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Herfst. We zijn definitief beland in het seizoen van de koude voeten en de natte neuzen. Toch valt er in de 

natuur veel te genieten. De oogst is bijna binnen, de velden worden maïsvrij, waardoor we weer van ons af 

kunnen kijken. De boomgaarden werpen hun vruchten af. Wespen doen zich nog snel tegoed aan de appels, 

voordat deze worden vermalen tot appelmoes of stroop. Of, zoals in het geval bij Piet en Jeanne Smits uit 

Venray, in de gistbakken gaan om tot heerlijke wijn te worden omgetoverd.   Foto Gerrit Kuenen 
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 

financiële steun van de gemeente Venray. 

(over: WMO-aanpassingen, 
accommodatiebeleid, openbaar vervoer, 
nachtapotheek en ontslagen in de zorgsector) 

Een artikel in Dagblad De Limburger over de WMO-
aanpassingen deed op 3 oktober nogal wat stof 
opwaaien in de vergadering van de Seniorenraad. 
Niet het artikel zelf, maar de mededeling dat drie 
gemeenten in Noord-Limburg (Venlo, Bergen en 
Mook) al vooruitlopend op die veranderingen, aan de 
slag zijn gegaan.  

In Venray is dat (nog) niet het geval. “Hoe komt het 
toch, dat Venray niets doet en dat buurgemeenten al 
vooruitstrevend actief zijn”, was de vraag. Het 
antwoord zullen we eind oktober waarschijnlijk wel 
horen tijdens de voorlichtingsbijeenkomst in De 
Kemphaan. 

De vraag werd wat nadrukkelijker gesteld, omdat 
even tevoren was gesproken over de ontmoetings-
ruimten in dorpen en wijken. Verantwoordelijk senio-
renraad-lid Joop Bus had bij rondvraag doorgekregen 
dat gemeenten als Horst aan de Maas en Peel en 
Maas (Helden) de afgelopen tijd voor zeven miljoen 
hebben geïnvesteerd in de verbetering van de dorps- 
en wijkhuizen. In Venray is dat slechts twee miljoen. 
Bovendien trekt Venray zich verder terug uit de finan-
ciering van de exploitatie, waardoor er steeds meer 
huur gevraagd wordt voor het gebruik van de zalen. 

Waar een aantal ouderen pleit voor gratis openbaar 
vervoer voor ouderen in de daluren, lijkt het er op dat 
het juist duurder wordt. Om de tarieven gelijk te 
trekken met landelijke dienstregelingen, heeft 
vervoerder Veolia het reizen per trein voor de 
ouderen 34 procent duurder gemaakt. Lees hierover 
elders in deze Schakel.  

Rond het openhouden van de nachtapotheek in 
Venray is het akelig stil. Weliswaar is afgesproken 
dat de apotheek in elk geval dit jaar nog open blijft, 
maar over verder overleg wordt niet gesproken. En 
van het nieuwe landelijke beleid op dit punt, waarbij 
Venray wil aanhaken, is ook nog niets vernomen. 
“Het is stil tot er weer brand uitbreekt”, aldus een van 
de SR-leden. Voorzitter Trudy Eekhout wil om die 
reden zelf de gesprekken weer op gang brengen, 
zodat er tijdig besluiten worden genomen. 

Bezorgd was de Seniorenraad ook over de 
aangekondigde ontslagen bij Dichterbij en De 
Zorggroep, hoewel de laatste organisatie nog niet 
heeft laten weten wat er gaat gebeuren. Wat de 
gevolgen zullen zijn voor de zieken, ouderen en 
gehandicapten is onbekend, de Seniorenraad houdt 
zijn hart vast. 

SENIORENRAAD 
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PUBLIEKE OMROEP 

Aan de plannen van dit kabinet om 
extra te bezuinigen op de publieke 
omroep is de laatste tijd veel aandacht 
besteed. Vooral door de publieke 
omroep zelf. Met tientallen tv-spotjes per dag werd 
geprotesteerd. Toch vind ik dat het bezuinigingsplan 
ook een gunstige kant heeft. De omroepen worden 
namelijk gedwongen een keus te maken uit die brij 
aan steeds meer dezelfde programma’s waarmee ze 
ons opzadelen. 

Wat mij betreft zijn er genoeg programma’s die zo 
naar de commerciële zenders kunnen. Boer zoekt 
Vrouw, Lingo, Vive la Frans, We zijn er bijna, Heel 
Holland Bakt, De allerslechtste chauffeur en een hele 
serie tranentrekkers bijvoorbeeld. Dan gaat ons 
belastinggeld niet meer naar onnozele 
oubolligheden. Dan betalen wij niet meer mee aan 
dat steeds erger wordende gegluur in het privéleven 
van naïevelingen. Dan wordt het menselijk leed niet 
meer op onze kosten met bakken tegelijk over het 
scherm uitgestort. Zoals in het programma ‘Liefde 
voor later’, waarin stervenden werd gevraagd samen 
met Anita Witzier een herinneringsdoos samen te 
stellen. Voor later als zij er niet meer zijn. Wie verzint 
zoiets? De KRO. En wie betaalt dat? Wij. 

‘Het Familiediner’ is ook zo’n gluurderig programma. 
Het gaat over ruzie maken in een familie, wat overal 
wel eens voor komt. Normaal gesproken hou je 
zoiets stil, omdat anderen daar niets mee te maken 
hebben. Maar soms licht een van de ruziënde 
familieleden EO-presentator Bert van Leeuwen in. 
Deze blikken dominee met de uitstraling van een ui 
gaat meteen bemiddelen of je wilt of niet. Niet in 
stilte, maar met volop draaiende camera’s die het 
hele hebben en houden van de familie bloot leggen. 
Waarna tot slot iedereen in een patserige limousine 
een ritje maakt naar een chic restaurant om daar op 
onze kosten te gaan eten. Meteen wegbezuinigen! 

Ook ‘Een tegen honderd’ kan naar de commerciëlen, 
waar de quiz trouwens vandaan komt. Het niveau 
van de vragen is soms tenenkrommend gênant. Maar 
daar maalt niemand om. Het gaat alleen maar om de 
postcodeloterij. De rest is een show, waarvan 
mensen die enigszins kunnen nadenken alleen maar 
gruwen. Niet moeilijk doen, is het parool. Dat is de 
presentatrice wel toevertrouwd. Haar enige diepgang 
wordt gevormd door haar decolleté. Als je vervolgens 
sommige kandidaten hun antwoord hoort 
beredeneren, snap je waarom Alexander Pechtold 
steeds weer vurig pleit voor investeringen in het 
onderwijs. 

Theo Vliegenberg 

 COLUMN 

(over: apart overleg met de voorzitters, het 
jaarplan 2014 en de gemeenteraadsverkiezingen) 

De Centrale van Ouderenverenigingen wees half 
september een voorstel van de Seniorenraad af om 
een voorzittersoverleg in te voeren.  

De Seniorenraad, het dagelijks bestuur van de 
Centrale, wilde enkele keren per jaar apart 
overleggen met de voorzitters alleen, om 
slagvaardiger te kunnen handelen bij moeilijke 
punten. De vergaderingen van de voltallige centrale 
zouden dan tot twee (in plaats van vier) keer per jaar 
kunnen worden teruggebracht, oordeelde de 
Seniorenraad. In een ‘proefbijeenkomst’ van de 
Seniorenraad met de voorzitters zag de Centrale 
overigens geen kwaad. 

Verder sprak de Centrale over de zaken die in het 
komende jaar aangepakt dienen te worden. De 
Seniorenraad had voor het jaarplan 2014 zelf al de 
nieuwe uitvoering van de WMO op de agenda gezet, 
evenals de basiszorg (denk aan de nachtapotheek) 
en het verbeteren van de belangenbehartiging 
alsmede het versterken van de eigen organisatie. 
Vanuit de Centrale werd met nadruk gewezen op de 
ontmoetingscentra die het zwaarder zullen krijgen, nu 
de gemeente zich met haar (financiële) steun 
terugtrekt. Ook werd aandacht gevraagd voor de 
woningbouw, omdat in Oirlo sprake is van verkoop 
van de seniorenwoningen. Lees hierover elders in De 
Schakel. 

