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Babbeltrucs. Gelukkig is het geen schering en inslag, maar toch komt het regelmatig voor dat ouderen zich 
aan de deur laten foppen door een zogenaamde meteropnemer, felicitatiedienst of een hulpzoekend 
‘slachtoffer’. Met een mooi of zielig verhaal proberen ze binnen te komen om geld of waardevolle spullen te 
stelen. Met gespeelde situaties op ouderenmiddagen c.q. -avonden waarschuwt de politie tegen deze  
babbeltrucs. Zie ook pagina 5. 

Foto Gerrit Kuenen 
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COLOFON  
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 

financiële steun van de gemeente Venray. 

Voorzitter Trudy Eekhout-Dumoulin van de 
Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
op 3 januari de nieuwjaarsreceptie geopend met 
twee complimenten. Het ene ging naar de gemeente 
Venray, het andere naar alle ouderen in Venray, die 
zich als vrijwilliger in welke vorm dan ook inzetten 
voor de gemeenschap. 
 

Trudy Eekhout had, na de kritiek van vorig jaar over 
de lengte van haar nieuwjaarstoespraak geen  
‘nabeschouwing over het jaar 2013, noch een 
vooruitblik op wat er dit jaar allemaal te doen staat’. 

“Ik ga wel twee complimenten uitdelen”, vertelde de 
voorzitter. “Op de eerste plaats een compliment aan 
ons allen als senioren in Venray. In de troonrede in 
september werd gesproken over de verandering van 
‘verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij’. De 
televisie en kranten waren er vol van. Ik dacht toen 
bij mezelf: daar zijn wij als ouderen in Venray al lang 
mee bezig. Ouderen in Venray zijn in de vele 
verenigingen, en niet alleen in de ouderen-
verenigingen, actief als vrijwilliger en ze nemen 
initiatieven om in de wijken en dorpen sociale 
activiteiten op te zetten, aldus Eekhout. Ze noemde 
enkele voorbeelden van activiteiten op, zoals de 
meer dan twintig, door vrijwilligers, gerunde eettafels, 
het Zorghuus in Ysselsteyn, de trimtuin in Leunen en 
de werkplaats in Centrum West. 
Haar tweede compliment ging naar de gemeente, 
burgemeester en wethouders, alsmede de 
ambtenaren. “U hebt mij jaar na jaar horen knaojen 
over de samenwerking. De gemeente had geen visie. 
Ouderen werden niet betrokken bij het beleid, 
waardoor er zaken werden voorgeschreven die we 
helemaal niet wilden, terwijl wensen en behoeften 

NIEUWJAARSRECEPTIE  
CENTRALE 

 

Na haar toespraak kon Trudy Eekhout volop gaan 
‘netwerken’, hier met wethouder Twan Jansen.  
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NORMAAL  

Het nieuwe jaar is alweer drie weken 
oud, de feestdagen zijn achter de rug 
en het leven verloopt weer normaal. De 
dagen van mijmeren, terugblikken, vooruitblikken, 
stilstaan, ge- en herdenken zijn al geschiedenis. We 
zijn er inmiddels aan gewend dat we in het jaar 2014 
leven. Een paar dagen duurt zoiets. Net als bij de 
invoering van de winter- en de zomertijd.  

Ik hoop dat we een normaal jaar krijgen zonder nare 
verrassingen en tegenslagen. Hoewel je het met dit 
kabinet maar nooit weet. Ik heb er echter goede hoop 
op dat premier Rutte vorig jaar zo duizelig is 
geworden van al dat gedraai, dat hij hiermee nu echt 
stopt.  

Ik hoop op een normaal jaar, waarin de 
Postcodeloterij ons niet meer ongevraagd en 
opdringerig blij probeert te maken met een uitbundig 
opgetuigde dooie mus. Waarin we straks niet weer 
dat eindeloze gekeutel krijgen over de kleur van 
Zwarte Piet. Waarin we ons ook niet meer hoeven te 
ergeren aan Gordon, omdat hij eindelijk inziet dat hij 
het maken van grappen ten koste van anderen beter 
kan overlaten aan vaklui. 

Ik hoop op een normaal jaar, waarin we onze 
Nederlandse taal zullen koesteren. Waarin we niet 
klakkeloos weer allerlei Engelse woorden gaan 
bezigen, terwijl we er goede Nederlandse voor 
hebben. Vooral in de tv-reclame is de anglomanie 
doorgeschoten. Laatst zag ik een illustratief 
voorbeeld hiervan in een reclamespotje van een 
verzekeringsmaatschappij die zich InShared noemt. 
Een of andere onnozele hals komt hierin vertellen dat 
het pad naar zijn voordeur muziek laat horen als je er 
overheen loopt. Dat moet inbrekers afschrikken, 
waardoor de premie voor de inboedelverzekering 
omlaag kan. Na deze wonderbaarlijke getuigenis van 
naïviteit zegt een stem: ‘InShared, we all benefit’, de 
kijker in totale verbijstering achterlatend. Zeker als je 
Engels niet meer is wat het is geweest.  

Als het zo doorgaat moet je straks Engels hebben 
gestudeerd, omdat je anders de tv-reclame niet meer 
kunt volgen. Wat overigens niet erg zou zijn. Nee, 
echt erg zou het pas zijn als die kwibus met dat 
muzikale tuinpad ongewenst bezoek zou krijgen van 
ramkrakers. Dat zou me een herrie geven in de 
straat. De situatie zou ook terecht aanleiding kunnen 
zijn om het eens bij wijze van uitzondering flink uit te 
schreeuwen in het Engels. En daarvoor heb je maar 
één woord nodig: SHIT.       

Theo Vliegenberg 

 COLUMN 
niet werden gehoord. Toezeggingen en beloftes 
werden niet nagekomen.” 
 

Maar in de loop van 2013 had Trudy Eekhout een 
duidelijke verandering gezien. “Er zijn tekenen dat er 
meer geluisterd wordt naar onze opmerkingen en 
wensen. De burgers, en zeker ook ouderen, worden 
eerder betrokken bij plannen. Denk aan de 
ontmoetingscentra en wijkgebouwen. Denk ook aan 
de verbetering van de dienstverlening aan de balie 
van het gemeentehuis.” 
Volgens Eekhout kan de samenwerking nog veel 
beter, maar de ‘kanteling’ die de gemeente de 
burgers oplegt, wordt nu ook zichtbaar in de 
gemeentelijke organisatie. Deelnemen in de 
maatschappij kan alleen, als de burger iets te zeggen 
heeft over datgene, waarover hij meepraat en kan 
vertellen hoe hij dat wil doen.  
Deze twee kanten van de ‘participatiemaatschappij’ 
zullen de ouderen en de gemeente steeds beter 
moeten invullen.  
Aansluitend aan haar toespraak opende mevrouw 
Eekhout met een druk op de knop de nieuwe website 
van de Seniorenraad. Zie elders in deze Schakel. 

“Ik zal niet zeggen dat de samenwerking al helemaal 
is zoals we die graag zouden zien; de burgemeester 
kan dat beamen, het heeft hem al 2 taarten gekost.” 
Centralevoorzitter Trudy Eekhout in haar 
nieuwjaarstoespraak 
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De Tol 
Navraag bij vrijwilligers van ontmoetingscentrum De 
Tol in het Ambachtskwartier heeft geleerd dat er 
meer aan de hand was dan alleen het kostenplaatje, 
zoals een manager in De Schakel van oktober deed 
voorkomen. Er bleek onenigheid tussen de 
vrijwilligers mee te spelen, wat in de hand werd 
gewerkt door het ontbreken van leiding in de 
organisatie.  
Hoe het nu verder moet is onduidelijk. De gemeente 
vindt het een zaak van De Zorggroep en ook in de 
Seniorenraad ontspint zich een discussie of de raad 
wel wat kan doen. Toch willen de leden het niet 
zomaar laten lopen. Uiteindelijk is afgesproken dat er 
een gesprek wordt aangegaan met De Zorggroep 
over wat er gespeeld heeft en hoe het nu verder 
moet. 
 

