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Scootmobielen. De een vindt ze de uitvinding van de eeuw, de ander gevaarlijke rotdingen: scootmobielen. 

Voor mensen die slecht ter been zijn en daardoor gedoemd zijn thuis te blijven zitten, is een dergelijk voertuig 

een zegen. Ze komen nog eens ergens. Maar er zijn ouderen die moeilijk overweg kunnen met zo’n karretje, 

die de bediening te weinig door hebben en de verkeersregels niet kennen. Voor hen hebben GPV, VNN en 

gemeente Venray een boekje samengesteld. Zie pagina 15/16. 
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COLOFON  
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Kopij aanleveren t/m donderdag 4 april 
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Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

(Over: uitwisselingen, nachtapotheek, 
zorgboerderijen, de nieuwjaarsreceptie en 
Dag van de Ouderen) 

De maand maart is de maand, waarin de 
Seniorenraad veel naar buiten treedt. Zo wordt in 
deze maand overleg gevoerd met het 
GehandicaptenPlatform Venray en met Synthese.  
De jaarplannen 2013 worden uitgewisseld, zodat 
men weet waar ieder mee bezig is en waar mogelijk, 
worden de activiteiten op elkaar afgestemd. 

De ontwikkelingen rond de nachtapotheek schijnen 
mede door de actieve opstelling van de Seniorenraad 
een gunstige wending te nemen. De laatste brief van 
de Benu-apotheken, die ter kennisneming aan de 
leden is gestuurd, stemt hoopvol. 

Jeanne Hendrix-Verberne wees de vergadering, naar 
aanleiding van een bezoek van haar aan zorgboer-
derij De Haam erop, dat er in de toekomst zorgvuldig 
omgegaan moet worden met de keuzevrijheid rond 
de dagbesteding. De zeven zorgboerderijen, die er in 
Venray zijn, kunnen informatie geven, die voor de 
vertegenwoordiging in de WMO-klankbordgroep 
belangrijk is. De constatering dat het een zeer 
informatief werkbezoek was, is op zijn plaats. 

Dag van de Ouderen 

Op verzoek van de Centrale is ook nog eens kritisch 
gekeken naar de Nieuwjaarsreceptie. Besloten is om 
doelstelling en financiële haalbaarheid in de 
vergadering van de Centrale opnieuw aan de orde te 
stellen, zodat iedereen zijn zegje daarover kan doen. 

De Dag van de Ouderen zal ook dit jaar weer voor 
het grootste deel volgens het bekende stramien 
verlopen - enkele bijstellingen in de organisatie 
daargelaten. Met name zal er meer tijd worden 
ingeruimd voor het gezellig elkaar ontmoeten aan het 
einde van de Dag. 

Geen themamiddag over politiek 

In de vergadering van de Centrale van 
Ouderenverenigingen op 19 februari concludeerde 
voorzitter Trudy Eekhout dat een themamiddag over 
de politiek en de ouderen in het kader van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 er niet in zit. 

Niet omdat het geen goed idee is, want de leden van 
de centrale betuigden hun instemming met het 
voorstel. Maar toen gevraagd werd wie in de 

SENIORENRAAD 

CENTRALE VAN  

OUDERENVERENIGINGEN 
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ETEN 

Je kunt de laatste tijd geen krant 
openslaan of je leest wel iets over een 
of ander voedselschandaal. Eerst 
waren het de plofkippen, kistkalveren, gestreste 
varkens, gekke koeien en Q-koortsige geiten die 
ervoor zorgden dat je gespannen aan tafel ging. Nu 
veroorzaken onverantwoorde malloten ophef door te 
knoeien met veevoer, gewassen, groente, vlees en 
vis. De melk kan gif bevatten, groente kan 
verontreinigd zijn en olijfolie kan geheimen bevatten 
die je niet wilt weten. Probeer dan maar eens te 
voldoen aan de slagzin: Weet wat je eet. 

Ik moest denken aan vroeger, toen je de maaltijd 
begon met het danken van de Heer ‘voor deze 
gaven’. Daarna wenste je elkaar smakelijk eten toe. 
Nu gebeurt dat danken nog zelden. Wat niet alleen 
komt door de secularisatie van de maatschappij. 
Waarom zou je de Heer nog danken als je niet zeker 
weet of het wel pluis is wat er op je bord ligt? 
Misschien moet je alleen nog maar brood eten, mits 
het graan niet is verbouwd op verontreinigde grond. 
Want dan is dat ook niet voor de bakker, al komt het 
er wel van. 

Hoe dan ook: in de stroom aan eetlust verpestend 
nieuws las ik twee opvallende berichten over 
allesleverancier IKEA. Het eerste betrof het feit dat 
het Zweedse concern in zijn restaurant de 
gehaktballetjes van het menu heeft gehaald. Omdat 
er geen rund- maar paardenvlees in zat. Nou vind ik 
dat eigenlijk wel positief nieuws, aangezien ik nu 
zeker weet dat de gehaktballetjes vlees bevatten. 

Het tweede bericht in de krant liet weten dat IKEA 
stopt met de verkoop van amandeltaarten, een van 
de weinige artikelen die je niet zelf in elkaar hoeft te 
zetten. Er zouden bacteriën in zitten die je ook 
aantreft in de uitwerpselen van mens en dier. Het 
schandaal werd ontdekt in China. Zoals er wel vaker 
schandalen in China voorkomen. Ze moeten daar wel 
heel sterke kruiden hebben om nare bijsmaken te 
verbloemen. 

Hoe het ook zij: ik had een dag voordat ik het bericht 
las nog Chinees gehaald. Ik zat dus bij wijze van 
spreken met de nasmaak van babi pangang nog in 
de mond te lezen over de amandeltaart. Opeens 
meende ik te begrijpen waarom je bij het afhalen van 
je bestelling van een vriendelijk lachende Chinees 
altijd te horen krijgt: “Sambal bij?” 

 

Theo Vliegenberg 

COLUMN 
organiserende werkgroep wilde gaan zitten, was er 
nauwelijks belangstelling. Dus doen we het niet, 
aldus de voorzitter. 

Trudy Eekhout gaf met die stellingname gehoor aan 
een eerdere oproep, om bepaalde problemen niet 
aan te pakken, als er niemand mee wil helpen,  
Want dan is er blijkbaar ook geen behoefte aan, 
aldus Harrie Arts uit Wanssum. 

Maar om dit op elk probleem toe te passen, vonden 
de leden van de Centrale ook weer al te kort door de 
bocht. Als er zich een acuut probleem voordoet, 
zoals afgelopen weken met de nachtapotheek, 
kunnen de Centrale en Seniorenraad niet met de 
handen over elkaar blijven zitten. De discussie 
spitste zich vervolgens toe op de vraag of er nog 
mensen bereid zijn om taken op zich te nemen. Arts 
dacht van niet, Joop Bus van de Seniorenraad meent 
van wel. En voorlopig gaan ook Centrale en 
Seniorenraad ervan uit dat dit moet lukken. 

“Dat is dan twee euro twintig meneer. Als u van rechts 

was gekomen, was de koffie gratis geweest.” 

  JAAR VAN DE FIETS 2013  



4 

Bezoek Paddestoelerij Horst  

In het kader ‘Proeven wat je ziet’ brengt de KBO 
Venray-kom op donderdag 4 april een bezoek aan 
champignonkwekerij/eetgelegenheid De 
Paddestoelerij in Horst. De deelnemers krijgen hier 
alle wetenswaardigheden over de champignoncultuur 
uitvoerig en deskundig uitgelegd. Na de rondleiding 
bestaat er de gelegenheid om verschillende variaties 
van champignongerechten te proeven. 

De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt 
€ 10,00 per persoon. Dit is inclusief koffie met 
bonbon bij binnenkomst en een kleine proeverij 
achteraf. 

Het vertrek naar Horst staat 
gepland om 13.30 uur bij 
De Kemphaan. 

Wij vragen u beleefd, om minstens één week van 
tevoren op te geven of u meegaat. Ook willen we 
graag weten, of u eigen vervoer heeft en of u 
eventueel bereid bent om iemand mee te nemen. 
Opgeven bij Trees Cadirci, tel. 581238 of 
edtreescadirci@ziggo.nl 
Door middel van een briefje in de KBO-bus bij De 
Kemphaan mag ook. 