De aanwezige leden van de Centrale stemden 
tenslotte in met de stappen die de Seniorenraad wil 
nemen rond de gemeenteraadsverkiezingen. In de 
hoop dat de politieke partijen meer aandacht zullen 
krijgen voor de wensen van de ouderen, wordt in 
november een bijeenkomst georganiseerd. Lees 
hierover elders in deze Schakel. Daarna zal de 
Seniorenraad de vinger aan de pols blijven houden. 

VERGADERING CENTRALE VAN 

OUDERENVERENIGINGEN 
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en schunkelden mee. “Ik ben niet echt een fan van 
deze Duitse muziek, maar het fijne was dat ze me 
aan de uitgaansavonden in mijn jeugd herinnerden”, 
zei een van de toeschouwers. 

De Trennesetters verrasten de ouderen met hele 
mooie teksten en tussendoor met kwinkslagen over 
de ouderen en de goeie ouwe tijd, toen ze allemaal 
nog jong waren. Het nieuwe leesplankje, de stichting 
Un en Unnen, Rooy van vruuger, noem maar op, het 
waren allemaal hoogtepunten. En als toetje toch nog 
even de (aangepaste) Thei Spek Blues. Het was 
gewoon jammer dat spreekstalmeester Harrie 
Holtackers er een einde aan moest maken. 

Tussen de twee optredens verrichtte voorzitter Trudy 
Eekhout van de Centrale van Ouderenverenigingen 
de trekking van de loterij. De loten waren gewild, de 
tombola bracht ruim 700 euro op. Geld, waarmee de 
organisatie het dreigende tekort kon afwenden. 
Voorzitter Jaques Penris dankte aan het einde 
daarom niet alleen de sponsoren, maar ook het 
publiek, dat ruimhartig het goede doel, de ouderen 
zelf, had gesteund. 

 

De Dag van de Ouderen op 1 oktober is 
een groot succes geworden.  

Mede door het prachtige weer genoten bijna 600 
mensen van het programma. Dat waren er minder 
dan vorig jaar, maar dinsdag is altijd een dag waarop 
veel ouderen andere activiteiten hebben. 

Op zich was dit jammer, want “we hebben nog nooit 
zo’n mooi programma gezien”, lieten mensen na 
afloop weten. Met een mooi, herinneringen aan 
vroeger oproepend, optreden van Die Neue Fünf uit 
Venlo/Blerick en een schitterende voorstelling van De 
Trennesetters. De laatste groep kreeg van de 
ouderen zelfs een staande ovatie. 

Een staande ovatie was er niet tijdens de hoogmis in 
de Grote Kerk, maar deken Harrie Smeets oogstte 
veel lof met zijn preek over de mantelzorg. Een 
maatwerkpreek, noemde de KBO Leunen het in een 
dankwoord aan de werkgroep. Het gemengd koor uit 
Wanssum zorgde voor prachtige koorzang tijdens de 
dienst. 

Toen de mis uit was, was de Schouwburg Venray al 
volgelopen met ouderen die een kaartje hadden 
gekocht. Er meldden zich zelfs twee mensen uit 
Venlo bij de ingang, die nog een toegangsbewijs 
wilden (en konden) bemachtigen.  

Het programma werd zeer gewaardeerd door de 
aanwezigen. Bij binnenkomst werden de bezoekers 
al vermaakt met muziek van accordeonist Ad Haans. 
Ondanks de drukte en het geroezemoes bij het 
binnenkomen, bracht Haans de stemming er al in. 
Zanggroep Die Neue Fünf bracht drie kwartier Duitse 
schlagers van vroeger. De mensen in de zaal zongen 

Harrie Holtackers heet in de hoogmis iedereen welkom. 

De Trennesetters met hun leesplankje. 

KLINKEND SUCCES 

DAG VAN DE OUDEREN  
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Wie zijn: Jeanne en Piet Smits 
Woonplaats: nu Venray, tot voor kort Merselo 
Opa en Oma van: vijf kleinkinderen. 
Laatst beroep:  dakdekkers-familiebedrijf. 
Hobby’s Piet: maakt tuinattributen    
 (windwijzers, bloembakken,  
 sculpturen en dergelijke, meestal  
 van koper of lood) en kaarten. 
Hobby’s Jeanne:   knutselen, inmaken, tuinieren. 
Hobby’s samen:  het maken van Rooyse Wijn.  
 
Ja, Piet (71) heeft de naam wijnmaker te zijn, maar 
Jeanne (68) doet even hard mee. Toch was het Piet 
die dertig jaar geleden op de vreugde van het 
wijnmaken werd geattendeerd door een Overloonse 
klant van het dakdekkersbedrijf. Piet zag in de 
keuken een fles met een pruttelend watertje staan en 
was nieuwsgierig wat dat was: een fles met wijn in 
wording. 
Toen Piet dit aan Jeanne vertelde was ook zij 
enthousiast. Er was fruit genoeg in Merselo en zelf 
gingen ze druiven telen. Na vele ups en downs zijn 
zij nu een wijnmakersfamilie van naam, maar het is 
en blijft een hobby, zeggen ze. Piet en Jeanne zijn lid 
van het Dionysos-Gilde van Wijnmakers. 
Piet komt van Brabant en heeft zijn vrouw Jeanne 
leren kennen in Venray. Ze kochten een optrekje in 
Merselo, waar 46 jaar geleden ook de trouwpartij 
plaatsvond, Piet was de eerste ‘buitenlander’ die een 
Merselose vrouw ten huwelijk vroeg. Daar werd in 
Merselo in het begin nog wel eens een opmerking 
over gemaakt, maar verder heeft Piet zich prima 
thuis gevoeld bij de Zagewetters. 
Jeanne is een echte huisvrouw en als oma past ze 
drie dagen in de week op de kinderen van een van 
hun zoons. Tot vorig jaar zorgde ze ook voor haar 
vader, die op honderdjarige leeftijd overleed. Piet 
begon na de ambachtschool als wever, maar toen 
het bij de baas in Aarle-Rixtel minder werd, 
schakelde hij om naar de bouw. Hij werkte mee aan 
de bouw van Rank Xerox en solliciteerde daarna bij 
Schaeffers Dakbedekkingen in Venray. Een paar jaar 
later begon Piet als zelfstandige dakdekker. 
 
Druivenstokken 
Samen hebben ze nu voor het maken van hun wijn 
150 druivenstokken en een boomgaard met appelen, 
pruimen en peren op de Vredehoeve aan de 
Overloonseweg. Regelmatig gebruiken ze ook 

bosbessen, bramen en valfruit voor het vullen van de 
ballonnen (flessen). In de keuken van huize Smits 
staan vijf flessen te bubbelen, in de garage staan vier 
grote emmers met bosbessen te gisten. In het 
verbouwde tuinhuis staan tientallen grote en kleine 
flessen met wijn geduldig te wachten op hun beurt 
om in een normale fles te worden gegoten, gebotteld 
dus. 

In een schrift moet precies worden bijgehouden, wat 
er allemaal met de brouwsels gebeurd is. Elk label 
aan de flessen vertelt, wanneer het proces is 
begonnen, wat voor vrucht er is gebruikt, enzovoort. 
Het schrift geeft ook aan hoeveel percentage alcohol 
er nog bij moet, om 12% te krijgen, Jeanne verklapt 
mij een geheim: “Druiven hebben veel alcohol van 
zichzelf. Dat meten wij en dan doen wij er achttien 
gram suiker per liter bij om aan die 12% te komen”. 
Wat is dan het resultaat van al dit werk? Per jaar ligt 
de productie op een paar honderd liter, rode, witte en 
rosé wijnen. En nog wat andere sappen. Vrienden en 
kennissen zijn er goed mee, natuurlijk lusten zij zelf 
ook graag een wijntje uit hun eigen wijngaard. 
Ze hebben ook zelf de etiketten ontworpen. Hier 
staat het oude wapen van de gemeente Venray op, 
want ze hebben hun wijn ‘Rooyse Wijn’ gedoopt, 
gemaakt van vruchten uit De Peel.  
Ambachtelijk bereid en gebotteld in Venray.  

