen zijn bereid om naar de 
wijkbewoners te luisteren. Grijp uw kans! 
 

Chris Ter Beek  

 

GPV NIEUWS 

OUDERENVERENIGING 
VELTUM 
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Gelukkig hebben we de foto’s nog. Dat 
berustende gezegde na rampspoed zal je 
zeker niet horen van de falende Oranje-
voetballers. Maar het gaat wel op voor 
kunstzinnig en kunstminnend Venray. 
Helaas. Net als elders is Venray niet ver-
schoond gebleven van bronsdieven, die 
voor het gewin van feitelijk een habbe-
krats aan de haal gaan met kunstwerken 
van koper en brons. Na eerder een car-
navalsbeeldje in Castenray waren dit-
maal beelden in Venray doelwit. De dief-
stal van Kind met step in Brukske, een 

beeld van de Roermondse kunstenaar Dick van Wijk, haalde de 
krant, maar niet de verdwijning in de Grotestraat van De bedroef-
de man en zijn opstandige geest. Dit bronzen mannenduo van 
wijlen Cees van den Bergh uit Grubbenvorst mist u niet vanwege 
de renovatie van het historische markante witte gebouw 
(voorheen Jamin) maar is maanden geleden al gejat. Misschien, 
en in elk geval hopelijk, komt het beeld in kunststof-uitvoering 
met een bronskleur terug omdat er – geluk bij een ongeluk – nog 
een kopie van bestaat. Geluk hadden ‘we’ met Ontmoeting, het 
metershoge kunstwerk van wijlen Wim Rijvers uit Leveroy, op het 
grasveld bij de Grote Kerk. Net op tijd werd ontdekt dat de staan-
ders al bijna helemaal doorgezaagd waren. Na herstel is het 
beeld nog beter verankerd.  
Ook Oirlo heeft een gelukje. Niet omdat Zo verscheiden, toch 
een op het dorpsplein al voor de tweede keer in enkele jaren ver-
nield en deels gestolen is. Wel omdat kunstenares Mieke van Uden (1949 Boekel) uit Geijsteren de mallen 
om de figuren te gieten nog in bezit heeft. Zij heeft in dit kunstwerk, sinds 2000 tegenover de Oirlose kerk, 

uitgebeeld dat ondanks verschillen in persoon het dorp één ge-
meenschap is. Zeven verschillende figuren vormen samen toch een 
hechte groep. Het kunstwerk is ‘door sa-
menwerking verkregen’. Alle plaatselijke 
verenigingen sloegen namelijk de handen 
ineen voor en bij de millenniumrevue     
Ieëwig Oëldere 01-01-2000 (Eeuwig Oirlo). 
Dat leverde behalve de versteviging van 
de gemeenschapszin ook een geldelijke 
opbrengst op voor deze figuren in brons. 
Onderlinge verbondenheid is nogal eens, 
en niet alleen in het Venrayse, in kunst-
vorm tot uitdrukking gebracht. Een mooi 
voorbeeld is sinds 2007 Saamhorigheid op 
het Dorpsplein in Blitterswijck, zeker be-
kend bij knooppunten-fietsers. Kunstenaar 
Jos Beurskens (1957 Swalmen) uit Beesel 
heeft met verschillende materialen, kleuren 
en vormen verschillende onderwerpen ver-

beeld: bloeiende gemeenschap (bloemvormen), saamhorigheid (open ruit) en de 
haat-/liefdeverhouding met de Maas. Een dijk beschermt het dorp nu tegen hoog water: de golflijnen zijn de 
waterstanden bij de overstromingen in 1993 en 1995 en de normale stand, uiteraard de onderste. De hard-
stenen ruit is, vanuit vier windstreken en in vier jaargetijden, het centrum van het dorp, tevens een ster. 
Geen enkele ster is hetzelfde en zo is Blitterswijck niet elk ander dorp.  

Paul Reiniers             foto’s Fotoclub Venray 

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

Zo verscheiden, toch een 

Kind met step 

Bedroefde man 

Saamhorigheid 