Europees Parlement 

De busreis naar het Europese Parlement in Brussel 
op 6 juni gaat door. Belangstellenden dienen zich 
vóór 1 mei aan te melden bij Trees Cadirci 
tel. 581238 of edtreescadirci@ziggo.nl 

De deelnemers moeten namelijk tijdig bekend zijn in 
Brussel in verband met de veiligheidsvoorschriften 
aldaar. Nadere bijzonderheden volgen nog. 

 

Afgelopen weken hebben de Seniorenraad 
en Centrale van Ouderenverenigingen het jaarplan 
2013 goedgekeurd. Hierin wordt aangegeven aan 
welke punten er dit jaar vooral aandacht wordt 
besteed. 

De hoogste prioriteit heeft de eigen organisatie 
gekregen. Op enkele punten liep de Seniorenraad 
vast. De commissie Welzijn en Zorg kampt al een 
jaar met een personele onderbezetting; een andere 
commissie, Ouderenhuisvesting, had door de crisis in 
de bouw nauwelijks meer iets te doen. 

De Seniorenraad is daarom afgelopen jaar al 

 

JAARPLAN 2013: WERKEN AAN 

EIGEN ORGANISATIE-OPZET 

KBO VENRAY-KOM 

mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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begonnen een nieuwe opzet vorm te geven. Die valt 
of staat met het vinden van nieuwe vrijwilligers die 
niet meer voor vier jaar in een grote commissie met 
heel veel werk zitting nemen, maar een of meerdere 
malen een bepaald project willen uitvoeren. 

Dan gaat het om zaken op het gebied van de Wet 
Maatschappelijke Organisatie (WMO), 
ontmoetingsruimten voor ouderen, en het wonen in 
een leefbare omgeving. Dit zijn de speerpunten voor 
2013. Voor de organisatie van het werk op WMO-
gebied is wél nog een persoon nodig die zowel in de 
WMO-klankbordgroep als in de Seniorenraad zitting 
wil nemen. Deze persoon is dan tevens de 
supervisor voor projectgroepen op dit terrein.  

De ouderenafdelingen hebben de sterke wens om in 
elk dorp een ontmoetingscentrum te realiseren, dat 
tegen betaalbare prijzen te huren is. Vooral dit 
betaalbare zal een nog groter probleem worden, nu 
de gemeente Venray heeft besloten hier geen 
subsidie meer voor te verstrekken. Wel beloofde de 
gemeente om elke situatie afzonderlijk nog eens te  
bekijken. 

Jaarverslag 
Uit het jaarverslag blijkt dat het ledental van de 
ouderenafdelingen opnieuw nauwelijks is gestegen. 
Met name de KBO Venray-kom ging in ledental 
achteruit: liefst 30. Ouderenvereniging Veltum nam 
juist met 20 toe, maar of die  afkomstig zijn van de 
KBO Venray-kom is niet bekend. Andere stijgers zijn 
Oostrum (+13), Blitterswijck (+10) en Wanssum (+9) 

Voor de hele tekst van het jaarplan en jaarverslag, 
zie de website www.seniorenraad.info 

MAASHEGGEN, FLORA EN FAUNA 

Het boek van Marius Grutters uit Vierlingsbeek over 
de Maasheggen, dat op de 
lezingmiddag verkrijgbaar is, vormt 
de kern van de lezing die op 
dinsdag 16 april wordt gegeven in 
ouderencentrum De Kemphaan.  
De rijke geschiedenis van het 
Maasheggengebied komt aan bod. 
Daarnaast is er natuurlijk veel 
aandacht voor de flora, met name 

het gevarieerde aanbod aan struiken, die je in het 
gebied aantreft. Maar ook voor de bijzondere 
plantengroei op voedselarme maar plantenrijke 
Oeffelter Meent en de Vortumse- en Groeningse 
Bergjes. De struiken, die de honderden kilometers 
heggen vormen, trekken ook een bijzondere fauna 
aan, met name de struweelvogels en kleine 
zoogdieren, zoals de das. De honderden 
drinkpoeltjes die het gebied rijk is worden bevolkt 

door kikkers, padden en salamanders. Ook hiervan 
worden mooie beelden vertoond. 
De middag begint om 14.00 uur en is toegankelijk 
voor ANBO-leden en KBO-leden. Aanmelden via het 
emailadres: dflemmers@home.nl of bij Diny 
Lemmers, tel. 514362. 

Interactieve middag 

ANBO Venray hield eind februari een geslaagde 
middag voor alle mensen die zich als vrijwilliger 
inzetten voor de ouderenbond. Vrijwilligerswerk wordt 
leuker als je voelt dat jouw bijdrage wordt 
gewaardeerd. Dankzij een bijdrage van de ANBO-
regio kon het bestuur deze middag iets extra’s doen 
om hen in het zonnetje te zetten.  

Een lokaal van ouderencentrum De Kemphaan was 
voor deze gelegenheid omgebouwd tot theatercafé. 
ANBO-voorzitter Twan Christians dankte in zijn 
welkomstwoord alle aanwezigen voor het werk, dat 
zij voor hun vereniging verzetten.  

Daarna stelde acteur Richard Roling zich voor. Hij 
gebruikt vormen van improvisatie-theater voor 
workshops, presentaties en trainingen. Voor deze 
bijeenkomst stond uiteraard het reilen en zeilen van 
ANBO centraal. Via een vragenronde wist hij boven 
water te krijgen wat men deed als vrijwilliger. Hij 
parodieerde vervolgens diverse situaties, suggesties 
en knelpunten zoals deze door de aanwezigen waren 
geschetst, in een spelsituatie. Het was een 
interactieve middag, de aanwezigen waren zeer 
betrokken en er werd goed samengewerkt. Er werd 
een gedicht gemaakt en spontaan een lied gezongen 
over oud zijn en je niet oud voelen. Door de relaxte 
manier van werken van Roling ontstond er een 
gezellige sfeer. 

 ANBO-NIEUWS 

SYMPOSIUM OVER OUDEREN 

 

Het CDA in Venray organiseert op vrijdag 

26 april 2013 vanaf 13.30 uur in ouderencentrum 

De Kemphaan een themamiddag over de vraag: 

‘Is er leven na 55+’. Aansprekende thema’s als 

bijvoorbeeld wonen, zorg en pensioen zullen 

daarbij aan bod komen. Vooraanstaande personen 

zullen deze middag met inleidingen en in interviews 

hun visie geven op de ontwikkelingen rondom de 

(toekomstige) ouderen. Zet de datum alvast in uw 

agenda, nadere berichtgeving volgt in de lokale 

media. 

GEIT 

Een vrijgevochten geit tussen twintig bokken 

is meestal een heldin op geitenwollen sokken 

Wilg 

http://www.seniorenraad.info
mailto:dflemmers@home.nl
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Nu Wonen Venray is opgegaan 
in Wonen Limburg en de woningcorporaties in deze 
provincie zijn gaan samenwerken op het gebied van 
de woningtoewijzing, is het voor sommige ouderen 
wennen aan het nieuwe systeem. De periodieke 
advertenties met vrijkomende woningen waarvoor 
men kon inschrijven, zijn verdwenen. Hoe nu verder? 
Marjo Teeuwen-Smulders van Wonen Limburg gaf 
hierover een uiteenzetting voor de Centrale van 
Ouderenverenigingen. 

De woningstichtingen, zoals ze in de volksmond op 
een hoop worden geveegd, hebben één gezamenlijk 
systeem ontwikkeld voor de hele provincie. Dat heeft 
tot groot voordeel, dat mensen zich maar een keer bij 
een corporatie hoeven in te schrijven. Dat kost niets 
en mensen kunnen zelf in de computer nagaan, 
wanneer ze aan de beurt kunnen zijn. Wel moeten ze 
elk jaar opnieuw laten weten nog steeds interesse te 
hebben in een andere huurwoning. Door dit nieuwe 
systeem krijgen ze veel betere informatie over de 
aangeboden huurhuizen, de ligging ervan en de 
voorzieningen in de buurt. 