Herman Jacobs 
Foto’s: Gerrit Kuenen 

DIT HOUDT ME BEZIG 

Piet Smits legt Herman Jacobs de beginselen van het 
wijnmaken uit. 

VIJF DAGEN NAAR DE MOEZEL 

Bij voldoende belangstelling gaat de 
komende reis van de Werkgroep 

Meerdaagse Reizen KBO Venray/Kerkdorpen naar 
het gebied van Moezel, Rijn en Eifel. De reis is 
gepland van 2 tot en met 6 juni volgend jaar. Meer 
hierover leest u in de Schakel van januari.  
Namens de Werkgroep:  Hay Achten, tel. 571726. 
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De commissie ouderenhuisvesting (COH) 
van de Seniorenraad heeft zichzelf 
opgeheven. In de vergadering van de commissie op 
1 oktober bleek niemand bereid op de huidige voet 
door te gaan wegens gebrek aan te beoordelen 
bouwplannen. 

De huidige voorzitter, Wil Mutsaers, is eind van het 
jaar aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar. 
Geen van de commissieleden voelde zich geroepen 
zijn taak over te nemen. Sterker, enkelen van hen 
wilden ook al langer uit de commissie stappen om 
wat anders te gaan doen. Wegens gebrek aan 
nieuwe kandidaten, waren ze langer gebleven dan 
hun bedoeling was. Slechts vier commissieleden zijn 
bereid hun deskundigheid in te blijven zetten voor de 
ouderen, bijvoorbeeld op het gebied van ‘wonen en 
welzijn/zorg’. 

In de vergadering van de Seniorenraad op 3 oktober 
werd even geaarzeld. Maar met het opheffen van de 
COH is het werk niet af. Er zijn door de COH twee 
convenanten afgesloten met de gemeente Venray en 
Wonen Limburg over de inspraak in nieuwe 
bouwplannen. Deze convenanten zullen voorlopig 
door de Seniorenraad zelf worden nagekomen. In het 
kader van de reorganisatie die loopt, wordt gezocht 

naar een persoon die een nieuwe commissie met een 
breder werkterrein (wonen en leefomgeving, veiligheid 
in dorp en wijk, wonen en zorg) wil voorzitten. 

‘Openbaar vervoer is in de daluren 
gratis’. Dit schreef de Centrale van 
Ouderenverenigingen twee jaar geleden in het 
beleidsplan op als wens voor uiterlijk 2016. De 
Centrale en Seniorenraad hadden daarbij het vervoer 
voor ogen, zoals dit in de Belgische gemeente Hasselt 
was geregeld. Het gratis vervoer daar oogstte veel 
reizigers en bijval. 

Nu halverwege de uitvoeringsperiode van dit 
beleidsplan, schrapt vervoerder Veolia, in Limburg 
verantwoordelijk voor trein en bus, de leeftijdskorting 
voor de ouderen die met de trein gaan. Dit betekent 
dat senioren in 2014 voor een treinreis 34 procent 
meer gaan betalen dan nu. Natuurlijk hebben ouderen 
dan nog de ov-chipkaart met 40 procent daluurkorting, 
maar die korting geldt niet op maandag en vrijdag en 
niet tijdens de spitsuren op de andere werkdagen. 

Op deze manier zijn de zes jaar geleden door Veolia 
doorgevoerde voordelen, om toch maar vooral veel 
ouderen gebruik te laten maken van het openbaar 
vervoer, stap voor stap teruggedraaid. En dit zal nog 
erger worden, als we de kranten moeten geloven. 
Veolia moest zes jaar geleden een positie in de 
vervoersmarkt veroveren en deed dit door erg laag in 
te schrijven en voordeeltjes te bieden.  
Bij de nieuwe inschrijvingsronde (elke vervoers-
onderneming kan volgend jaar een bod doen voor 
welk bedrag zij het vervoer in Limburg wil verzorgen) 
zal een zo lage inschrijving niet meer aan de orde zijn. 
Vooral ook omdat het Rijk in zijn bezuinigingsdrift veel 
minder geld wil steken in het openbaar vervoer. Wil 
een vervoerder uit de kosten komen, dan zal de prijs 
hoger moeten worden, is de verwachting.  

Dus de doelstelling ’gratis openbaar vervoer’ zal 
voorlopig een vrome wens blijven. En Hasselt dan? 
Hasselt heeft maanden geleden al het gratis 
gebruiken van de stadsbus opgedoekt. Het werd 
onbetaalbaar voor de gemeente. 

COMMISSIE COH  

STOPT ER MEE 

OPENBAAR VERVOER NIET  

GRATIS MAAR JUIST DUURDER 

INGEZONDEN BRIEF 

Ik wil even laten weten wat ons als fietsende 
ouderen is overkomen. Op een woensdagavond 
fietsten wij met een groep ouderen in Venray. Wij 
moesten wachten voor een stoplicht. Met groen sta-
ken wij over. Een jongeman draaide het raam van 
zijn auto open en riep: “Schiet eens wat op, stelleke 
alde sukkels”. Wat een brutaliteit.  

Fietsgroep Wanssum 
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Voorlichtingsbijeenkomst over de veranderingen 

In ouderencentrum De Kemphaan heeft donderdag 
31 oktober een voorlichtingsmiddag plaats over de 
veranderingen in de uitvoering van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, die in januari 
ingevoerd worden. In vakkringen wordt daarbij 
gesproken over De Kanteling: niet de regeltjes op 
papier bepalen wat u krijgt als u hulp nodig hebt, 
maar de gesprekken tussen u en de hulpverleners en 
subsidieverstrekkers. Gesprekken aan de 
keukentafel worden ze genoemd. 

Aanvankelijk had de KBO Venray-Kom een middag 
over dit thema gepland op 7 november. Toen de 
gemeente Venray, de Seniorenraad en het 
GehandicaptenPlatform Venray besloten om 
eenzelfde voorlichtingsbijeenkomst te houden, zijn de 
krachten gebundeld. De KBO-middag op 7 november 
gaat om die reden niet door. 

Vanaf 13.30 uur kunnen de mensen die de middag 
willen bijwonen (alle ouderen en mensen met een 
beperking zijn welkom) binnenkomen. Om 14.00 uur 
zal voorzitter Jac Haegens van het GPV een inleiding 
houden, waarna Joop Bus van de Seniorenraad de 
leiding van de middag overneemt. 
Er zijn drie inleiders: Huub Thijssen van 
tafeltennisvereniging Red Stars vertelt over de wijze 
waarop deze vereniging mensen met een beperking 
mee laat doen; Mariska Boon van de gemeente 
Venray verzorgt de technische uiteenzetting van de 
nieuwe regels en tenslotte zal of José Wijnhoven, of 
Dasja Giantsios namens de KBO Venray het woord 
voeren over specifiek de mantelzorg. 

Na de pauze kunnen de aanwezigen vragen stellen 
aan genoemde inleiders. Ook een vertegenwoordiger 
van De Zorggroep, Max van de Langenberg van het 
GPV en Trudy Eekhout van de Centrale van 
Ouderenverenigingen zitten dan in het forum.  
Deze laatste zal rond half vijf de middag afsluiten. 

KBO St. Wilbert uit Geijsteren 
bestond afgelopen januari 50 jaar. Dit gouden feest 
wordt begin december uitvoerig gevierd met een hele 
middag gezellig eten, praten en optredens van 
artiesten in zaal De Kei in Geijsteren. 

De ‘Club van ouderen van dagen – Geysteren’ werd 
op 28 januari 1963 gesticht op initiatief van  de 
moeder van de huidige Baron de Weichs de Wenne: 
Jonkvrouw van Rijckevorsel, 

Met haar geldelijke bijdrage (zij werd in het bestuur 
gekozen) en de vooraf betaalde contributie van de 
eerste twaalf leden kon de club van start gaan.  

Voorzitter werd Martinus Cremers, secretaris 
Jacobus Bergmans 

De activiteiten van de vereniging bestonden het 
eerste jaar uit kaarten, hobbyen en gymnastiek. En 
feesten uiteraard: Sinterklaas, tuinfeesten en 
carnavalsavonden. 

