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Groenonderhoud. Even was er het gerucht dat de gemeente Venray het groenonderhoud in de hele 

gemeente, dus ook in de kerkdorpen zou onderbrengen bij de NLW. Dit zou betekenen dat de groen- en 
snoeiploegen van de KBO-afdelingen (op de foto die van Oostrum) zouden worden opgeheven, met alle 
gevolgen van dien. Gelukkig heeft overleg met de gemeente tot contractverlenging geleid. De ouderen in de 
kerkdorpen hopen dat dit tot in lengte van jaren zo zal blijven. Zie ook pagina 9. 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
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Los abonnement: € 16,00 per jaar, te bestellen via het 
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De volgende schakel verschijnt op 11 juli 

Aanleveren kopij:  
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voorwaarden en tarieven van advertenties. 
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 

financiële steun van de gemeente Venray. 

 

(over: de organisatie van de WMO en huur 

van ruimte in De Kemphaan) 

In de Seniorenraad van 1 mei is uitvoerig gesproken 
over de veranderingen in de organisatie rond de 
WMO. De overgang van de WMO-uitvoering van het 
Rijk naar de gemeente vereist een andere aanpak. 
 
De gemeente Venray heeft in samenspraak met de 
WMO-klankbordgroep een nieuwe opzet gemaakt. 
Hierin is geen plaats meer voor de klankbordgroep. 
In de plaats hiervan komen vier ‘werkkamers’ die elk 
een deel van de onderwerpen voor hun rekening 
nemen. Uit deze werkkamers wordt een bestuur 
geformeerd, de zogenaamde participatieraad, die 
met de gemeente overleg pleegt.  
De Seniorenraad moet nu bekijken of de ouderen 
voldoende vertegenwoordigd worden in de 
verschillende werkkamers. Bij de werkkamer ‘zorg en 
gezondheid’ was dit al vastgelegd, bij de werkkamers 
‘werk en inkomen’ en ‘welzijn en leefbaarheid’ moet 
dit nog gebeuren. De Seniorenraad was alleen 
verdeeld over een eigen vertegenwoordiging in de 
werkkamer ‘jeugd en gezin’. In het najaar, als de 
samenstelling en organisatieopzet rond is, komen we 
hierop terug. 
 
De Kemphaan  
Het bestuur van ouderencentrum De Kemphaan 
heeft in een brief aan de Seniorenraad en de 
Centrale laten weten, dat er vanaf 1 januari 2015 aan 
het betalen van huur door ouderenorganisaties niet 
meer valt te ontkomen. Voor de Centrale zal het een 
extra kostenpost betekenen. De grootte hiervan is 
afhankelijk van het aantal bijeenkomsten in De 
Kemphaan en de hoogte van de huur. (Zie elders in 
deze Schakel). 

(over: teveel informatie, jaarplan, jongere 
ouderen, ouderenadviseurs en het 
beschikbaar maken van regelingen en 
voorzieningen) 
 

Leden klagen wel eens dat ze niet of te weinig 
geïnformeerd worden over zaken binnen een 
vereniging. Tijdens de vergadering van de Centrale 
van Ouderenverenigingen werd gesproken van 
teveel informatie. 
 
Bestuursleden van afdelingen krijgen al die 
informatie niet meer ‘verwerkt’, zo luidde de klacht. 
Laat staan dat de gewone leden dit allemaal kunnen 
snappen. Volgens de afdelingen die deze zucht 

 
UIT DE SENIORENRAAD 

 
VERSLAG CENTRALE 
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VERS  
 
Dat warme bakkers ze soms erg bruin 
kunnen bakken, merkte ik een tijdje 
geleden toen mijn vrouw en ik een 
weekendje weg waren. We hadden besloten diverse 
strandwandelingen te maken en daartoe hadden we 
een mooie, toeristische kustplaats uitgekozen. 
Toen we ’s morgens voor verse broodjes 
binnenstapten bij de bakker, werden we heel 
toevallig getrakteerd op een amusante discussie. 
Deze ging tussen twee dames en een winkelmeisje 
over het al dan niet warm zijn van de producten die 
de bakker vervaardigt. Een discussie die eigenlijk 
overbodig zou moeten zijn. Uit het opschrift op de 
winkel dat hier een warme bakker was gehuisvest, 
zou je toch mogen concluderen dat het begrip warme 
niet alleen voor de bakker zelf, maar zeker toch ook 
voor zijn producten geldt. 
Hoe het ook zij: de dames bestelden tien 
puntbroodjes, waarna het winkelmeisje zich naar 
achteren naar de bakkerij haastte. Even later kwam 
ze terug met het gevraagde. Ze legde de in een 
plastic zak verpakte bestelling op de toonbank en 
deed dit gebaar vergezeld gaan van de woorden: “Ze 
zijn wel iets aan de koude kant”. 
 