Een nadeel is wel dat de inschrijving alleen nog maar 
via internet kan. Er verschijnen geen aanbiedingen 
meer in dag- of weekbladen. Voor ouderen die niet 
met de computer overweg kunnen, is het dus nodig 
iemand te vinden die dit voor hen kan doen. Of ze 
moeten telefonisch of per brief contact opnemen met 
de corporatie. Die zal ouderen dan zeker verder 
helpen. Marjo Teeuwen erkende dat hierover binnen 
de corporaties flink is gesproken, maar dat dit toch 
de beste oplossing werd gevonden om ook iedereen 
een kans te bieden mee te doen. 

Er zijn vier verhuurmodellen gemaakt voor de 
woningen: loten, aanbod, optie en direct. In de 
categorie ‘loten’ zitten geen seniorenwoningen, 
omdat bij een loting jongeren niet mogen worden 
uitgesloten. Het model ‘direct’ is bedoeld voor 
mensen die met spoed een huis zoeken, bijvoorbeeld 
bij een scheiding of als het eigen huis niet meer 
betaald kan worden.  

Ouderen hebben veel meer te zoeken in de 
categorieën aanbod of optie. In het model ‘aanbod’ 
geldt als voornaamste regel: ‘wie staat het langst 
ingeschreven’. In het model ‘optie’ zijn specifieke 
complexen met seniorenwoningen opgenomen, waar 
ouderen graag willen wonen. In Venray zijn dit 
bijvoorbeeld Kiosk in Brukske en de Hoge Beek.  
In Leunen de seniorenwoningen aan de Weipas, 
Vicarieweg, Pater Kusterstraat en Vullingsstraat, in 
Oostrum die aan de Gilde- en Watermolenstraat en 
in Wanssum de huisjes aan de Cremersstraat, 
Schoevert, Tiend- en Houbenstraat. Hier hebben 

 HET NIEUWE BELEID 

WONINGTOEWIJZING 
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55-plussers ook voorrang. Mensen kunnen bij de 
inschrijving aangeven dat ze graag in een van die 
straten willen wonen. Dat kan door een ‘optie’ hierop 
te nemen. Als daar een huis vrijkomt, krijgen ze 
bericht en kunnen ze meteen het huis gaan 
bezichtigen.  

Tenslotte zijn er nog complexen als het Ambachts- 
en Joriskwartier, het Schuttersveld, het nieuwe 
De Mulder in Veltum en de Zuiderpoort in de 
bomenbuurt, waar mensen wonen die zorg nodig 
hebben. Hier gaat de toewijzing ook in overleg met 
De Zorggroep. 

Dagelijks worden om 19.00 uur de aanbiedingen op 
internet gezet: www.thuis in limburg.nl heet deze site. 
Wie zich heeft ingeschreven kan op maximaal vijf 
huizen reageren en een bezichtiging vragen. U wordt 
voor een bezichtiging uitgenodigd als u bij de eerste 
kandidaten zit. Soms nodigt Wonen Limburg de 
eerste drie kandidaten uit, soms de eerste tien.  

De corporatie laat, in overleg met de vertrekkende 
huurder, op tijd weten wanneer de bezichtiging kan 
plaats hebben. Dat kan soms al dezelfde week, soms 
pas weken later. 

Op de website van de Seniorenraad 
www.seniorenraad.info is een PowerPoint-
presentatie opgenomen van Wonen Limburg. Daarin 
kunt u de voornaamste regels nog eens kort 
uitgelegd zien. 

 
Het voorbeeld was duidelijk: in 
een van de dorpen komt een seniorenwoning vrij. 
Een inwoonster van nog net geen 55, die niet echt 
veel langer in haar eigen huis kan blijven wonen, 
schrijft ervoor in, maar krijgt het huis niet. Er komt 
een Pool te wonen.  

Het dorp mort. Eigen inwoners moet toch de kans 
worden gegeven in het eigen dorp te blijven wonen, 
zo luidde ook de boodschap van de leden van de 
Centrale van Ouderenverenigingen aan Marjo 
Teeuwen-Smulders van Wonen Limburg. 

Marjo Teeuwen snapte de redenering wel, maar had 
twee redenen waarom het toch niet kon. Op de 
eerste plaats telt bij de inschrijving de leeftijdsgrens 
van 55 jaar en ouder. En iemand van 54 jaar kan zich 
dus nog niet opgeven. Doet de corporatie daarbij een 
oogje dicht, dan is al gauw iemand van 53 jaar ook 
wel ‘aan de beurt’. De tweede reden is, dat de 
woningcorporaties de voorkeur ‘in eigen dorp’ niet 
mogen hanteren. Iemand uit een ander dorp heeft 
evenveel recht om bijvoorbeeld in Oostrum of 
Ysselsteyn te wonen, als iemand die er al woont. 
KBO-regiovoorzitter Henk de Klerk, zelf ooit 
secretaris van de Woningstichting Venray, wees er 
op dat het rijksbeleid is. Die heeft bepaald dat het 
niet meer is toegestaan mensen uit eigen dorp 
voorrang te geven. Hoe vervelend dit ook soms is. 

De Centraleleden snapten dit laatste best. Maar, zo 
stelden zij, dat betekent, dat dorpsbewoners uit het 
eigen dorp worden weggejaagd. Zeker waar het 
ouderen betreft die hun leven lang in een bepaald 
dorp hebben gewoond en alleen daar hun 
kennissenkring hebben, zou dit een reden moeten 
zijn om bij de toewijzing rekening mee te houden. 
Daarmee ontzeg je die Pool niet, dat hij in het 
betreffende dorp mag komen wonen. Alleen dat hij 
wat langer moet wachten. Voor de Pool maakt het 
normaal gesproken ook niet uit in welk dorp hij een 
huis krijgt.  

Seniorenwoningen aan de Kiosk in Brukske zijn gewild bij 
de ouderen              Foto Gerrit Kuenen  

WEL EEN POOL, NIET EEN 

OUDERE UIT EIGEN DORP  

Vrije inloop Aan de Singel  

 

Op 1 maart is dagvoorziening Aan de Singel in 

Venray gestart met een vrije inloop voor 

buurtbewoners. Zij kunnen hier elke dag, behalve op 

zaterdag, tussen 14.15 en 16.00 uur terecht, om 

samen met de deelnemers van de dagvoorziening 

koffie te drinken (voor een klein bedrag) of een 

praatje te maken. Activiteitenbegeleider Door Vulling 

van Aan de Singel: ”We willen graag buurtbewo-

ners, maar ook familieleden en vrienden, laten zien 

wat we doen. Zo krijgen we ook een buurtfunctie: 

met name oudere mensen in de wijk, die nog niet 

voor de dagbesteding in aanmerking komen, maar 

toch behoefte hebben aan gezelschap, vinden op 

deze manier een gezellige plek om onder de 

mensen te zijn.”  

Dagvoorziening Aan de Singel richt zich op 

thuiswonende ouderen. Door dagbesteding op deze 

manier aan te bieden kunnen zij langer thuis blijven 

wonen en wordt de taak van mantelzorgers verlicht. 

http://www.thuis
http://www.seniorenraad.info
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De Zorggroep neemt eind april veertig 
zorgappartementen in gebouw De 
Mulder in gebruik. Deze zullen worden bewoond door 
evenzoveel bewoners die nu nog in verzorgingshuis 
Het Schutterveld wonen. Het gebouw staat in het 
bouwproject ParcVelt. 

In tegenstelling tot de woonsituatie in 
Het Schuttersveld waar zij maar één kamer hebben, 
krijgen bewoners nu de beschikking over een 
appartement met een eigen woonkamer, slaapkamer, 
keuken en badkamer. Bovendien komen ze boven 
een centraal ontmoetingscentrum te wonen.  

Dit ontmoetingscentrum 
moet het trefpunt 
worden van de ouderen 
en buurtbewoners. 
Stichting Wijkcentrum 
Veltum, Mensana, 
Dichterbij, De Zorggroep 
en kinderopvang Spring 
hebben gezamenlijk het 
gebouw gerealiseerd. 
De bedoeling is dat er 
vóór en dóór de wijk 
activiteiten tot stand 
komen. 

In het hart van het ontmoetingscentrum zijn een 
grand café en zalen te vinden, waar iedereen van 
harte welkom is, om een hapje te eten, te borrelen, 
de krant te lezen, te recreëren of een praatje te 
maken. Behalve een ontmoetingsplaats is dit ook een 
trefpunt van zorg en welzijn, dichtbij de van 
Schuttersveld komende bewoners. Die kunnen 
hierdoor zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen.  