De gymnastieklessen werden gegeven door Teng 
van de Vorst die later plaats maakte voor Juf Nic 
Stals. Van 1968 tot en met 1975 gingen de leden 
zelfs jaarlijks een week op vakantie naar Ameland of 
Zoutelande. 

Na vijftien jaar werd Teng van de Vorst gekozen tot 
voorzitter. Daarna volgden Jeu aan de Brugh, Gerrit 
Jakobs, Sraar Lucassen en als laatste de huidige 
voorzitter Wilbert Cuypers.  
In 1987 onderging de ‘Club van ouderen van dagen’ 
een naamsverandering. Sindsdien is het de ‘KBO St. 
Wilbert’. Ook de activiteiten van de vereniging 
breidden zich in de 
loop der jaren uit.  
Er werd nog steeds 
gekaart en gegymd, 
maar jeu de boules, 
biljarten, kienen, 
boerengolf, uitstapjes 
en kerstvieringen 
horen er nu ook bij.  

Ook in Geijsteren is 
een groenploeg actief 
die er voor zorgt, dat 
de Geijsterse kern er 
piekfijn bij ligt. 
Natuurlijk worden ook 
de verjaardagen niet 
vergeten en worden er 
H. Missen opgedragen ter nagedachtenis aan 
overleden leden. Van alle leden in de afgelopen vijftig 
jaar is alleen Bet Reijnders-Bergmans 100 jaar 
mogen worden. De samenwerking met de KBO-
verenigingen in de voormalige gemeente Meerlo-
Wanssum mag goed genoemd worden. In Wanssum 
kunnen de Geijsterse KBO-leden deelnemen aan het 
maandelijkse middagmaal. Ook is Geijsteren welkom 
bij lezingen en kan men gebruik maken van de 
zwerfboekenkast. KBO St. Wilbert telt momenteel 95 
betalende leden waarvan er 35 actief zijn binnen de 
vereniging. Meer actieve leden zou een zegen zijn, 
onder meer ter aanvulling van het bestuur. 

WAT BRENGT DE WMO IN 2014 

KBO ST. WILBERT 50 JAAR 
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Moet de gemeente Venray  een 
beleidsplan voor de ouderen opstellen om 
vast te leggen, hoe ze de komende vier jaar het 
hoofd zal bieden aan de toenemende vergrijzing? 
Welke oplossingen heeft ze om het groeiende aantal 
ouderen te laten wonen, zorg te bieden aan de 
zieken onder hen en hen op andere terreinen bij te 
staan? Een beleidsplan is ook nodig om te kunnen 
toetsen of de gemeente op de goede weg is. 

Dat is het kernthema, dat de Centrale van Ouderen-
verenigingen op donderdag 21 november zal voor-
leggen aan de politieke partijen die deelnemen aan 
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. 

In het verleden wilde de Seniorenraad wel dingen 
regelen voor de ouderen, maar zich niet met de 
politiek bemoeien. Gaandeweg is de Seniorenraad er 
echter achter gekomen dat bij elke wens en elk 
verzoek de politiek om de hoek komt kijken. Dit 
inzicht leidde twee jaar geleden al tot een beleidsplan 
van de Seniorenraad zelf, dat veel concreter dan 
vroeger aangaf wat er dient te gebeuren om 
verlangens verwezenlijkt te krijgen.  

Om invloed te krijgen in het politieke spel dient de 

Seniorenraad al te beginnen met de partij-
programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen. 
Hierin moeten partijen die in de gemeenteraad willen 
komen, zeggen, wat zij vinden van de voorstellen van 
de ouderen. Of wat zij zelf willen doen om de 
senioren een rustige en goed verzorgde oude dag te 
bezorgen. 

Alle ouderen welkom 

Dit is de aanleiding voor deze discussiemorgen op 
21 november, waarvoor alle ouderen uit de 
gemeente Venray zijn uitgenodigd. Alle politieke 
partijen is gevraagd de lijsttrekker af te vaardigen, 
om met de Centrale in discussie te gaan.  
De Seniorenraad heeft een viertal onderwerpen 
gekozen, die besproken worden: verkeer en 
openbaar vervoer, eerstelijnszorg, ontmoetingscentra 
en het thema wonen en woonomgeving. De 
lijsttrekkers krijgen de kans hier hun visie over te 
geven, waarna een discussie op gang kan komen. 
De Seniorenraad is op dit moment op zoek naar een 
neutrale gespreksleider. 

Een verslag van deze bijeenkomst volgt in 
De Schakel van december. Vervolgens zal in januari 
worden bekeken, wat er van al die wensen in de 
verkiezingsprogramma’s terecht is gekomen.  

De verkiezingen zijn op woensdag 19 maart 2014. 

POLITIEKE PARTIJEN OP 

BEZOEK BIJ CENTRALE 
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In 2012 leverden de Venrayse ouderen 
met de kerkcollecte op de Dag van de 
Ouderen, die 366 euro opleverde, een 
kleine bijdrage aan het herstel van het orgel in de 
Grote Kerk. Het herstel is nu in volle gang. Als 
gastschrijver deze keer organist Jack Gardeniers. 

Historie en bouw  

In tegenstelling tot het - in oorsprong middeleeuwse - 
kerkgebouw is het orgel uit de vorige eeuw. Het is in 
1955 gebouwd door Gebr. Vermeulen uit Weert.  
Het ‘vorige’ orgel (uit 1913) is in 1944 teloor gegaan. 

Het is een zogeheten elektro-pneumatisch orgel: de 
registers en de pijpen worden aangestuurd langs 
elektro-pneumatische weg. En niet, zoals voor 1880 
en ook weer na de zestiger jaren van de vorige 
eeuw, langs mechanische weg. 

De pijpenkas is tamelijk ondiep. Om toch alle pijpen 
(zo’n twee en een half duizend!) te kunnen plaatsen 
moest de bouwer de hoogte in. In de kas bevinden 
zich drie etages. Het orgel heeft drie klavieren 
(manualen in orgeltermen) en een pedaal. Bij elkaar 
42 registers.  

De pijpen van deze vier elementen zijn boven elkaar 
gebouwd. De pijpen van het zogeheten hoofdwerk 
(het onderste klavier) zitten in het midden van de 
kas. Van het zwelwerk (het bovenste klavier) onderin 
en van het positief (het middelste klavier) helemaal 
bovenin. De pijpen voor de pedaalregisters zitten aan 
weerszijden van het hoofdwerk en in het front.  
De kleinere pijpen, die zichtbaar zijn boven aan het 
front van de kas zijn deels voor de sier en 
functioneren dus niet, maar de andere (veel grotere) 
klinken wel. 

De pijpen zijn gemaakt van verschillende materialen 
mede afhankelijk van het klankresultaat dat de 
bouwer wilde bereiken. Hout, metaal en zink zijn 
gebruikt. 

Grootscheepse operatie 

Deze grootscheepse restauratie 
is nodig vanwege problemen van 
verschillende aard, zoals: 

- Pijporgels (nieuw of oud) 
hebben eens in de 25 jaar een 
grote onderhoudsbeurt nodig. 
Dan worden noodzakelijke 
reparaties verricht, versleten 
materialen vervangen, maar 
vooral wordt alles grondig 
schoongemaakt en daarna weer opnieuw gestemd. 
Pijporgels kennen een aantal grote vijanden: stof, 
temperatuurswisselingen en een al te vochtige 
verwarming. Met name het vele boorwerk, een paar 
jaar geleden voor alle kabels voor de beeld-
schermen, heeft voor vervuiling van het orgel 
gezorgd. Mede daarom worden alle pijpen, waar 
soms centimeters dik het stof in zit, uitgenomen. 

- Van de zeer grote en dus zware frontpijpen zijn de 
voeten versleten. Die pijpen zaten dus niet meer 
goed vast. Hier moeten nieuwe voeten onder worden 
gesoldeerd. Ook sommige andere pijpen zijn aan 
reparatie of vervanging toe. 