Dat bleek vrij zacht uitgedrukt. De zak voelde aan als 
een ijsklomp, afgaande op de reactie van de klant: 
“Maar juffrouw, tussen de broodjes zit een dikke laag 
ijs”. Het meisje haastte zich uit te leggen dat de 
broodjes de afgelopen nacht in de auto van de 
bakker hadden gelegen. Waarop de vriendin van de 
klant zich mengde in het gesprek; “Je wilt toch niet 
zeggen dat het vannacht in de auto twintig graden 
heeft gevroren? Het was tien graden boven nul”. 
 
Het winkelmeisje begon te blozen, maar hield toch 
vol dat de broodjes echt vers waren. De klant was 
echter niet te overtuigen. “Ik wil verse broodjes en 
geen diepvriesspul”, zei ze vastberaden. Het 
winkelmeisje begaf zich opnieuw naar achteren en 
kwam even later terug met de mededeling: “Als u om 
tien uur terug komt, zijn er andere broodjes”. 
 
“O, en dan krijg ik zeker verse?”, wilde de klant 
zekerheid hebben. “Maar mevrouw, deze zijn vers. 
Ze hebben alleen in de auto gelegen,” liet het 
winkelmeisje nogmaals weten. Voor de dames was 
het duidelijk: “Dan stalt de bakker zijn auto ’s nachts 
zeker in een diepvriescel!” Waarna ze de zaak 
verlieten en op zoek gingen naar een andere warme 
bakker. Liefst eentje zonder auto, vermoed ik. 

 

Theo Vliegenberg 

COLUMN 
slaakten, is een van de redenen dat het werk van de 
Seniorenraad en de Centrale te ver van de gewone 
leden afstaat. Pas als een probleem echt in een dorp 
of wijk gaat spelen, komt de interesse.  
Voorzitter Trudy Eekhout zocht naar mogelijkheden 
om de informatiestroom dan toch maar in te 
dammen. Maar KBO-regiovoorzitter Henk de Klerk 
maakte een klein verwijt naar de besturen. “Een 
bestuur moet zichzelf voor vol aanzien. Het moet alle 
informatie krijgen en dan bezien hoe het er mee naar 
de leden stapt”, aldus De Klerk. Ook anderen vinden 
dat het bestuur alle informatie moet krijgen en dan 
zelf verantwoordelijk is voor wat er naar de leden 
gaat en hoe dit gebeurt. Diverse leden van de 
Centrale zien een taak weggelegd voor De Schakel, 
die in de ogen van voorzitter Eekhout steeds meer 
informatie geeft. 
 
Prioriteiten 
Deze discussie ontstond tijdens het agendapunt over 
de vorderingen van het jaarplan 2014. Elke afdeling 
had aan kunnen geven waar het in haar ogen nog 
aan schortte. Wat dit jaarplan betreft werd ervoor 
gepleit om voor volgend jaar niet teveel prioriteiten te 
stellen. Er werd gepleit voor het betrekken van meer 
leden van de Centrale bij het overleg met de 
gemeente en niet alleen leden van de Seniorenraad 
daarvoor te benaderen. Ook was er een voorstel om 
meer samen te doen met de provinciale of landelijke 
KBO en ANBO.  
 
Een voornaam punt is het contact zoeken met jonge 
ouderen: mensen van tussen de 55 en 65 jaar. In de 
hoop hen te bewegen om ook iets te doen voor het 
ouderenwerk. Een suggestie was om studenten van 
een HBO-school te vragen een onderzoek te doen 
naar de wensen en behoeften van deze groep 
ouderen. 
 
Tenslotte  was er de vraag om gemeentelijke 
voorzieningen of rijksregelingen voor ouderen 
structureel beschikbaar te maken. De commissie 
politiek en ouderen zal gaan bekijken of en hoe dit 
kan, bijvoorbeeld via de website. 
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systeem op de helling.  
Iedereen, ook mensen die via het CIZ voor jaren een 
indicatie voor hulp of opname hebben gekregen,  
zullen in een nieuw gesprek duidelijk moeten maken 
wat de wensen en eigen mogelijkheden zijn.  
Gekeken wordt wat iedereen ‘redelijkerwijs’ nodig 
heeft. Toch mag niemand uit de boot vallen. Een 
hulpvrager heeft niet meer zonder meer recht op een 
vergoeding of hulp, maar heeft wel ‘recht op wat hij 
nodig heeft’, een uitspraak die wethouder Peeters 
volledig onderschreef. Echt nare toestanden  
verwacht hij daardoor niet. 
 