Blauwververstraat 

Even verderop, in de Blauwververstraat, opende 
De Zorggroep eind januari al vier groepswoningen 
voor mensen met dementie. Hier wonen in totaal 
28 mensen.  

De bouw en de inrichting van de woningen sluiten 
aan bij de belevingswereld van mensen met 
dementie. Het gedrag van iemand met dementie 
wordt grotendeels bepaald door zijn omgeving. 
Daarom zijn er in de woningen onder meer oude, 
vertrouwde, meubels te vinden en zijn er 
‘belevingshoeken’ ingericht. Buiten wordt een 
belevingstuin aangelegd, zodat bewoners zelfstandig 
naar buiten kunnen. 

De bouw was gestart in februari 2012. Aanvankelijk 
zouden de eerste bewoners in december van dat jaar 
hun intrek nemen, maar de bouw heeft vertraging 
gehad als gevolg van koperdiefstal, afgelopen zomer. 

De eerste bewoners namen 4 februari 2013 hun 
intrek. 

De verhuizing van 28 bewoners van verpleeghuis 
Beukenrode naar de Blauwververstraat heeft ervoor 
gezorgd, dat De Zorggroep ook binnen Beukenrode 
kleinere woongroepen kon realiseren. Een 
ontwikkeling waar De Zorggroep blij mee is, gezien 
de eigen visie ‘Zorg voor mensen met dementie’.  

Naar verwachting is in 2015 ook het bouwplan 
Vincentiusterrein gereed. De Zorggroep en Vincent 
van Gogh voor Geestelijke Gezondheidszorg willen 
op dit terrein tien groepswoningen voor elk zeven 
mensen met dementie bouwen. Vermoedelijk zijn de 
plannen in de loop van het tweede kwartaal zover 
uitgewerkt dat ze gepresenteerd kunnen worden aan 
de wijkbewoners.  

Toekomst Beukenrode 

Nu de groepswoningen in de 
Blauwververstraat klaar zijn en straks 
de woningen op het Vincentiusterrein, 
zullen er op termijn geen mensen met 
dementie meer wonen in verpleeghuis 
Beukenrode. De Zorggroep gaat 
bekijken hoe de mensen met een 
lichamelijke beperking, die straks alleen 
overblijven in Beukenrode, in de 
toekomst gehuisvest kunnen worden. 
Het gebouw voldoet niet meer aan de 
eisen die er tegenwoordig aan moderne 

verpleeghuiszorg worden gesteld. Het is een oud, 
monumentaal gebouw, met alle beperkingen die 
daarbij horen.  
Daar komt nog bij, dat er op dit moment heel veel 
verandert in de gezondheidszorg. De Rijksoverheid 
heeft in het Regeerakkoord een aantal maatregelen 
aangekondigd. Op dit moment is het al zo, dat 
mensen met een lichte zorgvraag (de zogenaamde 
zorgzwaartepakketten 1 en 2) die zorg thuis 
ontvangen in plaats van in een verzorgingshuis.  
Dit betekent, dat mensen die een nieuwe indicatie 
hebben voor deze lichte behoefte aan zorg niet meer 
terecht kunnen in een verzorgingshuis. Het vervallen 
van deze indicaties betekent vervolgens, dat er 
minder aanwas van zorghuisbewoners zal zijn en dat 
De Zorggroep leegstand krijgt in verzorgingshuizen.  

 

De door de Junior Kamer Venray 
opgerichte stichting Kapstok wil in een deel van het 
verzorgingshuis Schuttersveld een logeerhuis 
vestigen voor dementerende mensen. Die kunnen 
daar voor korte tijd terecht, zodat hun mantelzorgers 
eens een keer op vakantie kunnen. Of die plannen 

ONTMOETINGSRUIMTE IN  

VELTUM BIJNA KLAAR 

SCHUTTERSVELD MOGELIJK 

LOGEERHUIS DEMENTERENDEN 
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doorgaan is overigens nog onzeker. Om die reden 
praat de stichting Kapstok ook nog met een aantal 
andere eigenaren van geschikte gebouwen. 

Schuttersveld is na de oorlog gebouwd als een 
bejaardencentrum oude stijl. Het heeft smalle gangen 
en kleine kamers en is in deze tijd niet meer geschikt 
voor ouderen met rollator, rolstoel of zelfs 
scootmobiel. Nog niet bekend is wat Wonen Limburg, 
van wie het gebouw aan de Bergweg is, gaat doen 
met het verouderde gebouw. 

Als het idee van de Junior Kamer doorgaat, moet Het 
Schuttersveld behoorlijk verbouwd worden. Ook is 
niet duidelijk wat dit gaat kosten en of dit geld op te 
brengen is. Volgens voorzitter Marc Schapendonk 
zijn Wonen Limburg, verzekeraar VGZ, de gemeente 
Venray, en zorginstellingen De Zorggroep en 
Proteion ‘razend enthousiast’. Stel dat het financieel 
zal lukken, dan is het de vraag of de bevolking wil 
meedoen, want een dergelijk project lukt alleen als er 
voldoende vrijwilligers te vinden zijn. 

 

Zorgverzekering VGZ en de gemeenten 
Venray en Horst aan de Maas hebben 
samen een overeenkomst gesloten. 
Hierin hebben ze afgesproken heel nauw 
samen te gaan werken op het gebied 
van de zorg en de dienstverlening. Ze 
willen de voorzieningen in de zorg beter 
op elkaar afstemmen. Dat is beter voor 
de mensen, maar bespaart ook kosten, 
denken zij.  

De drie partijen willen wijkteams opzetten, 
waarbinnen zorgverleners nadrukkelijk samenwerken 
met als doel, de bewoners dicht bij huis een betere 
ondersteuning op het gebied van zorg en welzijn te 
bieden. In die wijkteams werken hulpverleners als de 
huisarts, maatschappelijk werker, jeugdgezondheids-
werker, WMO-consulent en wijkverpleegkundige, 
samen. Hierdoor kunnen medische of sociale proble-
men eerder worden gesignaleerd, wat verslechtering 

van de situatie voorkomt. Het wijkteam kijkt ook naar 
de rol die de eigen omgeving kan vervullen bij het 
oplossen van problemen. De organisaties 
verwachten dat mensen door deze manier van 
werken langer thuis kunnen blijven wonen.  

“Burgers zijn zelf verantwoordelijk voor hun wel en 
wee. Gemeenten en zorgverzekeraars ondersteunen 
waar nodig, maar nemen de verantwoordelijkheid 
niet over. Dat is sociaal gezien onwenselijk en 
financieel gezien niet haalbaar”, aldus wethouder 
Twan Jansen van Venray. 

De keuze om als zorgkantoor, zorgverzekeraar en 
gemeente samen op te trekken, komt voort uit 
maatschappelijke ontwikkelingen. Men wil de 
zorgvragende inwoners zo in staat stellen hun leven 
in de eigen woonomgeving en zo zelfstandig mogelijk 
te blijven voeren.  

Binnen het St. Joriskwartier aan de Burgemeester 
Esserstraat is een ontmoetingsruimte voor mensen 
van het St. Joriskwartier en de naaste buurt. Een 
team van vrijwilligers biedt de bezoekers hier de 
mogelijkheid elkaar te treffen onder het genot van 
een kop koffie. Ook kan men dan samen gezellig een 
potje rummikub spelen, kaarten of knutselen en 
andere activiteiten plegen. De ontmoetingsruimte is 
elke werkdag open van 14.00 tot 17.00 uur en op 
donderdagavond van 18.30 tot 20.30 uur. 

Daarnaast zijn er activiteiten voor een grotere 
doelgroep. Zo is er elke donderdagavond een 
wandelclub (zie foto). Liefhebbers kunnen hierbij een 
drie of zes kilometer lange wandeling maken. 
Deelnemers betalen geen contributie. De wandeling 
start om 19.00 uur. Elke maand organiseert het team 
ook activiteiten als kaarten maken, bloemschikken, 
quizzen, kienen en meer.  

Wilt u meer weten over het St. Joriskwartier, dan kunt 
u gerust eens vrijblijvend binnen wandelen, of 
informeren via tel. 511724 of bij Hay Philipsen, tel. 
0613853612. 