- Naast al het pijpwerk zitten er honderden elek-
trische kontakten in de speeltafel. Ook bevat het 
orgel vele mechanische delen en maar liefst drie 
machines, die verantwoordelijk zijn voor de wind-
voorziening. De speeltafel moet worden gedemon-
teerd. Alle kontakten worden schoongemaakt en 
waar nodig gepolijst. In sommige registers doet een 
aantal tonen het niet meer, vanwege kapotte delen in 
de speeltafel.  

- Twee van de drie windmachines moeten worden 
vervangen, een doet het al vanaf het voorjaar niet 
meer, waardoor het hoofdwerk en het pedaal zijn 
uitgevallen. Het vele houtwerk moet worden 
gecontroleerd op houtworm en waar nodig 
behandeld. 

- De orgelkas wordt weer in de was gezet.  

- Ook het zwelpedaal weigert al geruime tijd dienst. 
Met dit pedaal worden jalouzieën bediend: verticaal 
opstaande ‘deuren’, die met de voet kunnen worden 
geopend en gesloten om de klanksterkte te variëren. 

- Het orgel is gebouwd in een tijd, dat goede 
arbeidsomstandigheden (voor bouwer en stemmer) 
minder prioriteit hadden. Dus er worden betere, nu 
veilige, looppaden en balustrades binnen in de kas 
getimmerd. 

Kortom een forse klus. Met veel ambachtelijk 
handwerk, maar ook vele vrijwillige handen. 

Jack Gardeniers 

RESTAURATIE VAN HET ORGEL 

IN DE GROTE KERK 

Het controleren van de 2500 orgelpijpen is een secuur 
werkje.      Foto Gerrit Kuenen 
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De burgemeester gaf te kennen het een 
vanzelfsprekendheid te vinden dat dergelijke 
gebouwen voor iedereen toegankelijk zijn en 
bedankte ook het GPV voor de samenwerking. 
Vervolgens overhandigde voorzitter Jos Martens van 
de werkgroep BTB het LTS-symbool aan de 
burgemeester, die dit symbool meteen bij de 
hoofdingang aanbracht.  

Ook aan vijf andere gebouwen werd het LTS-
symbool toegekend: het gemeenschapshuis De Wis 
in Castenray, gemeenschapshuis De Smelenhof in 
Ysselsteyn en in Venray het ouderencentrum 
De Kemphaan, de evenementenhal en het 
wijkgebouw Aan de Singel.  

Tijdens de infomarkt werden zodoende in de 
namiddag van 10 oktober aan vertegenwoordigers 
van de eerste drie genoemde gebouwen deze LTS-
symbolen uitgereikt. Daarbij dankte de voorzitter van 
het GPV alle vertegenwoordigers daarvan voor hun 
bijdrage en inzet die zij hebben getoond voor het 
behalen van het LTS-symbool en konden zij samen 
met een vertegenwoordiger van het GPV het 
symbool ter plaatse gaan aanbrengen op ‘hun’ 
gebouw. Ondanks de geringe publieke belangstelling 
kijkt het GPV toch terug op twee geslaagde 
infodagen. 

J. Fleuren (GPV) 

Week van de Toegankelijkheid 

In de week van 7 oktober was het landelijke de Week 
van de Toegankelijkheid. In deze week organiseerde 
het GehandicaptenPlatform Venray in en om het 
gemeentehuis een infomarkt voor mensen met een 
beperking en andere hulpbehoevenden. 

Mede dankzij de medewerking van de gemeente 
konden in de hal diverse hulporganisaties en 
belangengroepen stands inrichten met informatie 
over deze hulp, zorg en hulpmiddelen. 

Naast de gemeente en het GPV werkten mee:  
de Reumapatiëntenvereniging Venray, Nederlandse 
Vereniging voor Slechthorenden afd. Venlo, Proteion 
Thuis, Zorggroep Limburg, Buurtzorg, MEE, de 
zorgwinkels Medicura en Medipoint/Groene Kruis, 
Ligtvoet, DAS en het Wijkteam Landweert. 

Op het voorterrein voor de hoofdingang konden 
belangstellenden zich door de stichting GIPS laten 
informeren, hoe kinderen van groep 8 van de 
basisscholen, spelenderwijs leren omgaan met 
beperkingen en mensen met beperkingen. Ook kon 
het publiek hier ervaren wat lezen van brailleschrift 
is, het lopen met een blindengeleidestok of rollator en 
het rijden met een rolstoel. 

Symbool 

Op 9 oktober werd aan het gemeentehuis het Lokaal 
Toegankelijkheids Symbool 
(LTS) overhandigd aan 
burgemeester Hans Gilissen 
van de gemeente Venray. 
GPV-voorzitter Jac Haegens 
refereerde daarbij aan de 
historie van het 
gemeentehuis en de 
daarmee gepaard gaande 
moeilijkheden om een 

dergelijk gebouw voor iedereen fysiek toegankelijk te 
krijgen. 

Zo wees hij ook op de enigszins negatieve publiciteit 
omtrent de toegang van het gemeentehuis buiten 
kantooruren via de zijingang. Aan dit probleem is 
tijdens de verbouwing door het GPV nadrukkelijk 
aandacht gevraagd. De kosten van een permanente 
bouwtechnische  oplossing waren echter zo hoog, 
dat de gemeente besloot een andere oplossing te 
kiezen. 

Haegens dankte via de burgemeester bouwers en 
beleidmakers voor de zeer prettige en nauwe 
samenwerking tijdens de verbouwing, wat uiteindelijk 
heeft geleid tot de toekenning van het LTS-symbool. 

  GPV NIEUWS 



11 

Bij Seniorservice Venray zijn bij twee 
hobbyactiviteiten plaatsen vrijgekomen voor nieuwe 
deelnemers.  

Een van die activiteiten is het kaarten maken met 
theezakjes in combinatie met borduren en kraaltjes. 
Voor deze hobby zijn er op maandagmiddag 
en -avond enkele plaatsen vrij. Opgeven kan bij 
Willeke Janssen, tel. 06-12557433. 

Voor mensen die op vakantie een beetje Frans willen 
spreken, in elk geval meer dan ‘bonjour’ of ‘merci’, of 
voor de echte francofielen is er ruimte in de Franse 
conversatiegroep ‘Les Blagueurs’. De leden van deze 
groep heten u op vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur 
‘bienvenu’, welkom dus.  
Wel even bellen met Tiemen de Boer, tel. 581776 of 
met Margriet Halverhout-Sibon, tel. 584833.  
zie ook: www.seniorservicevenray.nl 

Tijdens de vergadering van de 
Centrale van 
Ouderenverenigingen maakte voorzitter Hay Achten 
van de KBO Oirlo gewag van ontzetting bij de Oirlose 
bevolking. De woningstichting Wonen Limburg zou 
namelijk van plan zijn alle tien de seniorenwoningen 
te verkopen. Op termijn zijn ze dan niet meer 
beschikbaar voor de ouderen in het dorp. Harrie 
Holtackers uit Oostrum had een ander verhaal. 
Volgens hem was aan de mensen in Oostrum de 
keuze voorgelegd: kopen of huren. 

Voorzitter Wil Mutsaers van de commissie 
ouderenhuisvesting heeft naar aanleiding van deze 
berichten opheldering gevraagd bij Wonen Limburg. 

Wim Verstappen, gebiedsontwikkelaar van Wonen 
Limburg, ontkent het gerucht dat álle 
seniorenwoningen in de verkoop gaan. Wel wordt de 
woningstichting, door de bezuinigingsmaatregelen 
die minister Stef Blok van het ministerie van 
volkshuisvesting, gedwongen een deel van deze 
huizen van de hand te doen. 

“Maar we willen niet alle seniorenhuizen kwijt. 
Sterker nog: Wonen Limburg wil juist kijken of we 
door aanpassingen of verbouwingen wellicht meer 
huizen seniorengeschikt kunnen maken, als daar 
behoefte aan is. Daarnaast zien wij ook 
mogelijkheden, om in een coöperatieve vorm 
(senioren) woningen te realiseren. Dit moet wel in 
samenwerking met het dorp zelf tot stand komen. 
Deze uitdaging hebben we dan ook bij de dorpsraad 
neergelegd”, aldus Verstappen.  