Ontmoetingsplekken 
Het streven van de Seniorenraad naar goede 
accommodaties in alle dorpen vindt bijval. De 
gemeentelijke werkgroep gemeenschapshuizen-
overleg Venray gaat een nieuwe accommodatienota 
maken, waarin met name wordt gekeken naar de 
huurprijzen en de horeca. Ook de dorpsraad in 
Oostrum heeft de zalenruimten in het dorp als  
prioriteit voor 2014 gekozen. In 2018 wil de 
gemeente alle dorpshuizen en wijkcentra zelfstandig 
hebben gemaakt, zodat de gemeente er geen 
omkijken meer naar heeft. Dan moeten de besturen 
van die ruimten voldoende mogelijkheden hebben 
om de eigen boontjes te doppen. 
 

De Seniorenraad evalueerde de politieke 
bijeenkomst tijdens de vergadering van de Centrale 
op 21 november. Hoewel er duidelijke afspraken 
gemaakt waren, bleken niet alle lijsttrekkers 
begrepen te hebben wat van hen werd gevraagd. De 
communicatie naar de partijen was niet duidelijk 
genoeg. Die miscommunicatie leidde tot enige 
wrevel. De strakke leiding van discussieleider Frans 
Stollman was goed. Hij hield de partijen aan het 
programma van de dag. De Seniorenraad vond het 
jammer dat er toch minder belangstelling was voor 
de discussie dan gehoopt.  

De Seniorenraad en het 
GehandicaptenPlatform Venray (GPV) 

willen samen een nieuwe commissie in het leven 
roepen die in de plaats moet komen van de 
commissie Ouderenhuisvesting (COH). 
Bij het vertrek van voorzitter Wil Mutsaers namen ook 
enkele andere commissieleden, die al eerder hadden 
aangegeven te willen stoppen, afscheid van de 
COH . Er bleven te weinig mensen over om deze 
commissie te kunnen handhaven. Bovendien had de 
COH voor zichzelf de taak afgebakend op puur het 
beoordelen van bouwplannen. De Seniorenraad 
daarentegen wil, zeker bij gebrek aan 
nieuwbouwplannen sinds het begin van de crisis, ook 
meer de woonomgeving bij dit werk betrekken. 
 

Omdat het GPV soortgelijk werk doet in zijn 
commissie openbare gebouwen, werd besloten om 
samen te werken. De commissie krijgt de afkorting 
BVW, wat staat voor bouwen, verbouwen en 
woonomgeving. Ze wil zich niet alleen bezig houden 
met nieuwbouwwoningen, maar ook toezien op het 
verbouwen van bestaande huizen tot 
levensloopbestendige woningen. Ook zal de 
commissie oog hebben voor de straten en pleinen, 
wat betreft de aankleding, netheid en veiligheid 
ervan. 
 

Beoogd voorzitter van deze nieuwe commissie is 
Martien van Dijk, Peter Muller wordt secretaris. Op 
16 januari is een bijeenkomst geweest met mensen 
die interesse hebben om zitting te nemen in deze 
commissie. De uitslag hiervan is nog niet bekend. 

(over: de nachtapotheek, De Tol, 
ontmoetingsplekken en de politieke bijeenkomst) 
 

De nachtapotheek in Venray blijft voorlopig open. De 
twee zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben de 
intentie om deze zorg voor Venray te behouden, 
maar willen eerst onderzoeken wat de problemen zijn 
en hoe deze op te lossen. 
 

Dit onderzoek moet met cijfers aangeven hoe vaak er 
’s nachts wat besteld wordt en of dit niet op een 
andere manier goedkoper kan worden geregeld. 
Afhankelijk van de alternatieven die zich aandienen, 
kan een besluit worden genomen. “De verzekeraars 
hebben het stellige voornemen hierover goede 
afspraken te maken met de apothekers, maar hoe de 
uitkomst zal zijn hangt af van genoemd onderzoek”, 
aldus voorzitter Trudy Eekhout. 
 

SENIORENRAAD 

NIEUWE COMMISSIE  

      VOOR COH 
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Het project Waak voor Inbraak dat 
vanaf 2008 door de landelijke Politiekorpsen met min 
of meer succes gevoerd is, krijgt in de kop van  
Noord-Limburg een groot vervolg. 
Venray heeft met de buurgemeenten in noordelijk 
Noord-Limburg 
en met de 
politie geld en 
tijd vrij 
gemaakt om 
een steeds 
groter wordend 
probleem aan 
te pakken: dat 
van de 
babbeltrucs. 
Het gebeurt 
meer en meer 
dat er mensen 
aan de deur 
komen met 
allerlei 
verhalen met 
het doel, 
binnen te komen. Het gaat dan om bijvoorbeeld nep-
meteropnemers, nep-zorgverleners en zogenaamde  
monteurs in allerlei uitdossingen. Ze bedienen zich 
van alle mogelijke smoesjes in de hoop dat de 
bewoners erin trappen en de mensen binnenlaten. 
Vaak hebben ze binnen de kortste keren een tweede 
persoon bij de hand die ook binnen moet zijn of die 
stiekem binnenglipt. Terwijl de ene de bewoner aan 
de praat houdt, verdwijnt de andere met geld, 
bankpas of waardevolle spullen. In Venray zijn vorig 
jaar zo in Merselo en Oostrum inwoners de dupe 
geworden van dergelijke babbeltrucs. 
 
Begin november werden verschillende ouderen-
verengingen uitgenodigd om naar een try-out show te 
komen kijken van een aantal amateurtoneelspelers, 
dat dergelijke situaties-aan-de-deur uitbeeldde.  
De toneelspelers beeldden de figuren goed uit, de 
betrokkenen tuimelden in hun babbeltrucs. De 
ouderen herkenden in de opgevoerde stukjes toneel 
de werkelijkheid terug. Coördinator Martin Vries: 
“Alles wijst erop dat wij hiermee de spijker op de kop 
slaan.” 
De ouderen moeten zich laten inspireren door de 
goed uitgevoerde sketches, ze weten dan hoe ze 
moeten handelen in dergelijke situaties.”  
Het antwoord van de toeschouwers was duidelijk: 
gemeente en politie, ga hier mee door. En doe dit in 
het voorjaar, was de wens. In december hebben een 
twintigtal verenigingen al een middag of avond 
vastgelegd bij de coördinator Martin Vries van de 
gemeente Horst aan de Maas. 

Het politiekorps district Venray wil er samen met de 
gemeenten en de seniorenverengingen alles aan 
doen om alle ouderen er van bewust te maken, dat 
zij het volgende slachtoffer kunnen zijn. Het doel is 
om dit te voorkomen. De regio Noord-Limburg is de 
eerste van Nederland die met een dergelijk project 
van start gaat. In de hoop dat deze aanpak meer 
navolging zal vinden. 
Hoe ziet een dergelijke middag of avond eruit? De 
wijkagent zal de bijeenkomst inleiden met steun van 
collega’s. Toneelspelers zullen sketches ten tonele 
brengen waarin de praktijken worden uitgebeeld. 
Daarna kan er volop gediscussieerd worden onder 
leiding van Har Timmermans. Na deze discussie 
brengen de spelers hetzelfde ten tonele, maar dan 
met aanwijzingen en manieren om dit ongure volk 
van de deur te houden. Na afloop krijgt iedereen een 
folder mee met onder meer telefoonnummers om 
hulp in te roepen.  
Het spits is afgebeten door Wellerlooi en Veulen. 
In de gemeente Venray staan verder nog sessies 
gepland in Castenray (19 feb), Geijsteren (27 maart), 
Venray (Kemphaan, 17 april) en Oirlo (7 mei). 
natuurlijk zijn alle senioren welkom, ook al ben je 
geen lid van ANBO of KBO. 