ZORG DICHTER BIJ BURGER  

ONTMOETINGSRUIMTE  

JORISKWARTIER   
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De stichting Computercursussen 
Venray bestaat uit deskundige 
vrijwilligers, die allen veel ervaring hebben met het 
verzorgen van cursussen op ICT-gebied. Zij 
beschikken in het ontmoetingscentrum De 
Kemphaan over een prachtig computerlokaal met 12 
pc’s, een beamer en een groot smart board. Hier 
kunt u overdag of ‘s avonds terecht voor allerlei 
computercursussen.  

Als u deze Schakel ontvangt, zijn er al diverse 
cursussen bezig, maar u kunt nog inschrijven voor de 
cursus ´Kennismaking met internet & e-mail´. Deze 
cursus bestaat uit vier lessen en start op 3 april van 
13.15 tot 15.15 uur. 
Informatie over deze en andere cursussen vindt u in 
de cursusflyer, die verkrijgbaar is bij De Kemphaan. 
Voor aanmelden en informatie kunt u ook terecht bij 
de Algemene Hulpdienst, tel. 584444 of u bezoekt 
onze website www.computercursus/venray.nl 

Vacature 
In het docententeam is plaats voor enthousiaste 
collega's. Heeft u de nodige kennis en ervaring in het 
werken met computers of bent u goed thuis in het 

COMPUTERCURSUSSEN  

SENIOREN  

gebruik van tablets en smartphones? Wilt u senioren 
graag helpen bij het computervaardig worden, neem 
dan even contact op met Leo Wethly, tel. 580789, of 
via e-mail: info@computercursus-venray.nl 

 

Proteion Thuiszorg heeft de vorige maand een 
waarschuwing naar haar cliënten gestuurd, omdat er 
insluipers actief zijn, die zich voordoen als mensen 
van de thuiszorg. De aanleiding voor deze 
waarschuwing was, dat onbekenden bij enkele 
ouderen aan huis kwamen en zich voordeden als 
medewerkers van de thuiszorg. Een vrouw belde aan 
en vertelde dat ze op controle of voor de zorg komt. 
Ze hield de ouderen aan de praat, terwijl een tweede 
persoon naar binnen sloop en spullen ontvreemdde. 

“Helaas zijn er mensen die misbruik maken van de 
kwetsbaarheid van anderen. We hebben onze 
medewerkers gevraagd, om voortaan de mensen 
vooraf te informeren, over wie zorg bij hen komt 
verlenen. Daarnaast attenderen wij de cliënt er 
regelmatig op, dat ze de thuiszorgmedewerker altijd 
kunnen vragen zich te legitimeren. Al onze 
thuiszorgmedewerkers dragen een badge, voorzien 
van logo, naam en foto. Op die manier kunnen ze er 
verzekerd van zijn dat er een vertrouwde 
medewerker van Proteion Thuiszorg bij hen thuis 
komt. En als men het niet vertrouwt, gewoon niet 
open doen", aldus directeur Backus. 

Op zich een goede waarschuwing van Proteion, 
maar de organisatie legt hiermee wel de 
verantwoordelijkheid bij diezelfde kwetsbare zieken 
en ouderen. Die kunnen niet altijd meer bijhouden 
welke mensen er bij hun thuiszorgorganisatie 
werken. Een hulpverlener vraag je niet constant naar 
zijn pasje. Een badge of iets wat er op lijkt, is redelijk 
makkelijk na te maken. Het zou beter zijn, als elke 
cliënt een of twee vaste thuiszorgmedewerkers over 
de vloer krijgt.     

Jaques Penris 

PAS OP VOOR NEP-THUISZORGERS 

KBO YSSELSTEYN/VREDEPEEL 

Zilveren KBO-speld voor  

Diny Vollenberg-Verheijen 

Tijdens de jaarvergadering op woensdag 13 maart 
jl. heeft Henk de Klerk, voorzitter van de KBO 
Regio Horst-Venray, de zilveren KBO-speld 
uitgereikt aan Diny Vollenberg-Verheijen.  
Dit gebeurde vanwege haar vele verdiensten 
tijdens haar twaalfjarig bestuurslidmaatschap, 
waarvan de laatste vijf jaar als vicevoorzitter.  

Vele jaren verzorgde zij de verspreiding van de 
Nestor/De Schakel, organiseerde de maandelijkse 
fietstochten en wandelingen. Verder was ze lid van 
het kiencomité en zorgde voor de samenstelling en 
bezorging van de kerstpakketten. 
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DIT HOUDT ME BEZIG 
 

 

 

Wie is: Sraar Philipsen 

Woonplaats: Venray 

Leeftijd: 79 jaar 

Weduwnaar van: To Michels 

Opa van: twee kleindochters 

Oud-beroep: medewerker Rank Xerox 

Bezigheden: al 40 jaar lid van het Lourdescomité; en 

verwoed verzamelaar. 

Veertig jaar geleden, in 1972, zocht Sraar Philipsen 
een hobby. Hij moest iets meer om handen hebben 
dan enkel zijn werk. Hij bezocht eens een 
hobbybeurs en vond iets: postzegels verzamelen. En 
sigarenbandjes. 

Zoals het hoort begon Sraar in het klein. Hij begon 
Nederland te sparen met omliggende landen: België, 
Duitsland en Engeland. Met de Nederlandse 
overzeese gebiedsdelen zoals dat heet: Oost-Indië 
(nu Indonesië), Suriname, de Antillen. Maar voor 
Sraar werd het sparen al snel een verzamelwoede. 
Hij toog naar ruilbeurzen en bezoekt er nu nog zes, 
zeven in de maand. Hij reist veilingen af, nam 
abonnementen en ruilt met enkele vaste 
verzamelaars in Zuid-Limburg en België. Alleen 
kopen via internet, daar begint Philipsen niet aan. 

En Sraar spaart niet alleen de postzegels, zoals veel 
verzamelaars doen (van elke zegel een exemplaar), 
maar ook de rolzegels met de genummerde tel-
strookjes, de postzegelboekjes, eerstedag-
enveloppen, de misdrukken en foutgeknipte zegels. 
“Vooral in het begin van het postzegel tijdperk, 
midden 1800, kwam dat veel voor. Toen ging het 
maken van drukplaten nog met de hand, werden er 
fouten gemaakt. Drukken was toen ook een veel 
grovere techniek dan nu”, legt Sraar uit. 

100.000 bandjes 
Aan de postzegels van de genoemde vier landen had 
hij al snel niet genoeg. Sraar legde zich toe op 
kinderpostzegels en -kaarten, kreeg via die ingang 
de smaak te pakken om ‘maximkaarten’ te 
verzamelen. “Maximkaarten zijn prentbriefkaarten 
met dezelfde afbeelding als op de postzegel. Die 
zegel wordt dan op de voorzijde erbij geplakt. Daar 
zijn veel mensen mee bezig.” Toen kreeg Sraar op 
een ruilbeurs oog voor sigarenbandjes en 
suikerzakjes. Vooral de sigarenbandjes boeien hem 
en hij schat dat hij er ondertussen meer dan 100.000 
heeft. Er zijn, net als van de postzegels, ook van die 
sigarenbandjes catalogussen. Sraar tekent nergens 
aan wat hij al heeft. “Dat zit in mijn kop. Het komt 
zelden voor dat ik iets koop wat ik al heb”, zegt hij. 

Een schatting van de door hem verzamelde 
hoeveelheid postzegels durft hij niet te geven. “Ik heb 
de zolder en twee slaapkamers vol”, vertelt hij. Maar 
ook in de gang staan vele dozen voor de ruilhandel, 
en in de kamer en keuken ligt ook nog van alles.  

Stempel Veltumse Kleffen 
Sraar is inmiddels voorzitter van de postzegelclub in 
Venray en penningmeester van de West-Europese 
sigarenbandjesclub. Of hij van een land alle post-
zegels heeft? “Nee, ik heb ook niet de illusie dat ooit 
gedaan te krijgen. Maar het blijft spannend. Je weet 
nooit wat je op een ruilbeurs of veiling tegenkomt.”  
Enkele jaren geleden bijvoorbeeld zag hij op een 
veiling een bijzonderheid: zes albums met Neder-
landse zegels, allemaal gestempeld. Het bijzondere 
was, dat op elke zegel de datum en het postkantoor 
van afstempeling duidelijk te lezen zijn. “Daar zitten 
zegels bij met bijvoorbeeld een stempel van het 
toenmalige postkantoor in Oostrum, Ysselsteyn, 
Veltumse Kleffen. En ook het rijdende postkantoor 
van Venray. Ik heb die verzameling meteen gekocht,” 
vertelt Sraar enthousiast.  