Ook in andere dorpen, zoals Oostrum, verkoopt 
Wonen Limburg woningen voor oudere mensen. 
Maar voor Oostrum heeft de woningstichting het 
idee, dat daar nog een beperkt aantal 
levensloopbestendige woningen toegevoegd kunnen 
worden. Dat zijn huizen die geschikt zijn voor 
jongeren, gezinnen of ouderen, die er tot op hoge 
leeftijd kunnen wonen. “Om inzicht te krijgen voor 
welke doelgroep we dit het beste kunnen doen, 
hebben wij de dorpsraad gevraagd hierover mee te 
denken. De beste voelsprieten in een dorp of wijk zijn 
tenslotte de bewoners van die wijk”, zegt Verstappen.  

 SENIORSERVICE VENRAY  
WONEN LIMBURG VERKOOPT 

DEEL SENIORENWONINGEN 

JAAR VAN DE FIETS 2013 

Oudere werkloze ambtenaar wordt ingezet om het 

schoolverzuim te verminderen. 

KAARTVERKOOP ADVENTSVIERING  

De adventsviering van KBO Venray-kom vindt dit jaar plaats op 11 december in de Witte 
Hoeve.  
De kaartverkoop is op donderdag 21 én donderdag 28 november. Beide dagen van 10.00 

tot 12.00 uur in De Kemphaan. 
De prijs van een kaartje is € 6,- per persoon. 
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Woensdag 30 oktober KBO 
BLITTERSWIJCK: 
De ouderen van Blitterswijck gaan 
vandaag op bezoek bij het Edah 
museum in Helmond. (alleen voor 
leden) 

Woensdag 30 oktober KBO 
YSSELSTEYN-VREDEPEEL: 
Lezing over slechthorendheid en 
diverse hulpmiddelen, die als ondersteuning van het 
gehoor kunnen dienen. De bijeenkomst begint om 
14.00 uur in de Smelehof. (alleen voor leden) 

Donderdag 31 oktober KBO, GPV, GEMEENTE EN 
CENTRALE: 
Voorlichtingsmiddag over de WMO. Lees elders in 
deze Schakel. (voor alle ouderen in de gemeente 
Venray) 

Maandag 4 november KBO VEULEN: 
Feestmiddag voor de leden van de groenploeg. 

Dinsdag 5 november KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag met zwerfkast. Van 14.00 tot 16.30 uur 
in De Zandhoek. (voor iedereen) 

Dinsdag 5 november ANBO VENRAY: 
Korte fietstocht van ongeveer 25 kilometer met 
pauze. Vertrek om 13.30 uur bij De Kemphaan. Of de 
tocht vanwege het weer doorgaat wordt ’s morgens 
beslist. Opgeven voor 10.00 uur bij Wim van Tilburg, 
tel.546524. (voor leden van ANBO en KBO) 

Woensdag 6 november KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in de Smelehof. Aanvang: 13.30 uur. (alleen 
voor leden) 

Woensdag 6 november KBO BLITTERSWIJCK: 
Start van het nieuwe sjoeltoernooi. De wedstrijd in 
’t Huukske begint om 13.30 uur. (alleen voor leden) 

Woensdag 6 november KBO OIRLO: 
De senioren van Oirlo gaan deze middag bowlen in 
het bowlingcentrum van Oostrum. De middag begint 
om 14.00 uur. (alleen voor leden) 

Donderdag 7 november KBO WANSSUM: 
Ledenmiddag met als thema WMO, met na de pauze 
gezellig samen zijn. (voor KBO leden, die zich 
hebben aangemeld) 

Vrijdag 8 november KBO WANSSUM: 
Alle ouderen van Wanssum boven de vijftig jaar 
kunnen deze middag samen vijf kilometer wandelen. 
Het vertrek is gepland om 13.30 uur bij De 
Zandhoek. 

Donderdag 9 november ROTARY: 
De dames van de Rotary organiseren een 
ontspanningsmiddag voor de mantelzorgers, in het 

kader van de Dag van de Mantelzorg. Aanvang 
11.45 uur in de dansschool Anno 45. (voor 
mantelzorgers, opgeven voor 2 november bij het 
steunpunt mantelzorg in het gemeentehuis) 

Woensdag 13 november KBO WANSSUM: 
Eetpunt in De Zandhoek. Aanvang 12.00 uur. (voor 
alle senioren van Wanssum en Geijsteren na 
aanmelding) 

Woensdag 13 november KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in de Smelehof. Aanvang: 13.30 uur (alleen 
voor leden) 

Woensdag 13 november KBO OIRLO: 
H. Mis in de parochiekerk, aanvang 14.00 uur. 
Aansluitend spellenmiddag in De Linde. (alleen voor 
leden, opgeven gewenst) 

Woensdag 13 november KBO BLITTERSWIJCK: 
Kienen in ’t Huukske, aanvang 13.30 uur. (alleen 
voor leden) 

Donderdag 14 november ANBO VENRAY: 
Bezoek aan het 
Steendrukmuseum te 
Valkenswaard, waar 
vrijwilligers de 
ontwikkeling van de 
techniek van de 
steendruk uitleggen. Op 
oorspronkelijke 
machines zien de 

bezoekers hoe een afdruk tot stand komt. Steendruk 
is een voorloper van de hedendaagse 
druktechnieken, met name offset. Ook de beelden op 
TV, beeldschermen en printers, worden op dezelfde 
manier opgebouwd. In het museum worden de 
deelnemers om 14.00 uur verwacht. Het vertrek met 
eigen vervoer is vanaf De Kemphaan om 12.45 uur. 
Bijdrage voor vervoer € 5,- per persoon. Niet leden 
betalen een bijdrage van € 5,- per persoon plus de 
vervoersbijdrage. (voor alle leden van een 
ouderenbond) 

Vrijdag 15 november KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Bezoek aan Museum ‘de Locht’ te Melderslo. Vertrek 
om 13.30 uur. (alleen voor leden) 

Dinsdag 19 november KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag met zwerfkast. Van 14.00 tot 16.30 uur 
in De Zandhoek. (voor iedereen) 

ACTIVITEITENAGENDA VAN 

25 OKTOBER – 13 DECEMBER 

Kienen of Bingo  

altijd een leuk tijdverdrijf 

Maandag 18 november KBO 
VEULEN: 
Kienen, vanaf 14.00 uur in 
De Hoefslag. (voor de KBO-leden) 
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Vrijdag 22 november KBO WANSSUM: 
Er staat een wandeling van tien kilometer op het 
programma. Vertrek om 13.30 uur bij De Zandhoek. 
(voor alle 50+ van Wanssum) 

Woensdag 27 november KBO BLITTERSWIJCK: 
Er is een excursie of workshop gepland, maar de 
juiste inhoud van de middag is nog niet bekend. 
(alleen voor leden) 

Woensdag 27 november KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in de Smelehof. Aanvang: 13.30 uur. (alleen 
voor leden) 

Donderdag 28 november KBO WANSSUM: 
Kienen in De Zandhoek. Aanvang 14.00 uur. (voor 
alle 50+ van Wanssum) 

Dinsdag 3 december KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag met zwerfkast. Van 14.00 tot 16.30 uur 
in De Zandhoek. (voor iedereen) 

Woensdag 4 december KBO BLITTERSWIJCK: 
Sjoeltoernooi, tweede ronde. Aanvang 13.30 uur in 
’t Huukske. (alleen voor leden) 

Woensdag 11 december KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Advents- en Kerstviering in De Smelehof. Na de 
Adventsviering is er een optreden van het orkest ‘De 
Vrolijke Notenkrakers’ uit Venray. De viering begint 
om 14.00 uur. (alleen voor leden van de KBO uit 
beide dorpen)  

Woensdag 11 december KBO BLITTERSWIJCK: 
Workshop kerststukje maken in de zaal van 
’t Huukske. De workshop begint om 13.30 uur. 
(alleen voor leden) 

Vrijdag 13 december KBO BLITTERSWIJCK: 
Kerstmarkt in de zaal bij ’t Huukske. Op deze 
kerstmarkt, die van 18.00 tot 22.00 uur duurt, worden 
spullen te koop aangeboden die door een aantal 
leden van de KBO zijn vervaardigd. (voor iedereen) 