Herman Jacobs 

WAAK VOOR BABBELTRUCS 

BABBELTRUCS AAN DE DEUR 
Hier een aantal mooie praatjes, waarmee 
onverlaten aan de deur proberen bij u binnen te 
komen of een handlanger de gelegenheid geven 
dit te doen. 
* Open de voordeur alleen als de kierstandhouder 
of de ketting er opzit. Boeven kunnen dan niet 
naar binnen. Als uw huis een makkelijke 
‘achterom’ heeft, doe dan eerst de achterdeur op 
slot. Gaat u boven werken sluit dan beneden de 
boel af. 
* Officiële bezoekers, zoals thuiszorgmedewerkers 
of ouderenadviseurs, komen nooit onaange-
kondigd. Zij zullen zich ook altijd legitimeren. 
* Als iemand zegt namens een bedrijf te komen, 
vraag dan altijd om een legitimatiebewijs. Laat hen 
niet binnen als ze dit niet doen. Bel bij twijfel het 
bedrijf,  waarvoor ze zeggen te komen. Als u het 
niet vertrouwt, bel de politie. 
* Neem niet meteen de portemonnee mee naar de 
voordeur. Is het een collectant die u niet kent, doe 
dan de deur dicht als u geld gaat halen. 
* Geef nooit uw pincode of bankpas aan mensen 
aan de deur. Betaal nooit voor een pakketje van 
de buren of iemand anders. 
* Laat onbekenden nooit binnen om naar het toilet 
te gaan. Wil iemand gebruik maken van de 
telefoon vanwege een ‘calamiteit’, draai dan zelf 
het gevraagde nummer of 112.  
* Als u denkt dat het niet vertrouwd is, kijk dan hoe 
iemand eruit ziet. Let op rare of opvallende 
kenmerken, kleding of sieraden. 

Een verrassing aan de deur. Let op, het 
kan een goede smoes zijn om binnen te 
komen. 
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Aanpassingen rotondes in Venray. 
Rotondes staan bekend als veilige kruispunten. De 
verkeersveiligheid op rotondes wordt nog groter als 
de voorrang op alle rotondes uniform geregeld is. 
Veilig Verkeer Nederland beveelt aan om fietsers en 
voetgangers op rotondes binnen de bebouwde kom 
voorrang te verlenen. 
Ook geeft VVN daarbij aan, hoe die 
voorrangssituaties op straat het beste duidelijk 
gemaakt kunnen worden: door rode fietsstroken,  
blok- of driehoeksmarkeringen (haaientanden) en 
zebrapaden. Bij voorkeur zien deze deskundigen 
zowel de fietsstroken als de zebrapaden op de te 
kruisen rijbanen verhoogd aangelegd.  
In het kader van een samenleving, waarin iedereen 
moet kunnen deelnemen aan het verkeer, is daarom 
een rotonde ontworpen waarover de verschillende 
soorten verkeersdeelnemers veilig hun weg kunnen 
vinden.  
 
Beperkt budget 
In Venray is de gemeente om deze redenen bezig 
om een achttal bestaande rotondes aan te passen. 
Het budget hiervoor is beperkt. Uitgaande van de 
bestaande situaties wordt naast de huidige 
voetgangersoversteekplaatsen aparte 
oversteekruimte gemaakt voor mensen met een 
visuele beperking. Maar de aanwezige ANWB-
wegwijzers in de vluchtheuvel zijn niet verplaatst en 
ook wordt de bepleite verhoging van het wegdek op 
de oversteekplaatsen nog niet uitgevoerd. 
Voor visueel gehandicapten zijn er noppentegels 
aangebracht, om de oversteken te markeren. Verder 
is het voor deze doelgroep belangrijk, dat zij zich 
goed kan oriënteren op de richting van een rijbaan. 
Om die reden is een trottoirband van groot belang. 
Deze fungeert als natuurlijke gidslijn, waardoor een 
visueel gehandicapte kan bepalen of hij zich haaks 
op de rijbaan bevindt en zo recht kan oversteken. 
Voor andere voetgangers is het van belang dat de 
oversteken gelijkvloers worden uitgevoerd, dat er dus 
geen af- of opstapje is. 
Er is gekozen voor aparte stroken voor de gewone 
voetgangers en de blinden of slechtzienden. Er zijn 
voetgangers die het vervelend vinden om over 
noppenmarkeringstegels te moeten lopen. Denk aan 
mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen. 
Door deze maatregelen hoopt de gemeente dat de 
verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers is 
verhoogd. 
In de nabije toekomst zullen ook de andere rotondes 
in Venray op deze wijze ingericht worden. De 
rotondes Leunseweg-Zuidsingel en Oostsingel-
Stationsweg worden aangepast bij de reconstructie 

van de Leunseweg en de Stationsweg. Bovendien zijn 
er plannen voor nieuwe rotondes bij Intratuin en op de 
kruising Leunseweg-Paterslaan. 
Het GehandicaptenPlatform Venray blijft de 
ontwikkelingen op de voet volgen. 

Venray 70 jaar bevrijd  
Venray herdenkt dit jaar het feit, dat het  
70 jaar geleden is bevrijd. 
Vooral de oudere KBO-ers onder ons zullen zich deze 
gebeurtenis zeker herinneren. 
Onder deze ouderen bevindt zich Henk van Straten, 
die vele foto’s en dia’s uit die tijd heeft bewaard. Maar 
wat belangrijker is: hij heeft een goed verhaal over de 

strijd, die is geleverd in het 
gebied tussen Venray en 
Overloon. Ook kan hij 
vertellen over hoe wij uit 
de handen van de 
bezetter zijn bevrijd. 
De presentatie vindt plaats 
op donderdag  
6 februari in De 
Kemphaan. De middag 

begint om 16.00 uur. Ook leden van de ANBO zijn 
welkom. Wel even aanmelden bij Trees Cadirci,  
tel. 581238 of edtreescadirci@ziggo.nl 
Een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan mag ook. 
 
Sfeeravond KBO Venray-kom 
Om alvast in de sfeer van het aanstaande carnaval te 
komen organiseert KBO Venray-kom op 19 februari 
een gevarieerde ontspanningsavond. Net als 
voorgaande jaren heeft de commissie een keur aan 
artiesten uit Limburg, Brabant en ons eigen Venray 
uitgenodigd, die u in de juiste stemming zullen 
brengen. 
De kaartverkoop is weliswaar geweest, maar er zijn 
nog enkele kaarten beschikbaar. De entreeprijs is 
voor KBO-leden € 7,- en voor niet-leden € 10,- 
(inclusief koffie met iets lekkers). U kunt zich hiervoor 
tot 14 februari aanmelden bij Trees Cadirci in 
ouderencentrum De Kemphaan. 
De aanvang in partycentrum ANNO 54 is 18.30 uur en 
de zaal gaat om 18.00 uur open. 
De sluiting is om 22.00 uur. Attentie: Parkeren is tot 
19.00 uur niet gratis! 
 

  GPV NIEUWS 

KBO VENRAY-KOM 

VOOR U GELEZEN 
“Ondanks dit tijdperk van vechtscheidingen 
kunnen mijn vrouw en ik, om het maar eens 
modern te zeggen, nog steeds samen door 
één deur. Maar niet tegelijk natuurlijk.” 
 

Koos Postuma in het blad Plus 
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Wie zijn:  
Diny en Martien 
Franssen-Wijnhoven 
(beiden 75 jaar) 
 

Woonplaats: Wanssum 
 

Getrouwd: in 1962 
 

Opa en oma van: 12 kleinkinderen. 
 

Oud beroep: Martien was huisschilder, Diny werkte in 
de gezinszorg. 
 

Hobby’s: Martien verzamelt postzegels en 
koersbalt. Beiden zijn ze vrijwilliger op De Wendel en 
bij de Zonnebloem. Samen runnen ze het museum  
‘t Zonnelied in Wanssum 
 

Diny en Martien zijn gelovige mensen. Hieruit is hun 
grote liefde gegroeid: het verzamelen, en 
onderhouden van religieuze voorwerpen die hen zijn 
toevertrouwd door 
kerken, kloosters en 
huisgezinnen. 
Deze passie begon 
in 1968, toen een 
familielid overleed. 
De nabestaanden 
wilden af van al die 
religieuze 
voorwerpen. Diny 
zei: “Geef mij ze 
maar”. Zo kwam de 
kelder van hun huis 
in Venray vol te 
staan met beelden 
en andere kerkelijke 
attributen. Daarna 
de zolder en de rest 
van het huis. Hun leefruimte werd steeds kleiner.  
Ondertussen had zich in de wijk Brukse een voor hen 
ware ramp voltrokken. De door hen gekoesterde  
kerk ’t Zonnelied (nu protestantse kerk) moest als 
eerste katholieke kerk in Venray sluiten.  
 