Het mag soms wat kosten, zo’n hobby, “vooral op 
veilingen is het verleidelijk door te gaan met bieden. 
Je moet leren op tijd te stoppen, anders wordt het te 
duur.” Sraar is zelf het meest weg van zijn 
verzameling Engelse zegels. “Dat land heeft toch de 
mooiste postzegels. Maar door de watermerken en 
onzichtbare fosforstroken (nodig voor het 
automatisch afstempelen van de post) is het ook heel 
moeilijk verzamelen, meldt hij.  

Jaques Penris    foto’s Gerrit Kuenen 

Vooraankondiging 
De KBO Venray-Kom heeft een extra 
activiteit in april. Zangeres Marie 
Christien brengt op zaterdag 27 april 

vanaf 20.15 uur de theatershow ‘Voetsporen’, in de 
Oesterham te Oostrum.  
Toegangsprijs bedraagt € 8,50, KBO leden krijgen 
op vertoon van hun ledenpas € 1,50 korting. 
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Dinsdag 26 maart KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag van 14.00 tot 16.30 uur in De 
Zandhoek. (voor alle senioren van Wanssum) 

Woensdag 27 maart KBO BLITTERSWIJCK:  
Workshop paasstukjes maken. Deze vindt plaats in 
de zaal bij ’t Huukske, aanvang 13.30 uur. (alleen 
voor leden) 

Donderdag 28 maart KBO WANSSUM:  
Kienen In De Zandhoek vanaf 14.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum) 

Woensdag 3 april KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL:  
Kienen in de Smelehof. Aanvang: 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Woensdag 3 april ANBO VENRAY: 
Voor de liefhebbers is er deze dag een korte 
fietstocht van ongeveer 25 km. Vertrek om 13.30 uur 
bij De Kemphaan. Opgave ‘s morgens voor 10.00 uur 
bij Frans Beks tel. 589083 of Wim van Tilburg 
tel. 546524. (voor leden van ANBO en KBO) 

Woensdag 3 april KBO BLITTERSWIJCK:  
Sjoelen in ’t Huukske, aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Donderdag 4 april KBO VENRAY-KOM:  
Bezoek aan de paddenstoelerij in Horst. Zie bericht 
elders in deze Schakel. 

Dinsdag 9 april KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag, van 14.00 tot 16.30 uur in 
De Zandhoek. De Zwerf-Boeken-Kast is geopend 
van 14.00-16.30 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum) 

Woensdag 10 april KBO WANSSUM: 
Eetpunt in De Zandhoek. Aanvang 12.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum en Geijsteren na 
aanmelding) 

Donderdag 11 april GPV VENRAY:  
Themamiddag over toerisme voor iedereen. Dus ook 
voor mensen met beperkingen. Om 14.00 uur in 
De Kemphaan. (voor iedereen) 

Vrijdag 12 april KBO WANSSUM:  
Wandelen over een afstand van vijf kilometer. 
Vertrek om 13.30 uur bij De Zandhoek.  
(voor alle senioren van Wanssum) 

Zaterdag 13 april KBO WANSSUM:  
Diner Dansant. De KBO afdeling Wanssum heeft in 
samenwerking met gemeenschapshuis De Zandhoek 
een diner dansant georganiseerd. Het diner, met 
gelegenheid tot dansen, heeft plaats in De Zandhoek 
en begint om 19.00 uur. Met muzikale medewerking 
van het duo Bagatelle uit Den Dungen. De kosten 

van het viergangendiner bedragen € 22,50 per 
persoon. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij 
Sjraar Beterams, tel. 532305.  
(voor inwoners van Wanssum vanaf vijftig jaar) 

Maandag 15 april KBO MERSELO:  
Kienen in Den Hoëk. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Dinsdag 16 april ANBO VENRAY: 
Lezing over de Maasheggen, om 14.00 uur in 
De Kemphaan. Voor verdere informatie zie elders in 
De Schakel.  

Woensdag 17 april KBO OIRLO:  
Gezellige kienmiddag met mooie prijzen, aanvang 
14:00 uur in het gemeenschapshuis De Linde.  
(alleen voor leden van de KBO Oirlo) 

Woensdag 17 april KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL:  
Kienen in de Smelehof. Aanvang: 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Donderdag 18 april KBO WANSSUM:  
Jaarvergadering. Deze heeft plaats in De Zandhoek 
en begint om 14.00 uur.  
(voor alle leden, die zich hebben aangemeld) 

Donderdag 18 april KBO VENRAY/KOM: 
Voorjaarvergadering. Deze vergadering begint om 
14.00 uur. De agenda is apart bij deze Schakel 
gevoegd. Na de pauze zal Francee Muninghof van 
Proteion een lezing houden. Het thema luidt: 
‘Valpreventie in en om huis’. (alleen voor leden) 

Donderdag 18 april KBO OIRLO: 
Samen eten in De Terp.  
(alleen voor leden van de KBO Oirlo) 

Maandag 22 April KBO VEULEN:  
Themamiddag ‘slapen kun je leren’. De middag 
begint om 14.00 uur in De Hoefslag.  
(alleen voor leden) 

Woensdag 24 april KBO BLITTERSWIJCK:  
Finale van het sjoeltoernooi in ’t Huukske. Deze 
eindwedstrijd begint om 13.30 uur  

ACTIVITEITENAGENDA VAN 

22 MAART TOT 19 APRIL 
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De nachtapotheek aan de Leunseweg, bij de 
Huisartsenpost, blijft nog maanden open. Maar of 
van uitstel van de sluiting ook afstel komt, zal in het 
najaar pas blijken. Hoopvol is dat er in elk geval weer 
gepraat wordt tussen de verschillende partijen over 
de normen en kosten die hiermee gemoeid zijn. 

Een maand geleden kwam opeens het bericht dat de 
nachtapotheek per 1 maart zou worden gesloten. 
Mensen die ’s nachts ziek worden en acuut 
medicijnen nodig hebben, zouden dan naar Venlo 
moeten. In de hoop dat daar een nachtapotheek blijft. 
Want ook in Venlo (en 
Roermond) hebben de 
apothekers meningsverschillen 
met zorgverzekeraars VGZ en 
CZ over de vergoedingen.  

Voor mensen die zelf niet naar 
Venlo kunnen rijden en ook 
geen hulp van familie of buren 
hebben, zou sluiting een ramp 
betekenen. Een idee was om 
een taxi in te zetten, die op en 
neer zou kunnen rijden om de gewenste medicijnen 
te halen. Dat was in elk geval goedkoper dan iemand 
een hele nacht in de apotheek op post te houden.  

Voorzitter Trudy Eekhout van de Seniorenraad 
Venray heeft, nadat de Seniorenraad begin februari 
een brief stuurde aan de huisartsenorganisatie 
Cohesie en de apothekers over deze sluiting, druk 
overleg gevoerd met allerlei instanties: de 
nachtapotheek zelf, het Huis van de Zorg Limburg, 
met de Inspectie Gezondheidszorg, met Cohesie en 
VGZ. Ook wethouder Twan Jansen onderhandelde 
en Cohesie sprak zijn afkeuring over de sluiting uit. 

Bezuiniging 
Het probleem is ontstaan doordat de 
zorgverzekeraars uit bezuinigingsoverwegingen 
minder gingen betalen aan de nachtapotheken. Die 
kregen tot nu toe vanwege dit nachtwerk een extra 
vergoeding voor de meerkosten. De rest werd 
bijgedragen door de andere apothekers, die zelf niet 
’s nachts open hoefden te blijven.  
De zorgverzekeraars willen dit jaar de kosten 
terugdringen en besloten dus minder geld te geven 
aan de nachtapotheek. De andere apothekers kregen 
voor hun bijdrage ook geen vergoeding meer en 
stopten met hun bijdrage. Toen besloot de 
nachtapotheek Venray vanwege een dreigend tekort 
van 100.000 euro ook maar te stoppen. Cohesie was 
er heel ongelukkig mee, voor de gemeente en 
Seniorenraad was het ‘onaanvaardbaar’. Immers, de 
apotheken hebben de zorgplicht, om dag en nacht 
klaar te staan voor de patiënt. 