Donderdag 21 november CENTRALE VAN 
OUDERENVERENIGINGEN: 
Discussiebijeenkomst met de politieke partijen in het 
kader van de gemeenteraadsverkiezingen. Lees 
hierover elders in deze Schakel. De bijeenkomst 
begint om 9.30 uur in De Kemphaan. (voor alle 
ouderen in de gemeente Venray) 

Donderdag 21 november KBO VENRAY-KOM: 
Voorlichtingsmiddag over 
Fairtrade oftewel ‘eerlijke 
handel’. Inwoners van Venray 
krijgen steeds meer de kans 
om Fairtrade-producten te 
kopen. Niet alleen de wereld-
winkel, maar ook supers en 
horecagelegenheden hebben 
steeds vaker artikelen in hun 
assortiment, die afkomstig zijn 

van eerlijke handel.  
In het jaarprogramma boekje van de KBO bent u 
hierover uitvoerig geïnformeerd. Verder kunt u 
informatie inwinnen via www.fairtrade.nl 

De inleiders van deze middag zijn Jos Verhagen en 
Piet Kroft, leden van het Platform Fairtrade Venray. 
Truus Jenner, internationaal georiënteerde kok, zal 
de aanwezigen deze middag laten proeven van 
Fairtrade-producten. 

De middag begint om 14.00 uur in De Kemphaan. 
Graag vóór 14 november opgeven bij Trees Cadirci, 
tel. 581238 of per mail edtreescadirci@ziggo.nl of 
door middel van een briefje in de KBO-bus bij De 
Kemphaan. De toegang is gratis. (voor KBO- en 
ANBO-leden) 

Donderdag 21 november KBO OIRLO: 
Samen eten in café De Terp. Dit begint om 
12.00 uur. (voor alle ouderen van Oirlo) 

Zaterdag 23 november KBO CASTENRAY, OIRLO 
en OOSTRUM: 
De ouderen van Oirlo, Oostrum en Castenray gaan 
een dag naar de Limburgse 55+ EXPO-beurs in 
Kerkrade. De bus vertrekt rond 9.00 uur. (alleen voor 
degenen die zich hebben opgegeven) GIFT JABIL VOOR ERATO 

De Stichting Erato Muzikale Contacten heeft 
een cheque van € 2000,- ontvangen van de 
firma Jabil uit Venray. Jabil wil ieder jaar een 

deel van de winst afstaan aan een regionaal goed 
doel, dat wordt gekozen op de jaarlijkse familiedag 
voor de medewerkers van Jabil. Dit jaar is het geld 
voor de Stichting Erato, die in heel Limburg 
blijdschap, vreugde en momenten van herkenning 
brengt bij zorgafhankelijke ouderen, mensen met 
dementie, een verstandelijke of lichamelijke 
beperking, langdurig zieken en in de terminale 
(thuis)zorg. Dankzij deze gift kunnen in het hospice 
Venray en zorginstellingen in Noord-Limburg 
diverse muzikale contacten gerealiseerd worden. 

http://www.frairtrade.nl/
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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INFO OUDERENWERK: steeds meer ouderen hebben voor korte of langere tijd een steun in de rug nodig. Zowel 
alleenstaanden als echtparen. Dit als gevolg van gezondheid, dementie, eenzaamheid, schulden of het niet meer mee 
kunnen in deze jachtige en moderne samenleving. Kent u mensen in een dergelijke situatie in uw omgeving? Laat het 
ons weten. Wellicht kunnen wij, en waar nodig samen met anderen, hierin iets betekenen. 

Uitbreiding aanbod alarmeringsapparatuur. 

Zoals al eerder aangekondigd starten wij op korte termijn 

met alarmering via GPS-apparatuur maar ook met 

alarmering via een mobiele telefoon genaamd True-Kare. 

Dit naast sociale alarmering, wat feitelijk alarmering is 

voor in huis. De nieuwe alarmeringsapparatuur biedt u 

veel meer vrijheid en u kunt dan, van waar u ook bent, 

een alarmsignaal afgeven naar de alarmcentrale of naar 

familie en/of vrienden en/of buren. Op dit moment zijn we 

met de laatste voorbereidingen bezig om de nieuwe 

apparatuur te kunnen introduceren. Binnenkort informeren 

wij u over de condities en de voorwaarden. Zeker is dat 

we gaan werken met prima en degelijk materiaal tegen 

een lage prijs. Heeft u belangstelling voor deze nieuwe 

alarmering geef dat dan even aan ons door.  

Verruiming vrijstelling schenkbelasting 

Met ingang van 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling van de 

schenkbelasting tijdelijk verruimd. De verruiming van de 

vrijstelling gebeurt op 3 manieren: 

1.Hogere vrijstelling.  

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere 

vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale 

vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 

2015 is dat € 100.000. 

2.Schenking niet alleen tussen ouder en kind.  

De beperking dat het moet gaan om een schenking van 

een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar, vervalt. Dit 

betekent dat iedereen van een familielid of van een derde 

een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. 

Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag 

moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning. 

Ook deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 

1 januari 2015.  

3.Vrijstelling geldt ook bij aflossing van restschuld.  

De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor 

schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen 

woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013.  

Deze verruiming is blijvend. 

EEN NETWERK, SAMEN STERK ! 

De vrijwillige netwerkcoach biedt: maximaal een half 

jaar twee uur in de week begeleiding, ondersteuning bij 

het opbouwen van uw sociale netwerk, een steun in de 

rug, een luisterend oor én een frisse blik.  

U krijgt: meer waardevolle contacten en ideeën om 

dingen te doen, iemand die met u mee denkt, klankbord 

en een maatje tegelijk, een beter sociaal netwerk waar u 

op terug kunt vallen. 

Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te staan? 

Zoekt u mensen om samen dingen mee te doen? Wilt u 

graag wat meer aanspraak met mensen in uw omgeving? 

Vindt u het lastig om ergens alleen op af te stappen? Dan 

is begeleiding van een netwerkcoach iets voor u!  

Meer informatie? Neem dan contact met ons op! 

 

MANTELZORG – RESPIJTZORG. 

Wanneer bent u mantelzorger? Dit bent u als u langdurig 

en onbetaald zorg verleent aan een zieke naaste. Dit kan 

een partner, kind, ouder of vriend(in) zijn. 

Wat is respijtzorg? De tijdelijke en volledige overname 

van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. 

Waarom is respijtzorg belangrijk? Een mantelzorger 

loopt kans om overbelast te raken en zelf gezondheids-

klachten te krijgen. U kunt de zorg incidenteel overdragen 

tijdens een vakantie of structureel bijv. elke week een 

dagdeel. 

Wie neemt de zorg over? Dit kan door met uw eigen 

netwerk, zoals familie of vrienden, de tijdelijke overname 

van zorg regelen. Of door het inzetten van een 

vrijwilligersorganisatie. Is er professionele hulp nodig dan 

kan deze thuis of in een zorginstelling geboden worden. 

Hiervoor is een AWBZ-indicatie nodig. Er zijn ook 

zorgverzekeraars die respijtzorg vergoeden. 

MEER INFORMATIE: 

Steunpunt Mantelzorg: te verkrijgen via het 

Zorgloket, tel. 523333 of mantelzorg@venray.nl 

Synthese – ouderenwerk Venray:  Contact Synthese: 

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

 Kamelya Ertürk - ouderenadvisering allochtone ouderen tel. 517300,  

 Alia Achour - ouderenadvisering allochtone ouderen  mail: info@synthese.nl  site: www.synthese.nl 

 José Wijnhoven - steunpunt mantelzorg Venray Steunpunt mantelzorg 

 Hans Chlon - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen via Zorgloket gemeente: maandag 13-17 uur, 

 Léon van Dijck - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen,  dinsdag, woensdag en donderdag 09-12 uur.  