Diny en Martien besloten een groter huis te kopen, 
waar hun verzameling kon staan. Het werd 
Wanssum, waar Diny geboren is. Tegelhandel Van 
Erp had hier een showroom en kantoor, die te klein 
waren geworden. Diny en Martien kochten het 
gebouw zestien jaar geleden. De showroom werd 
woonhuis en in het magazijn kwam het begeerde 
‘Museum voor volksdevotie ’t Zonnelied’. 
Steeds meer particulieren, kerken en kloosters lieten 
hun overbodige spullen bij Tiny en Martien achter, 
omdat zij wisten, dat het bij hen in goede handen is. 
Ook werden hele verzamelingen, zoals 450 engeltjes 

en 200 kruisbeelden, aan het museum geschonken. 
Natuurlijk krijgen de Franssens ook spullen die ze 
dubbel hebben. Dan zorgen zij er voor dat deze bij 
bijvoorbeeld een ander museum terecht komen, 
maar zeker niet in de handel. 
 
Spinnen 
Martien is de ontwerper van de inrichting. Diny doet 
de aankleding. Voordat een beeld een plek krijgt, 
wordt het grondig op ongedierte gecontroleerd en 
daartegen behandeld. Sommige stukken hebben 
lang op een zolder of in een kelder gelegen. Alleen 
spinnen mogen binnenkomen. Diny: “Spinnen zijn de 
bewakers van al onze spullen, zij halen al het andere 
ongedierte weg.” Toch zie je geen spinnenwebben 
hangen. “Nee”, zegt Diny, “die duw ik voorzichtig 
ergens achter”. De naam ’t Zonnelied is gekozen 
voor het museum,  omdat dit ook de naam was van 
de kerk in Brukske. 
Martien en Diny maken zich, evenals de gemeente 
Venray, zorgen over de toekomst. Allebei hebben ze 
de afgelopen jaren een lelijke val gemaakt, dat heeft 
hen aan het denken gezet. Maar het museum gaat 

niet weg uit 
Wanssum. Jan van 
Erp heeft de grond 
langs hun museum 
aangeboden. Zoon 
Peter wil daar een 
huis bouwen en kan 
dan Diny en Martien 
bijstaan.  
Het museum trekt elk 
jaar veel gasten en 
wat opvalt: steeds 
meer jongeren, Diny 
en Martien denken 
dat zij nieuwsgierig 
zijn. Ze willen weten 
hoe de religie en de 
geloofsgebruiken er 

een paar decennia geleden uitzagen. De schooljeugd 
komt ook vaak om werkstukken te kunnen maken op 
school.  

 
Herman Jacobs          Foto’s Gerrit Kuenen 

DIT HOUDT ME BEZIG 

Wilt u het museum bezoeken? 
 
Wie met Martien en Diny willen praten over het 
museum moet een afspraak maken. Liefst in het 
voorjaar als het warmer wordt. Het aan- en uitzetten 
van de verwarming geeft temperatuurwisselingen 
en dat is niet goed voor de museumstukken. Een 
bezoek aan het museum is gratis, maar na afloop 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
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De Centrale van Ouderenverenigingen 
heeft een nieuwe website. De naam is 
hetzelfde gebleven: www.seniorenraad.info maar als 
u nu deze website opent, vindt u niet de oude 
beginpagina met links de bruine balk met zoek- 
knoppen, maar een helderblauwe, fris ogende 
homepagina met links een welkomstwoord en rechts 
enkele nieuwskoppen. 

Een werkgroep, bestaande uit Matt Botden, Joop 
Simons, Theo Verhoeven en Jaques Penris heeft de 
afgelopen twee jaar gebrainstormd hoe de oude 
website, met weinig nieuws en informatie, kon 
worden omgebouwd tot een levendig geheel. 

Op de eerste plaats is de nieuwe site hemelsblauw 
van kleur en oogt daardoor heerlijk fris. De letters zijn 
voldoende groot om makkelijk te lezen. Voor mensen 
die het moeilijk vinden de weg te zoeken op een 
website is een duidelijke handleiding geschreven, op 
te halen door onder aan het welkomstwoord op ‘hier’ 

te klikken. U kunt ook onderaan de bladzijde op 
‘werkinstructie’ klikken. Dit staat op elke pagina van 
de website vermeld, zodat u te allen tijde kunt kijken 
wat u moet doen. 

U bent ingelogd op de website 
www.seniorenraad.info en ziet dan voor u de 
Homepage. U komt als het ware via de voordeur het 
huis binnen, vandaar de naam Homepage, 
Thuispagina, ook wel de startpagina genoemd. 
Telkens als u linksboven op de knop of button Home 
klikt, komt u op deze pagina uit om vandaar uit 
opnieuw te beginnen.  

Achter deze thuispagina zitten tientallen andere 
pagina´s verborgen. Die kunt u vinden door op 
bovenstaande buttons in de donkerblauwe balk te 
drukken. Welke pagina u ook bezoekt, die knoppen 
blijven boven de pagina´s staan, zodat u vandaar uit 
door kunt zoeken. 
Achter die knoppen zitten niet alleen pagina´s met 
nieuws of informatie, maar er zijn ook 
doorverbindingen naar andere websites die u verder 
kunnen helpen.  

Op de Homepage vindt u rechts een of meer 

NIEUWE WEBSITE CENTRALE  

EN SENIORENRAAD 
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nieuwsitems aangeduid. Door telkens op genoemd 
onderwerp te klikken kunt u de verhalen lezen die bij 
het nieuws zijn geplaatst. Let er op: dit kan alleen als 
daar een handje verschijnt in plaats van de pijl. 

De buttons 
Onder de button ‘Over Ons’ vindt u alle informatie 
over de organisatie van de Seniorenraad en de 
Centrale van Ouderenverenigingen, commissies en 
werkgroepen, en wie er in zitten en hoe u hen kunt 
bereiken. Het beleidsplan, de jaarplannen, de 
jaarverslagen, rapporten over betaalbare 
accommodaties, over Meer Bewegen voor Ouderen 
vinden hier ook een plekje. En tenslotte een rubriekje 
met ‘veelgestelde vragen’: standaardvragen met een 
standaardantwoord.  

Onder de button ‘Ouderenverenigingen’ vinden de 
bezoekers van de website alle aangesloten 
ouderenafdelingen uit de gemeente. Wie bijvoorbeeld 
de afdeling Ysselsteyn-Vredepeel aanklikt, krijgt de 
homepage van betreffende afdeling. Hij kan zich 
bijvoorbeeld rechtstreeks opgeven als lid, of een 
vraag stellen die bij de secretaris binnenkomt. Hij kan 
de agenda inzien of foto’s bekijken als die er zijn. 

Wie de button ‘Service’ aanklikt, kan daar informatie 
vinden over ouderenadviseurs, belastingzaken, 
financiële zaken en belangenbehartiging en verder 
bijvoorbeeld Rooynet met zijn enorme verzameling 
oude foto’s van Venray, alsmede de maandelijks 
fotoserie van Joop van Hoof. De ouderenkalender 
kan hier ook onder vallen, zodra een nieuwe is 
gemaakt. 

Onder de button ’De Schakel’ is op de eerste plaats 
de laatstverschenen Schakel te vinden. De oudere 
exemplaren gaan naar het archief. Verder vindt u er 
de abonnementskosten, de advertentievoorwaarden, 
verschijningsdata enzovoort. 

Activiteiten 
Dan twee buttons ‘Agenda’ en ‘Activiteiten’. Onder 
activiteiten staan de wekelijkse cursussen van 
organisaties als SeniorService, Computercursussen, 
De Kemphaan, maar hier kunnen ook de vaste 
activiteiten van de afdelingen een plek vinden: de 
wekelijkse gym- of dansles, het kienen op vaste 
dagen. In alfabetische volgorde staan alle mogelijke 
activiteiten genoemd.  Door erop te klikken krijgt u 
informatie over de dag, het uur en de plek van die 
vaste activiteit en naam en adres waar u zich 
hiervoor kunt melden. In veel gevallen moet u wel lid 
zijn van de ouderenafdeling. 

In de Agenda staan de activiteiten van de afdelingen, 
zoals deze nu ook in de agenda van De Schakel 
worden vermeld: het incidentele kienen, losse  
wandelingen, reisjes, uitstapjes, evenementen,  
feesten of vieringen, vergaderingen, themamiddagen, 
lezingen, enzovoort. 