NACHTAPOTHEEK BLIJFT  

VOORLOPIG NOG OPEN 

45 minuten rijden 

Dit laatste klinkt prachtig, maar er staat ook ergens 
dat aan die plicht wordt voldaan als er een apotheek 
open is binnen een afstand van 45 minuten rijden. 
Dus Venlo of zelfs Roermond zijn goede 
alternatieven, volgens die regel. De Seniorenraad is 
het daar helemaal niet mee eens. Zoek als oudere, 
zonder familie in de nabijheid, maar eens een 
buurman of kennis die midden in de nacht zijn bed 
uit wil komen om anderhalf uur te rijden voor een 
doosje pillen, een drankje of een zalfje. Het wordt 
nog erger als ook Venlo en Roermond, waar 
dezelfde problemen spelen, de deuren ’s nachts 
sluiten.  

In de laatste week van februari is van diverse kanten 
druk uitgeoefend op de apothekers 
en zorgverzekeraars om voor 
1 maart met een oplossing te komen. 
Het laten halen van die medicijnen 
door een taxi leek de goedkoopste 
mogelijkheid. Van de zes gevallen 
zijn er normaal vijf, waarin de zieken 
zelf vervoer kunnen regelen; de taxi 
zou feitelijk maar een keer per nacht 
hoeven te rijden voor een medicijn. 
Desondanks blijft het een flinke 

belasting voor zieken en hun partner. Iemand kan 
niet zomaar naar Venlo, als thuis een zwaar zieke 
ligt te wachten op hulp.  

Het overleg heeft echter geleid tot andere inzichten. 
Immers, als mensen toch naar Venlo moeten voor 
medicijnen, zullen ze ook de huisartsenpost Venray 
niet meer bezoeken en ontstaan daarbij weer 
problemen. Alle partijen kwamen zo tot de conclusie 
dat de nachtapotheek in medisch centrum De 
Wieënhof open moet blijven. En ze beloofden ook 
allemaal weer een financiële bijdrage te leveren. 

Het wachten is nu op de uitkomst van een landelijke 
discussie over de hoogte van de kosten, die een 
nachtapotheek mag declareren bij de verzekeraars. 
Als die gesprekken hebben geleid tot concrete 
afspraken, wordt duidelijk of de Venrayse 
nachtapotheek hieraan kan voldoen. Zo niet, dan 
volgt alsnog sluiting. Maar afgesproken is al dat 
iedereen zich dan sterk zal maken voor een goed en 
voor iedereen aanvaardbare oplossing.  

Jaques Penris 
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INFO OUDERENWERK: binnen het ouderenwerk in Venray gaan we van start met een nieuwe activiteit, in navolging 
van vele andere gemeenten waaronder Horst a/d Maas starten we i.s.m. met een aantal lokale partners met de 
BoodschappenPlusbus. Een voorziening, die het samen met andere, mogelijk maakt dat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig binnen hun eigen dorp kunnen blijven wonen. Al met al een welkome aanvulling op de reeds bestaande 
voorzieningen maar ook een activiteit om elkaar te ontmoeten. 

Mantelzorgcompliment  
Bent u mantelzorger die zorgt voor iemand met een 
AWBZ- indicatie? Dan kunt u een vergoeding van de 
overheid krijgen van maximaal € 200,-  
Wie krijgt het mantelzorgcompliment? Om het mantel-
zorgcompliment aan te kunnen vragen, moet de 
zorgvrager een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan 
huis (een extramurale indicatie), afgegeven door het CIZ 
(Centrum Indicatiestelling Zorg) of Bureau Jeugdzorg; 
voor minimaal 53 weken (371 dagen).  
Deze indicatie dient op of na 1 augustus 2009 zijn 
afgegeven. 
Zorgt u voor iemand die geen AWBZ-indicatie heeft? 
Maar doet u wel taken waarvoor een indicatie mogelijk is 
(geen huishoudelijke hulp)? Dan kunt u in aanmerking 
komen voor een mantelzorgcompliment, wanneer degene 
voor wie u zorgt een nuluren-indicatie aanvraagt. De 
beoordeling wordt gedaan door het CIZ. 
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het 
Steunpunt Mantelzorg Venray. 
 
Mantelzorg en erfbelasting 
Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar wel 
bloedverwanten van elkaar? En woont u samen? Dan 
bent u toch partners voor de erfbelasting als de een 
mantelzorg verleent aan de ander en u voldoet aan de 
voorwaarden voor mantelzorgers. Kinderen die bij hun 
vader of moeder wonen om voor hem of haar te zorgen, 
hebben recht op een extra hoge vrijstelling van 
erfbelasting. Ze worden nl. aangemerkt als fiscale partner 
en dan geldt niet de vrijstelling van € 19.114,- die een kind 
normaliter krijgt, maar € 603.600,-. Er zijn wel 
voorwaarden aan verbonden. Je moet kunnen bewijzen 
dat je bij je ouder inwoonde en voor hem of haar zorgde. 
Om te beginnen moet je bij de notaris een samenlevings-
contract met wederzijdse zorgplicht laten opmaken. Ook 
moet je samen op hetzelfde adres zijn ingeschreven bij de 
burgerlijke stand. Verder moet je meerderjarig zijn en bij 
de Sociale Verzekeringsbank een mantelzorgcompliment 
hebben aangevraagd: een verklaring dat je recht geeft op 
een vergoeding van € 200,- per jaar. Op het moment van 
overlijden moet je al zeker een half jaar aan de 
voorwaarden voldoen. Is er geen notariële akte, dan moet 
je minimaal 5 jaar op hetzelfde adres staan ingeschreven. 

Voor verdere informatie: www.svb.nl 
www.belastingdienst.nl   www.notaris.nl 
 
Proef met de BoodschappenPlusBus 
In de regio Venray vinden diverse activiteiten plaats voor 
ouderen en mensen met een beperking, die behoefte 
hebben aan een zinvolle tijdsbesteding. Ontmoeting en 
contacten leggen met leeftijdsgenoten staan hierbij hoog 
in het vaandel. Deze activiteiten kunnen voorkomen dat je 
in een sociaal isolement geraakt. 
Sinds kort is er een werkgroep actief die onderzoekt of de 
BoodschappenPlusBus ook in Venray kan worden 
ingezet. De bus is een initiatief van het Nationaal 
Ouderenfonds. In heel Nederland rijden er 60 bussen 
rond. Een bus biedt plaats aan 8 personen en een 
chauffeur. Alhoewel de naam doet vermoeden heeft de 
bus niets te maken met boodschappen doen bij een 
bepaalde supermarkt. Op de meeste plaatsen wordt de 
bus ingezet om ouderen in de gelegenheid te stellen 
(samen) te gaan winkelen. In de gemeente Horst aan de 
Maas rijdt sinds januari 2011 bijna dagelijks de 
BoodschappenPlusBus. Meer informatie over Horst vindt 
u via www.samenuitbus.nl 

Op vrijdag 5 april wordt gestart met een proefperiode 
van vier maanden. Het is de bedoeling dat gedurende 
deze periode de bus (max. 8 passagiers) iedere vrijdag-
ochtend klanten gaat ophalen in de dorpen van Venray. 
Ouderen en mensen met een beperking uit de kerkdor-
pen kunnen tegen een geringe vergoeding van drie euro 
in het centrum van Venray gaan winkelen. Hierbij kan 
worden gedacht aan boodschappen doen, naar de 
bibliotheek gaan, zaken regelen op het gemeentehuis of 
gezellig een kopje koffie gaan drinken. De klanten wor-
den op één centraal punt in het centrum afgezet. 

Venray heeft veel dorpskernen daarom zal de bus de ene 
week de klanten ophalen die in Castenray, Oirlo, 
Oostrum, Leunen, Veulen en Heide wonen. 
De andere week worden klanten opgehaald die in 
Ysselsteyn, Vredepeel, Merselo, Smakt, Geijsteren, 
Wanssum en Blitterswijck wonen. 

De klanten kunnen zich vooraf opgeven bij de Algemene 

Hulpdienst, tel. 584444.  