 - coördinatie sociale alarmering  
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De Seniorenraad toonde zich in zijn vergadering van 
3 oktober bezorgd over de ontwikkelingen in de 
zorgsector. Kranten berichtten die ochtend dat 
zorginstelling Dichterbij, voor mensen met een 
verstandelijke beperking, liefst 530 arbeidsplaatsen 
gaat schrappen. Dit is nodig om het hoofd te kunnen 
bieden aan de overheidsbezuinigingen op de zorg. 

In feite gaat het om 273 voltijdbanen, maar veel 
mensen in deze tak van zorg hebben een 
deeltijdbaan. 530 arbeidsplaatsen is rond de tien 
procent van alle medewerkers. Hoeveel er in totaal in 
de gemeente Venray gaan verdwijnen is nog niet te 
zeggen. Een klein deel van de mensen zal 
gedwongen ontslag krijgen, de rest hoopt de 
instelling via natuurlijk verloop te kunnen opvangen. 
Bestaande arbeidsplaatsen worden dus niet meer 
opgevuld, wat inhoudt dat afdelingen worden 
opgeheven of samengevoegd. Begin 2014 gaan de 
veranderingen in. 

Maar ook De Zorggroep heeft problemen, wist een lid 
van de Seniorenraad te vertellen. Hier werd een dag 
later in de krant zelfs gesproken over een mogelijk 
faillissement, als er niet op tijd of onvoldoende wordt 
bezuinigd. Alleen heeft de Zorggroep er voor 
gekozen om nog niets in de openbaarheid te 
brengen, zolang er nog wordt gepraat. 

Op donderdag 10 oktober hebben 50 KBO-ers uit 
Venray-kom een dagtrip gemaakt naar Wittem en 
Luik. 
In Wittem genoten de ouderen in de kloosterrefter 
van koffie of thee en natuurlijk vlaai. Daarna werden 
zij in twee groepen rondgeleid door het klooster. Ze 
zagen de bibliotheek, een wegdraaibaar schilderij 
met daarachter een ontsnappingsroute uit de Tweede 
Wereldoorlog, de sacristie, de Ronde kapel (door de 
familie van de bouwheer pater Ritzinger bekostigd), 
de prachtige kloosterkerk en de daarnaast gebouwde 
moderne parochiekerk en tot slot de grafkelder en de 
tuin.  
Van daaruit ging de tocht naar Vaals voor een lunch. 
Aansluitend reed de chauffeur via een prachtige route 
door Zuid-Limburg en de Belgische Voerstreek naar 
Luik, waar een gids instapte. Deze mevrouw deed – 
in Nederlands dat duidelijk een Frans accent had – 
haar best in korte tijd zoveel mogelijk over de stad 
Luik te vertellen. De rondrit langs o.a. La Place St. 
Lambert met stadhuis en het paleis van de Prins-

bisschoppen, de citadel en de zeer moderne 
gebouwen van winkelcentrum Médiacité en vooral 
ook het station, maakten grote indruk. Unaniem was 
het oordeel: een prachtige dag! 

Harrie Francken (reisleider) 

Voor een bezichtiging van het klooster op de 
computer kunt u googelen naar:  
www.sint-sebastianus.nl/klimmen/wittem.html 

 

PLUK DE DAG 

Mariëlle Alders is onder 
de naam ‘Pluk de Dag!’ 

een bedrijfje begonnen dat dagtrips naar alle 
mogelijke plaatsen organiseert. Mensen die iets 
willen organiseren voor ouderen, verenigingen, 
familie of vrienden kunnen gebruik maken van door 
Pluk de Dag opgezette reizen.  
Zo staat er op 12 november een bezoek aan het 
Klok en Peel Museum in Asten op het programma; 
op 10 december kunnen mensen inschrijven voor 
een dagtocht naar de kerstfair op het kasteel 
Middachten in De Steeg (bij Arnhem).  
Het is ook mogelijk om met een groep zelf een 
bestemming te kiezen. Mariëlle Alders zorgt dan 
voor de hele reis. Voor meer informatie kunt u 
mailen naar marielle@plukdedagtrips.nl of bellen 
naar tel. 06-53424522.  

ZORG OVER DE ZORG  

KBO VENRAY-KOM IN WITTEM EN LUIK 

Koffie met vlaai in de kloosterrefter. 

mailto:marielle@plukdedagtrips.nl
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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:  Eindstraat en het gebied tot aan de Raadhuisstraat.  

Oude naam:  westelijk ’t Eijndt en oostelijk Aen gen Eyndt.  
De schrijfwijze met i, ij en y wordt en werd vaak door elkaar gebruikt. 

Leidt van:   De oude buurtschap ’t Eind kunnen we nu lokaliseren op het pleintje voor museum 
‘t Freulekeshuus. Dit pleintje heeft een typische driehoekige vorm die stamt uit de 
Merovingische periode, rond het jaar 800 na Chr. Dit driehoekig straatpatroon 
kom je in veel dorpen en steden tegen. In Venray ook nog bij het Henseniusplein, 
den Heuvel, Landweert, Veltum en Lull. Het aangrenzend land rondom zo’n 
buurtschap kreeg vaak dezelfde naam, zo ook de landerijen tussen Eindstraat en 
huidige Raadhuisstraat. Het hele gebied werd ‘t Eijndt genoemd, de huidige 
Raadhuisstraat heette vroeger An gen Eyndt, de huidige Eindstraat wordt in de 
volksmond nog steeds ’t Eind genoemd. 

Betekenis: Tussen 1200 en 1500 was het oude centrum van Venray omgeven 
door een Burggraaf. Deze diende als verdedigingswerk en bestond uit een 
gegraven gracht en een aarden verdedigingswal. Er waren drie overgangen over 
deze Bruggraaf: in de Grotestraat ter hoogte van de Adelaar (poortgebouw), in 
de buurt van het Poelshuis, eind Hofstraat (vermoedelijk een brug) en aan het 
begin van de Eindstraat. 

Elk bruggenhoofd over de burggraaf kende zijn eigen verdedigingsmacht: aan de zuidkant schutterij het 
Zandakker Gilde St. Jan, aan de kant van de Hofstraat Het Hof Gilde van Sint Pertus’ Banden en aan de 
kant van de Marktstraat Schuttersgilde Sint Anna het Eind. 
Dit schuttersgilde Sint Anna het Eind droeg dus de naam van de oude buurtschap ’t Eyndt.  
Het St. Annagilde had voor de Tweede Wereldoorlog zijn schuttershuis in café H. Odenhoven aan de 
Overloonseweg. In 1954 werd gekozen voor het schutterslokaal café J. Sanders aan de Eindstraat 14, vanaf 
1970 beter bekend als café De Piëlhaas van Jan en Nel Willems. Nel is een paar jaar geleden overleden, 
Jan heeft het café verbouwd tot woonkamer en geniet van zijn welverdiende rust. 

Meer informatie over schuttersgilde ’t Eyndt leest u in het boek 
‘Toen wij den vogel schooten’ van Koos Swinkels. Wilt u meer 
weten over de Eindstraat regel dan een mooie wandeling door het 
Rooys Gidsen Gilde bij de VVV. 

Wanneer veranderd: ’t Eyndt of te wel de Eindstraat heet nog 
steeds Eindstraat, maar alle andere straten van dit gebied hebben 
een andere naam gekregen. 

Tekst van Gérard Lucassen, bewerkt door Gerrit Kateman 

foto uit het archief van Jan van der Putten 

MET WONEN LIMBURG NAAR MUSEUM 

“Organiseer een personeelsfeest met een maatschappelijk tintje”, 
aldus de opdracht die twee mensen van Wonen Limburg kregen.  
Zij waren er snel uit. Het uitje viel in de Week van de Eenzaamheid.  
En daarom nodigden zij een groep ouderen, woonachtig in de Hoge 
Beek in Venray, uit om samen met de personeelsleden naar het 
Venrays museum te gaan. “Het was geweldig, iedereen heeft dit 
gewaardeerd. Vroeger was er een heel goed contact tussen Wonen 
Venray en de Hoge Beek. Toen Wonen Limburg naar Roermond 
verdween was het een stuk minder, nu is het gevoel weer even terug”, 
aldus Riet de Wit, bewoonster van de Hoge Beek. 

VAN WECHE EN STRAETE IN VENRODE (8) 