Onder de button ‘Links’ zit een pagina met allerlei 
vignetten van instanties en organisaties, waar 
ouderen in Venray veel mee te maken hebben: de 
gemeente Venray, de WMO, de KBO Limburg, 
ANBO, Omroep Venray, enzovoort. Door op een 
dergelijk vignet te klikken, logt de bezoeker 
rechtstreeks in bij die organisatie. 

‘Archief’. Hieronder worden afgedane zaken gestald, 
waar mogelijk nog eens in gekeken wordt. De oude 
Schakels (ongeveer anderhalf jaar), het oude 
beleidsplan, een in de la verdwenen rapport en 
dergelijke.  

Tenslotte de knop ‘Contact’. Hier vindt u een 
‘formulier’ waarop u een vraag of opmerking kunt 
plaatsen.  

Nog niet alles is ingevuld en volledig. Dit komt omdat 
de werkgroep voor de informatie afhankelijk is van 
derden: clubs, instanties, eigen werkgroepen en 
commissies. Zodra die informatie binnen is wordt 
deze aangevuld. Dit zal ook met andere zaken 
gebeuren: wijzigingen in activiteiten bijvoorbeeld 
worden, zodra die aan ons zijn doorgegeven, in het 
overzicht verwerkt. Nieuws wordt regelmatig 
bijgehouden. De werkgroep hoopt dat de ouderen 
veel nuttige informatie op de website zullen vinden. 
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belangen van senioren voorop, maar er wordt ook 
rekening gehouden met de belangen van anderen. 
Actief burgerschap betekent deelnemen aan en 
verantwoordelijkheid dragen voor de maatschappij. 
Daarvoor is een wisselwerking nodig tussen burgers 
en maatschappelijke organisaties. Om dit goed te 
kunnen doen hebben burgers deskundigheid en 
vaardigheden nodig en moeten maatschappelijke 
organisaties, zoals KBO Limburg, bereid zijn om 
burgers daarbij te ondersteunen. 
Gemeenten moeten waardering en erkenning laten 
blijken voor de inzet van senioren. Er moet 
gesproken worden over zeggenschap, het opkomen 
voor jezelf, roze ouderen, allochtone senioren, 
contacten tussen jong en oud. Daarvoor zijn 
informatie en voorlichting, themabijeenkomsten en 
symposia nodig. 
 

Ontmoeting 
Het derde thema ‘ontmoeting’ is een kerntaak van 
KBO Limburg: het stimuleren van sociale 
samenhang. Op dit gebied is de KBO al sinds jaar en 
dag herkenbaar. Het onder de mensen komen is een 
kwalitatieve verrijking van ieders leven. Het 
voorkomt, dat mensen in een sociaal isolement 
komen. Dit ontmoeten kan op heel veel manieren 
gebeuren. 
Het vierde thema is ‘samenwerking’. Samenwerking 
tussen KBO-afdelingen, met name op gemeentelijk 
niveau is van groot belang om een gezamenlijke 
stem te laten horen. Samenwerking met 
maatschappelijke organisaties en de overheden is 
van levensbelang om de belangen van senioren 
goed te kunnen behartigen. 
 

Waarom legt KBO Limburg de nadruk op 
ledenwerving? 
Om de belangen van senioren zo goed mogelijk te 
kunnen behartigen, is een groot draagvlak nodig. 
Veel leden betekent meer invloed. En natuurlijk 
betekent meer leden ook meer inkomsten. Zeker bij 
het verminderen van subsidies dienen 
belangenorganisaties zoals ouderenbonden nog 
meer op eigen benen te staan.  
Belangrijk is ook dat de aanwas van nieuwe leden 
zorgt voor een steviger draagvlak van de KBO in de 
samenleving, voor fris bloed in de afdelingen en 
daarmee voor nieuw elan binnen die afdelingen. 
Over een actieplan ledenwerving vindt dit voorjaar 
met alle KBO afdelingen overleg plaats.  
 

Is een actieve oudere die geen lid is van een 
ouderenbond minder goed? 
Natuurlijk niet. Als bestuurder van een ouderen-
organisatie vind ik het alleen jammer als een jonge of 
oudere senior de weg naar een lidmaatschap niet 
heeft gevonden. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn 
dat we alle senioren nodig hebben voor een breed 
draagvlak. Voor senioren zelf kan het actief bezig zijn 
met allerhande ondersteunende, adviserende of 
organiserende activiteiten voldoening geven.  

In De Schakel van december 
stond een artikel van KBO-
regiovoorzitter Henk de Klerk 
over het nieuwe beleidsplan 2014-2016 
van KBO Limburg. In dit artikel werd 
vooral ingegaan op het inspraakproces 
en de verdere gang van zaken. We 

stelden De Klerk enkele aanvullende vragen. 
 

KBO Limburg kiest in haar beleid een viertal thema’s.  
Het eerste thema ‘zelfredzaamheid en 
positieversterking’ heeft betrekking op gezondheid en 
zorg, wonen en leefbaarheid, mobiliteit en veiligheid, 
financiën en koopkracht, welzijn, beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van voorzieningen.  
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
hebben veel  invloed op de kwaliteit van leven van 
oudere mensen. Op deze gebieden organiseert KBO 
Limburg veel activiteiten. De komende drie jaar zal 
de aandacht uitgaan naar mantelzorg, kwaliteit van 
zorg (bijvoorbeeld seniorvriendelijke ziekenhuizen), 
voorlichting en preventie, medicijngebruik, 
ouderdomsziekten, deskundigheidbevordering, 
keukentafelgesprekken, levensbestendige 
huisvesting, (sociaal) veilig wonen en 
criminaliteitspreventie. Ook openbaar vervoer en het 
veilig verkeer zijn in beeld. De inzet en scholing  van 
ouderenadviseurs en belastingconsulenten blijven 
belangrijk. KBO Limburg wil nadrukkelijk opkomen 
voor de belangen van alle senioren. 
 

Actief burgerschap 
Het tweede thema ‘actief burgerschap en 
maatschappelijke participatie’ heeft te maken met 
zaken als emancipatie, sociale samenhang, 
solidariteit en educatie. Voor KBO Limburg staan de 

BELEIDSPLAN KBO LIMBURG 

ZORGLOKET HEET NU WMO-LOKET 
 

Het inmiddels ingeburgerde ‘Zorgloket’ in het 
gemeentehuis heeft een andere naam gekregen: 
WMO-loket. Dit met het oog op de toekomst. De 
gemeente Venray krijgt er immers allerlei taken bij 
die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) vallen. Tegelijkertijd verandert de 
werkwijze. 
Als hulp van familie, buren of bekenden niet 
toereikend of mogelijk is, kan het zijn dat extra 
hulp nodig is. De gemeente wil via dit loket 
meedenken om oplossingen te vinden. 
Uitgangspunt daarbij is dat iedere inwoner van de 
gemeente Venray zo lang mogelijk zelfstandig 
moet kunnen wonen. Daarbij gaat de gemeente uit 
van de eigen kracht van mensen én van de kracht 
van onze gemeenschap, om elkaar te helpen.  
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De mogelijkheid om ergens naar toe te 
gaan, wordt voor ouderen die geen eigen 
vervoer hebben, verder beperkt. Over twee jaar  
rijden er geen bussen meer door Castenray, Merselo, 
Veulen, Geijsteren en Blitterswijck. De inwoners van 
deze dorpen zijn dan aangewezen op de belbus,  
flexbus of wensbus. 
Op deze manier wil de provincie geld vrij maken om 
het busvervoer in de grotere plaatsen en op de druk-

kere routes te verbeteren. Vol-
gens gedeputeerde Patrick van 
der Broeck (uit Oirlo) gaat de mo-
biliteit voor de dorpsbewoners er 
nauwelijks op achteruit, tegen-
standers van deze maatregel be-
strijden dit. Het is een dure aan-

gelegenheid om een grote lijnbus alle dorpen aan te 
laten doen. Vaak rijdt de bus ook (nagenoeg) leeg de 
vaste route, er zijn geen of nauwelijks passagiers. 
Van den Broeck wil daarom naar een systeem van 
de flexbus, een kruising tussen de taxi en de buurt-
bus. Iemand uit bijvoorbeeld Blitterswijck, die naar 
Venray of het station wil, belt dan de busmaatschap-
pij. Pas dan rijdt de bus uit volgens een vaste route. 
Volgens de provincie is deze vorm van vervoer het 
beste voor Castenray (route Venray/Leunen/Horst, 
40 passagiers per dag) en voor Merselo (20 passa-
giers tussen Merselo en Venray).  
 