Synthese – ouderenwerk Venray:  Contact Synthese: 

 Dasja Giantsios - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg Venray. Kantoor Leunseweg 51, 5802 CG Venray  

 Kamelya Ertürk - ouderenadvisering allochtone ouderen. tel: 517300,  

 José Wijnhoven - steunpunt mantelzorg Venray. mail: info@synthese.nl site: www.synthese.nl 

 Hans Chlon - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen. Steunpunt mantelzorg 

 Léon van Dijck - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen,  via zorgloket gemeente: maandag 13-17 uur, 

 - coördinatie sociale alarmering dinsdag, woensdag en donderdag 09-13 uur. 

http://www.mezzo.nl/link.php?id=13761


15 

Boekje Scootmobielrijders 

Maandag 18 maart werd in ouderencentrum De 
Kemphaan een boekje gepresenteerd met als titel 
‘Scootmobielrijders in het Venrayse verkeer’. Alle 
scootmobielgebruikers en belangstellenden waren op 
deze middag van harte welkom.  

Deze vernieuwde brochure is een wens die al jaren 
bij het GehandicaptenPlatform Venray leefde.  
Ook de gemeente Venray, de grootste verstrekker 
van scootmobielen, vond het hard nodig, om de 
eerste, sterk verouderde, brochure te vervangen door 
een bij deze tijd passend boekwerkje.  
De brochure bevat informatie over en tips voor het 
gebruik van een scootmobiel en geeft ook informatie 
over specifieke verkeerssituaties in de gemeente 
Venray. Tevens worden de wettelijke verkeersregels 
voor scootmobielen toegelicht. 

Deze vernieuwde brochure is een eerste product van 
de werkgroep ‘scootmobielen in Venray’. Deze 
werkgroep wordt gevormd door leden van het GPV 
en de afdeling Venray van Veilig Verkeer Nederland. 
Mede door financiële bijdragen van de gemeente 
Venray, Veilig Verkeer Nederland afd. Venray en de 
firma Ligtvoet (fabrikant van scootmobielen) kon 
deze brochure worden uitgebracht. 

Cursussen 
De werkgroep heeft verder het voornemen om 
periodiek scootmobielcursussen te organiseren.  

Seniorservice Gilde Venray is een 
actieve vereniging die sinds 1991 bestaat. De leden 
van de vereniging zijn het bestuur en de teamleiders/
aanbieders van de diverse activiteiten. 
Het bestuur is in materiële en organisatorische zin 
voorwaardenscheppend bezig. 
De teamleiders en hun assistenten kunnen daardoor 
hun kennis, kunde en ervaring op het gebied van 
beroep, vakmanschap of hobby op een vakkundige 
manier overdragen op de deelnemers. De leden 
weten zich gesteund door de overkoepelende 
organisatie van het Gildewezen, Stichting Gilde 
Nederland. 

Seniorservice is gehuisvest aan de Prins 
Bernhardstraat 12A. Binnen het centrum vinden per 
week rond de dertig hobbyactiviteiten plaats. Elke 
week komen de teamleiders en assistenten in het 
gebouw om enthousiaste groepen te leiden, die 
vooral het samenzijn en samenwerken als basis 
hebben. 
Al deze mensen willen heel graag laten zien waar ze 
mee bezig zijn en wat ze maken. Daarom houdt 
Seniorservice een open dag op zaterdag 27 april.  
Op de binnenplaats staat dan een tent, waarin de 

OPEN DAG VAN  

SENIORSERVICE  

GPV NIEUWS 

deelnemers hun creaties zullen tonen.  
In het gebouw zelf is ook van alles te bekijken. 
Het bestuur nodigt u graag uit op deze dag, u bent 
welkom van 10.00 tot 17.00 uur. U vindt ook 
informatie op de website www.seniorservicevenray.nl 

Nieuw: Mandala 

Bij Seniorservice Gilde Venray begint Wilma Houwen 
op vrijdag een nieuwe activiteit: Mandala tekenen. 
Mandala is een woord uit het Sanskriet en betekent 
Cirkel. Overal ter wereld, bij alle culturen komt men 
de cirkel tegen. Het is een oervorm die veel mensen 
boeit. 
Tijdens het tekenen en kleuren van de Mandala staat 
het innerlijke gevoel centraal. Door vanuit het 
middelpunt van een cirkel te werken, zult u beter in 
contact komen met uzelf. U zult een persoonlijke 
helende en creatieve ontwikkeling doormaken. Het 
helpt om uw concentratie op peil te houden en tot rust 
te komen. 
Hebt u interesse? Neem dan contact op met Wilma, 
tel. 0648493335. Of loop binnen op vrijdagmiddag 
van 15.00 uur tot 17.00 uur in het gebouw aan de 
Prins Bernardstraat 12A 

>>> zie volgende pagina  
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Sinds een jaar hangen er in het centrum van Venray op straathoeken twee 
naamborden: in het blauw de huidige straatnaam, in het bruin de vroegere 
benaming. Deze rubriek geeft uitleg over het hoe en waarom. 
 

Huidige naam:  Patersstraat 

Oude naam:  Hooghstraete 

Leidt van:   Paterskerk naar Grotestraat 

Betekenis:  De naam Hooghstraete zegt iets van het reliëf en de 
hoogteligging van de weg. De straat voert midden door het gebied dat vroeger het 
Sandtacker werd genoemd, vandaar de latere toevoeging Sandtackerse 
Hooghstraete. 

In de gemeente Venray stroomden vroeger 3 beken, de Loobeek in het noorden, 
de Oostrumse beek in het zuiden en één beek die recht door de kern van Venray 
liep. Deze beek ontspringt in de Peel, loopt langs Veltum en door de Langstraat 

naar de Schoolstraat. De beek voedt het water voor de Burggraaf, een verdedigingsgracht rond het oude 
centrum van Venray, Er zijn historici die denken dat de naam ‘Hoogstraete’ al gebruikt werd vóórdat er 
sprake was van de nederzetting Rode of Venrode. De hoge oevers van de beken waren in de prehistorie al 
bewoond, wat blijkt uit vondsten uit de steentijd. 

Wanneer veranderd: Later veranderde de naam Hooghstraete in 
Patersstraat. In de Franse tijd (van 1795 tot 1815) komen we in 
1803 de eerste vermelding tegen van ‘La Rue des Pêres’, 
vertaald: ’ Straat van de Paters’. Voordat de paters Franciscanen 
in 1647 het nieuwe Patersklooster en Paterskerk betrokken 
hadden zij een tijdelijk verblijf in Patersstraat 29, het pand ‘De 
Keizer’, later herberg en bierbrouwerij. Saillant is te weten dat zij 
zich, toen de laatste Franciscaners het patersklooster in 1967 
verlieten, opnieuw op de plek van ‘De Keizer’ , in een 
miniklooster voorzien van een huiskapel vestigden. 

Andere opmerkelijke panden aan deze straat: op de beide hoeken bij de Paterskerk de twee prachtige 
panden van de rijkste mensen in de 19e eeuw, de familie Van den Boogaart. Tegenover Hotel-brouwerij ‘De 
Keizer’ lag voor de 2e Wereldoorlog het verenigingsgebouw het Patronaat. Verderop het monumentale pand 
waar eind 19e eeuw huisarts Jansen zich vestigde, later bankgebouw en nu kantoorruimte. 

Op het einde van de Paterstraat stond op de hoek van de Draolsen Wegh (Poststraat) het in 1904 
gebouwde karakteristieke postkantoor met ronde torentje. 
 

Via Rooynet zijn er diverse foto’s verkrijgbaar  Foto uit de collectie van Jan van der Putten 
 Tekst van Gérard Lucassen, bewerkt door Gerrit Kateman  

VAN WECHE EN STRAETE IN VENRODE (2) 

 
De eerste heeft plaats op woensdag 19 juni. De cursus wordt 
‘s morgens en ‘s middags gegeven. De mensen die de 
cursus geven, volstaan niet met een theoretische 
benadering. De cursisten kunnen ook in de praktijk oefenen 
in de eigen, specifiek Venrayse situatie, om deze zo beter te 
leren kennen.  

Deze cursus zal hopelijk leiden tot een nog veiliger gebruik 
van het vervoermiddel. Tevens wordt hiermee beoogd, bij de 
overige verkeersdeelnemers in Venray meer begrip te 
kweken voor slecht ter been zijnde weggebruikers die zich in 
een scootmobiel door het snellere verkeer moeten zien te 
wurmen. Foto Gerrit Kuenen 

>>>vervolg 