Wensbus 
Een andere optie is de wensbus: een buurtvereniging 
of dorpsraad krijgt dan een kleine bus en kan die ge-
bruiken voor het vervoer van mensen die dit wensen. 
Deze optie zou het beste passen in Veulen, Blitters-
wijck en Geijsteren, zegt de provincie. De bussen 
worden bediend door vrijwilligerchauffeurs.  
Het nieuwe systeem gaat pas in 2016 in. Dit jaar  
krijgen vervoersmaatschappijen de kans in te  
schrijven op het nu door Veolia verzorgde openbaar 
vervoer. Aan het einde van dit jaar beslist de provin-
cie welke maatschappij dit tot 2030 mag doen. 

Jongere senioren hebben mogelijk frisse ideeën over 
de invulling van een breed activiteitenprogramma en 
de uitvoering hiervan. Bij een ledenbestand met 
zowel jongere als oudere senioren en een  
gevarieerd activiteitenprogramma is het zeer 
aannemelijk dat veel senioren zich thuis of 
vertegenwoordigd gaan voelen. En dit kan gezien 
worden als een bijdrage aan een 
participatiesamenleving. 
 
Wat doet KBO Limburg om de jongere senioren over 
de streep te trekken? 
Om jongere ouderen over de streep van lid worden te 
trekken is het wenselijk om te werken aan het imago 
van ouder worden. Het besef dat ‘de oudere’ in onze 
samenleving niet bestaat moet meer gemeengoed 
worden. De populatie senioren is wat betreft welzijn, 
gezondheid en inkomen zeer divers van 
samenstelling. Dat zal men ook aantreffen bij een 
oudenorganisatie als de KBO. 
Alle mogelijkheden moeten benut worden om via 
uiteenlopende activiteiten en bezigheden een zo 
breed mogelijk seniorenpubliek aan te spreken en bij 
de organisatie te betrekken. Jong en oud binnen de 
seniorenpopulatie kunnen elkaar best verstaan en 
ondersteunen op hun gezamenlijke levensweg. Het 
zijn immers de mensen zelf die voor het grootste deel 
vorm geven aan de invulling van hun woonomgeving. 
 

Henk de Klerk, voorzitter KBO regio Horst-Venray 

MOBILITEIT KLEINSTE KERNEN 

ACHTERUIT 
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Woensdag 22 januari KBO 
YSSELSTEYN-VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 
 

Maandag 27 januari KBO OIRLO: 
Jaarvergadering. Deze begint met een H. Mis om 
13.15 uur. In De Linde begint na de mis de 
vergadering, met aansluitend een optreden van Mia 
Dekkers en ter afsluiting een koffietafel.  
(alleen voor leden) 
 

Maandag  27 januari KBO BLITTERSWIJCK: 
Elke maandagmiddag wordt er gewandeld in 
Blitterswijck. De start is om precies 13.30 uur vanaf 
het dorpsplein. U hoeft zich vooraf niet aan te 
melden. Na de wandeling wordt er in ‘t Huukske een 
kop koffie gedronken en nog gezellig nagekletst. 
(voor alle ouderen) 

Maandag 27 januari NATUURVRIENDEN 
MERSELO: 
Middagwandeling van tien kilometer voor  
50-plussers. Start om 13.30 uur bij de sportkantine. 
(voor alle ouderen in de gemeente) 
 

Dinsdag 28 januari KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag en Zwerfboekenkast. Aanvang  
14.00 uur in De Zandhoek. (voor iedereen) 
 

Donderdag 30 januari KBO WANSSUM: 
Kienen in De Zandhoek. Aanvang 14.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum) 
 

Woensdag 5 februari KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 
 

Donderdag 6 februari KBO VENRAY-KOM: 
De bevrijding van Venray, nu 70 jaar geleden. 
Aanvang 14.00 uur in De Kemphaan. (voor leden van 
KBO en ANBO, lees ook elders in deze Schakel) 
 

Zaterdag 8 februari KBO WANSSUM: 
Carnavaleske seniorenmiddag in samenwerking met 

carnavalsvereniging De Wiendbuul. Vanaf 14.00 uur 
in de Zandhoek. (voor alle senioren van Wanssum) 
 

Dinsdag 11 februari KBO WANSSUM: 
Vanaf 14.00 uur inloopmiddag en Zwerfboekenkast in 
De Zandhoek. (voor iedereen) 
 

Woensdag 12 februari KBO WANSSUM: 
Eetpunt in De Zandhoek. Aanvang 12.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum en Geijsteren, na 
aanmelding) 
 
Woensdag 12 februari KBO OIRLO: 
Een boeiende lezing over de bevrijding van Venray. 
Een echte oorlogsveteraan komt hier over zijn 
ervaringen vertellen. De bijeenkomst begint om  
14.00 uur in De Linde.  
(alleen voor leden, opgave verplicht voor 7 februari) 
 

Woensdag 12 februari KBO BLITTERSWIJCK:   
Kienen in clubgebouw ’t Huukske. Aanvang  
13.30 uur. (alleen voor leden) 
Donderdag 13 februari ANBO VENRAY: 
Historicus André de Bruin geeft voor de ANBO 
Venray een lezing over “Politiek leven in Nederland 
en Limburg.”  
De lezing begint om 14.00 uur in De Kemphaan.  
(voor leden van ANBO, KBO en 
wijkouderenverenigingen, lees ook elders in deze 
Schakel) 
 

Donderdag 13 februari KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL:  
Alderenaovond, aangeboden door 
carnavalsvereniging De Piëlreuzen. Aanvang  
19.30 uur in De Smelehof.  
(voor alle ouderen van Ysselsteyn en Vredepeel) 
 

Vrijdag14 februari KBO WANSSUM: 
Vijf kilometer wandelen. Vertrek om 13.30 uur bij De 
Zandhoek. (voor alle senioren van boven de 50 jaar 
van Wanssum) 
 

Maandag 17 februari KBO MERSELO: 
Kienen in d’n Hoëk. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 
 

Woensdag 19 februari KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 
 

Woensdag 19 februari KBO OIRLO: 
Carnavalsavond, georganiseerd door JVV. Aanvang 
om 20.00 uur in De Linde. (voor alle 
Oirlonaren van 50 jaar en ouder) 
 

Woensdag 19 februari KBO VENRAY
-KOM: 
Sfeeravond in geest van carnaval.  
Aanvang 18.30 uur in Anno 54. 
(voor alle ouderen, zie elders in deze Schakel)  

ACTIVITEITENAGENDA VAN 
24 JANUARI – 28 FEBRUARI 

Mededeling 
 

Sinds 15 januari is de nieuwe website van de 
Centrale van Ouderen in de lucht. Hierin zijn onder 
de knop ‘ACTIVITEITEN’ alle vaste activiteiten die 
voor en door ouderen worden georganiseerd (zoals 
het wekelijkse of tweewekelijkse wandelen, kienen, 
dansen enzovoort) opgenomen. Deze worden na 
deze Schakel niet meer in deze agenda 
opgenomen.  
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Bij voldoende belangstelling gaan leden 
van de KBO in de gemeente Venray van 2 
tot en met 6 juni naar het stadje Ernst aan de 
Moezel, vlakbij Cochem. Op het programma staan 
onder meer: Königswinter, Bernkastel,  

Idar-Oberstein, Koblenz, 
Lorelei, Cochem, Heimbach 
en Monschau via diverse 
mooie routes.  
De prijs bedraagt ongeveer  
€ 402,- per persoon. De 
toeslag voor een eenpersoons 

kamer is € 50,-. In deze prijs zijn inbegrepen: het 
hotel op basis van halfpension, een muziekavond, 
alle lunches, de entrees van onder meer de 
kabelbaan Drachenfels, treintje(s), boot en gidsen.  
Belangstellenden moeten lid zijn van de KBO en 
zichzelf kunnen redden. Zij kunnen zich tot 31 maart 
opgeven bij een van de leden van de Werkgroep 
Reizen KBO Venray+Kerkdorpen: 
Henk de Klerk, tel. 585132; Jopie Peters, tel. 582286; 
Wim Claessens, tel. 541202; Harry Reintjes,  
tel. 582636 of Hay Achten, tel. 571726. Hay Achten 
is de man die meer informatie kan geven. Ook nu 
geldt de volgorde van aanmelding. 

 

Donderdag 20 februari KBO WANSSUM: 
Jaarvergadering KBO Wanssum Seniorenvereniging 
St. Leonardus. De vergadering begint om 14.00 uur 
in De Zandhoek. (alleen voor leden) 
 

Maandag 24 februari KBO VEULEN:  
Kienen in dorpshuis 'De Hoefslag'.  
Aanvang 14.00 uur. (alleen voor leden) 
Dinsdag 25 februari KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag en Zwerfboekenkast, vanaf 14.00 uur 
in De Zandhoek. (voor iedereen) 
 

Woensdag 26 februari KBO BLITTERSWIJCK: 
Sjoelen in clubgebouw ’t Huukske. Aanvang  
13.30 uur. (alleen voor leden) 
 

Donderdag 27 februari KBO WANSSUM: 
Kienen in De Zandhoek. Aanvang 14.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum) 
 

Vrijdag 28 februari 
10 km wandelen. Het vertrek is om 13.30 uur bij De 
Zandhoek. (voor alle 50+ van Wanssum) 
 
 

 
Lezing historicus De Bruin 
 

Op donderdag 13 februari geeft historicus André de 
Bruin in ouderencentrum De Kemphaan een 
uiteenzetting over het politieke leven in Nederland en 
in Limburg in het bijzonder. De lezing begint om 
14.00 uur. 
Politieke partijen neigen tegenwoordig tot 
overbelichting van alledaagse kwesties, zelfs tot, 
zoals het genoemd wordt, ‘de waan van de dag’. Als 
bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s verder 
wordt gekeken, is vier jaar al heel wat. 
Tegenstellingen worden, als het zo uitkomt, 
aangescherpt en even zo gemakkelijk weer 
afgezwakt. Is het gek dat de belangstelling voor de 
politiek alsmaar afneemt? Welke partij schenkt nog 
aandacht aan historische processen die een 
bijzonder licht werpen op de eigen beweging of 
partij?  
André de Bruin voert ons mee naar het politieke 
verleden van Nederland en Limburg. Hij wil ons 
vertrouwd maken met ideeën die ten grondslag lagen 
aan politieke ontwikkelingen vanaf 1798. Idealen 
werden publiekelijk verkondigd, maar in de 
negentiende en de twintigste eeuw gaf pragmatisme 
steeds meer de doorslag. Limburg was altijd een 
bijzonder geval, omdat hier de verzuiling op rooms-
katholieke grondslag heel sterk was geworteld. Maar 
de secularisatie wint ook in Limburg steeds meer 
terrein. 

 ANBO-NIEUWS 

5 DAGEN MOEZEL, RIJN EN EIFEL MET KBO 

VENRAY-KERKDORPEN 
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INFO OUDERENWERK: 2014 is al weer enkele weken oud en er zijn steeds meer signalen dat de crisis voor een 
deel voorbij is. Wat dat betekent voor zorg en welzijn is onduidelijk. Wellicht dat de crisis in deze sectoren nog enkele 
jaren na-ijlt. Wel is nu al duidelijk dat er grote veranderingen op komst zijn met betrekking tot huishoudelijke 
verzorging, opname in verzorgingshuizen, etc. We houden u op de hoogte van de belangrijke ontwikkelingen.  

Vertrek José Wijnhoven. 
José, een van de coördinatoren van het Steunpunt 
Mantelzorg en werkzaam bij Synthese, heeft eind 2013 
besloten om met vervroegd pensioen te gaan. 
Onverwachts en dat betekent dan ook dat zij in de 
afgelopen weken op diverse plekken afscheid heeft 
genomen. Haar taken worden overgenomen/voortgezet 
door Dasja Giantsios en Hans Chlon. 

Wij wensen José een hele prettige tijd met veel ruimte 
voor haarzelf, familie, kleinkinderen en hobby’s. Geniet 
ervan! 

Autorijden en dementie. 

Beginnende dementie niet meer gelijk aan rijontzegging 
Mensen in het beginstadium van dementie mogen in 
bepaalde gevallen hun rijbewijs behouden. Dat is op 5 
januari 2010 gepubliceerd in de Staatscourant. Voor 
mensen met de diagnose dementie geldt nu het volgende:  
* Diagnose: zeer lichte dementie 
Op basis van een rijtest en aanvullend 
neuropsychologisch onderzoek kan iemand maximaal drie 
jaar rijgeschikt worden verklaard. Hierna moet de 
rijgeschiktheid opnieuw worden bepaald.  
* Diagnose: lichte dementie  
Het is verboden auto te rijden tenzij rijgeschiktheid uit een 
rijtest van het CBR is gebleken. Na de rijtest is iemand 
maximaal 1 jaar rijgeschikt. Hierna moet de rijgeschiktheid 
opnieuw worden bepaald.  
* Diagnose: matige en ernstige dementie  
Bij deze diagnose is men altijd ongeschikt voor alle 
rijbewijzen.  

In de regeling is ook bepaald dat iemand met dementie 
alleen rijbewijzen van groep 1 (motor, personenauto, 
personenauto met aanhanger) kan behouden. Beroeps-
matig gebruik van het rijbewijs is niet meer toegestaan.  

Verschil met oude regeling  
Tegenwoordig kan dementie in een veel eerder stadium 
worden vastgesteld dan enkele jaren geleden. Hierdoor 
krijgen mensen bij wie vroeger alleen een vermoeden van 
dementie kon worden vastgesteld, nu wel een diagnose. 
De vorige regelgeving schreef bij de diagnose 'dementie' 
een onmiddellijke rijontzegging voor en bij een 
'vermoeden’ worden getest met een rijtest. Dat is in de 
huidige regelgeving dus veranderd. Dit omdat mensen 

tegenwoordig in een veel eerder stadium een diagnose 
krijgen waardoor zij in de oude regeling vaak onterecht 
meteen een rijontzegging kregen. In het beginstadium van 
dementie is iemand nog goed in staat om auto te rijden. 
Dit verschil tussen de geest en de letter van de wet is met 
deze aanpassing rechtgezet. 

Een bestuurder aan wie medegedeeld wordt dat bij hem/
haar een diagnose gesteld is die de rijgeschiktheid 
negatief kan beïnvloeden wordt geacht hier zelf melding 
van te maken bij het centraal Bureau voor de 
rijvaardigheid (CBR).  

 

OUDERENADVISERING. 
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en 
leven? Op een plezierige, gezonde en veilige manier, in 
de omgeving waar u zich thuis voelt? We geven 
informatie, advies en hulp aan mensen die een steun in 
de rug nodig hebben. Over wonen, welzijn, zorg èn 
financiële regelingen. Met zelfredzaamheid en eigen 
verantwoordelijkheid als uitgangspunt. Doel is dat u zo 
lang mogelijk zelfstandig blijft meedoen aan de maat-
schappij. Afhankelijk van wat u zelf kunt en de steun die u 
van uw netwerk krijgt, bekijken we welke hulp nodig is. 
Het enige dat u hoeft te doen, is contact opnemen met 
Hans Chlon of Léon van Dijck. Wij of een van de 
ouderenconsulenten maken een afspraak bij u thuis en 
brengen met u uw wensen en persoonlijke situatie in 
kaart. Advies: wacht niet te lang, want hoe eerder u zich 
meldt, hoe gemakkelijker het (nú en straks) voor u is.  

Synthese – ouderenwerk Venray: 

Dasja Giantsios  - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg Venray. 
Hans Chlon         - ouderenadvisering/steunpunt mantelzorg. 
Léon van Dijck    - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen, 
 - coördinatie sociale alarmering  
 

Contact Synthese: 
Leunseweg 51 5802 CG Venray, tel: 517300, 

mail: info@synthese.nl, site: www.synthese.nl 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 
Zorgloket gemeente:  

dinsdag en donderdag 09-12 uur, tel: 523333,  

mail: mantelzorg@venray.nl 
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Het aanbod van voorzieningen, regelingen 
en activiteiten waar ouderen mee te 
maken (kunnen) krijgen is groot. Ouderen 
zien vaak door de bomen het bos niet meer. 
Bestaande informatie is voor hen vaak onduidelijk of 
te ingewikkeld. Meer en meer ouderen hebben 
behoefte aan hulp bij het vinden van de juiste 
informatie of hebben advies, ondersteuning en 
begeleiding nodig in de eigen leefsituatie. 
 

Om die reden zoekt de KBO vrijwilligers die, na een 
korte opleiding, ouderenadviseur willen worden. 
 

De functie 
- De vrijwillige ouderenadviseur is een oudere 
vrijwilliger, die op verzoek ondersteunt, verwijst, 
bemiddelt of vrijblijvend adviseert over regelgeving en 
voorzieningen op de terreinen van inkomen, recht, 
zorg, mobiliteit en participatie. 
- De vrijwillige ouderenadviseur heeft niet de taak 
dwingende adviezen te geven of vragen tot in de 
finesses op te lossen. De taak ligt meer in het 
verwijzen, de weg wijzen. 
- De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) wordt door 
KBO Limburg opgeleid. Daarna komt de VOA ‘in 
dienst’ van de afdeling. De afdeling geeft bekendheid 
aan de VOA en zet hem of haar in bij vragen van 
leden.  
- KBO Limburg zorgt voor bijscholing op 
terugkomdagen waarin ook aandacht is voor 
uitwisseling van ervaringen. 
 

Uw profiel 
- Door opleiding, werk of vrijwilligerswerk al enige 
ervaring met het voeren van (advies)gesprekken; 
- Interesse in de doelgroep; 
- Het zich kunnen inleven in de problemen van 
ouderen; 
- Respectvol om kunnen gaan met mensen; 
- Discreet om kunnen gaan met informatie; 
- Over voldoende tijd beschikken; 
- Persoonlijk bereikbaar zijn; 
- Bereid zijn om training en bijscholing te volgen; 
- Lid van de KBO of bereid zijn lid te worden. 
 

De VOA volgt een cursus van zes bijeenkomsten. 
Daarna is het de bedoeling dat de VOA twee 
maanden enige ervaring opdoet. Vervolgens sluit de 
training met een terugkombijeenkomst.   
 

Als u interesse hebt, kunt U zich aanmelden bij Elly 
Gubbels, consulente van de KBO Limburg.  
Het e-mailadres van de KBO Limburg is 
info@KBOlimburg.nl 
Voor verdere informatie over onder meer het  
lesprogramma kunt U terecht bij KBO Limburg  
tel. 0475-381740. 

We hopen dat er binnen onze regio meerdere 
mensen zich aanmelden om VOA te worden. Dan 
kunnen dezen in de toekomst ingezet worden voor 
onze leden.  

Namens regio werkgroep KBO, Harrie Arts  

GEZOCHT: OUDERENADVISEURS 

BELASTINGPROJECT OUDERENBONDEN 
Binnenkort kunt u weer de bekende blauwe 
envelop van de belastingdienst tegemoet zien.  
De een wordt daarbij verzocht weer aangifte te 
doen, terwijl een ander blij wordt gemaakt met de 
mededeling dat dit niet hoeft te gebeuren. In het 
eerste geval is het doen van aangifte verplicht. 
Hoeft het niet van de belastingdienst, maar heeft u 
in 2013 specifieke zorgkosten gehad zoals die van 
tandarts, fysio, dieet of reiskosten, dan is het 
misschien toch verstandig om wél aangifte te 
doen.  
Voor de leden van ANBO of KBO staan ook dit 
jaar de vrijwilligers klaar om u te helpen bij het 
invullen van de belastingformulieren. Ook wordt  
dan gekeken naar de eventuele huur en 
zorgtoeslag. Hebt u alle gegevens, zoals 
jaaropgaven, bankgegevens en zorgkosten bij de 
hand, dan kunt u voor het maken van een afspraak 
contact opnemen met het coördinatiepunt:  

Fam. Remmers, tel. 581690. 
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BARON VON MÜNCHHAUSEN 

Als schooljongen van acht, negen jaar was het geweldig om te kunnen op-
scheppen over de avonturen van Baron von Münchhausen. De man die op een  
doormidden gehakt paard bleef rijden, de man die een wolf binnenstebuiten keerde toen 
deze hem wilde aanvallen. De man ook die een kanonskogel afvuurde en erop sprong 
om het vijandelijke kamp te bespioneren en vervolgens op een door die vijand gescho-
ten kogel overstapte om in de eigen linie terug te keren. Mijn vriendjes keken verbaasd 
en ongelovig, toen ik het vertelde. Maar ja. Ik had het boek gelezen, zij niet, en op hun 
“dat kan niet” stond mijn overtuiging ‘Het is echt gebeurd, hoor’. 

Inderdaad, baron (Freiherr) Von Münchhausen heeft echt geleefd, van 1720 tot 1797 en 
streed in een Russisch leger tegen de Turken. Thuisgekomen schepte de geboren ver-
teller flink op over zijn belevenissen. In de loop der jaren werden die avonturen nog flink 
aangedikt. In 1785 noteerde Rudolf Erich Raspe als eerste de ‘zeldzame avonturen’, 

maar daarna zijn de verhalen in velerlei variaties en talen verschenen. Sommige mensen scharen de avon-
turen onder de sprookjes, maar dat zijn ze zeker niet. Overigens, Von Münchhausen was op latere leeftijd 
boos dat hij  ‘De Leugenbaron’ werd genoemd. De avonturen zijn in honderden boeken beschreven, er zijn 
films, toneelstukken en stripverhalen van gemaakt. Tientallen tekenaars hebben er hun potloden en verf-
kwasten aan gewaagd, zoals Binette Schroeder. 

 

MARY POPPINS 

Het kan zomaar gebeuren. Stel uw herinneringen aan uw jeugd op schrift, het kan 
later leiden tot wereldfaam. Het overkwam de Australische Pamela L. Travers die 
haar herinneringen aan een kinderjuffrouw met een paraplu-met-papegaaienkop op-
schreef. Het verhaal speelt rond 1908 in Londen. Zij fantaseerde er van alles bij. Dat 
ze door de lucht zweefde en toverkracht had. Het idee van Travers was dat elk kind 
die krachten heeft (in de fantasie in elk geval), maar deze verliest naarmate ze naar 
volwassenheid toegroeien.  

In 1934 werd het mengsel van waar gebeurde verhalen en gefantaseerde gebeurte-
nissen voor het eerst in boekvorm uitgegeven. Pamela Travers schreef in totaal 8 
delen, met illustraties van Mary Sheperd. Een Nederlandse vertaling in 1951 sprak overigens van ‘Maria 
Poppins’. Het boek over de toch wel strenge kinderjuf werd geen echte hit in Nederland. 
Het boek moest het in 1964 afleggen tegen de smartlapperige film van Walt Disney met Julie Andrews in de 
rol van een veel lievere Mary Poppins. De laatste jaren is het in een succesvolle musical nog eens dik over-
gedaan.  

Jaques Penris 

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK  

NIEUWE RUBRIEK 

De rubriek ‘Van weghe en straeten’ is volgens planning na een jaar gestopt. De redactie heeft inmiddels 
een nieuwe uitdaging gevonden in de rubriek ‘Mijn favoriete kinderboek’. Hierin willen we terugblikken naar 
de kinderboeken uit onze jeugd, die om een of andere reden een blijvende indruk op ons hebben gemaakt. 
Hebt u zelf een kinderboek of boekenserie, waar u dierbare herinneringen aan hebt? Laat het ons weten. 
Vertel er iets over en vooral ook waarom u er aan gehecht bent of er aan terugdenkt. Het mag ook best een 
(kranten)stripverhaal zijn. En hebt u er nog een afbeelding van? Stuur uw reactie naar 
copij.schakel@seniorenraad.info en we nemen het graag op in deze rubriek. 

VOOR U GELEZEN 

Ouderen, voor wie het niet mogelijk is om naar de gemeente te komen, kunnen met de 
gemeente een afspraak maken voor een huisbezoek. Elke tweede donderdag van de maand 
gaat een medewerker van de gemeente op pad om bij de mensen thuis een paspoort of ID kaart 
aan te vragen of af te leveren. 
     Uit de memorie van antwoord bij de begroting, van het college van B en W. 