Redelijk 
Het dilemma zit hem straks in de woorden normaal 
en redelijk. Dat is voor een armlastig persoon heel 
anders dan voor een bemiddeld inwoner. Het eigen 
inkomen en vermogen mag volgens de nieuwe WMO 
geen reden zijn om iemand hulp te weigeren, het 
wordt wel meegewogen. Want: “bij iemand die elk 
jaar een nieuwe auto kocht toen hij gezond was, is 
het toch redelijk van de gemeente te verwachten dat 
die persoon zelf een scootmobiel koopt als hij niet 
meer mag autorijden?” zo legde Mariska Boon de 
veertig aanwezigen uit. 
 
De keukentafelgesprekken zijn straks belangrijk en 
bepalend. Het is voor hulpbehoevenden dan ook 
goed bij dat gesprek te zorgen voor een tweede per-
soon ter ondersteuning. Het doel is er samen uit te 
komen. Dan nog zal dit niet altijd lukken. In dat geval 
kan een hulpvrager naar de bezwarencommissie 
stappen, om zijn gelijk te halen. 
 
VRAGEN OVER NIEUWE WMO 
Tijdens de themamiddag over de WMO op 8 mei zijn 
veel vragen afgevuurd op Mariska Boon van de  

 

WMO: VAN ‘HIER HEBT U HET’ 

NAAR ‘WAT HEBT U NODIG’ 

De manier waarop de gemeente Venray uitvoering 
gaat geven aan de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (WMO) krijgt steeds meer handen en voeten. In 
het najaar moet grotendeels duidelijk zijn wat zorgvra-
gers mogen verwachten. Dan beginnen ook de keu-
kentafelgesprekken, die in 2015 worden voortgezet. 
Officieel gaat het nieuwe beleid op 1 januari in, maar 
wie nu een bepaalde voorziening heeft, houdt die in 

elk geval tot 2016. 

 
Dit vertelde Mariska Boon van de gemeente Venray 
op 8 mei tijdens de informatiemiddag over deze wet. 
Wethouder Lucien Peeters, nieuw op Maatschappelij-
ke Diensten, was optimistisch over de komende jaren: 
“Er zullen zich zeker incidenten voordoen, maar met 
een positieve houding zoals iedereen hier vanmiddag 
laat zien, zullen we zeker slagen”, liet hij weten. Ook 
voorzitter Trudy Eekhout van de Seniorenraad proef-
de grote eenstemmigheid over de richting waarin de 
uitvoering dient te gaan. Maar, zo zei ze dagen later 
in de vergadering van de Centrale, duidelijkheid over 
alle regels, dat kan nog misschien nog wel jaren du-
ren. 
 
Naoberhulp 
In de tweede helft van de twintigste eeuw is de 
‘naoberhulp’ langzaam, maar zeker verdwenen en 
overgenomen door de lage-
re overheid, die het motto ‘u 
klaagt, wij draaien’ uitdroeg. 
Op basis van criteria kreeg 
iedereen waar hij recht op 
had, of het gebruikt werd of 
niet. Een rolstoel of rollator 
op zolder, een  
taxipas in de la ‘voor als het 
straks nodig is’, het was 
geen uitzondering. Zorg- en 
hulpinstellingen probeerden 
zoveel mogelijk klanten te 
trekken, om hun ‘bedrijf’ 
draaiende te houden. In 
2013 had de gemeente voor 
meer dan 3200 mensen een 
of andere voorziening: van 
rolstoel tot traplift, van  
huishoudelijke hulp tot  
scootmobiel. 
Nu de kosten niet meer te 
betalen zijn, moet dit  

THEMAMIDDAG WMO  
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gemeente Venray. Hieronder geven we een aantal  
vragen en antwoorden weer: 
 
* Wat gebeurt er met bestaande CIZ-indicaties? 

In principe vervallen alle toezeggingen en indicaties 
op 1 januari 2015. De gemeente gaat met iedereen 
die al hulp krijgt om de tafel zitten om dit opnieuw te 
bekijken. Zolang dit gesprek niet is geweest behoudt 
iedere hulpbehoevende zijn voorziening en zijn  
indicatie, tot uiterlijk 31 december 2015. Dit lijkt  
bedreigend, maar mensen die echt hulp nodig heb-
ben krijgen die ook. 
 
* Hebben de mensen die de zogenaamde keukenta-
felgesprekken voeren, voldoende kennis van zaken? 
Zijn er ook specialisten bij? Inhuren van kundige 
mensen kost ook veel geld. 
De gemeente heeft al een aantal consulenten opge-
leid en deze gaan in het najaar beginnen. Ze zullen 
niet alles weten van ziekten en zo, maar in dergelijke 
gevallen kan de gemeente inderdaad specialisten 
raadplegen. En het is voor de hulpvragers altijd slim 
om een familielid of een kennis met verstand van za-
ken (bijvoorbeeld de hiertoe getrainde ouderenadvi-
seurs) bij het gesprek aanwezig te laten zijn. 
 
* Hoe zit het met de dagopvang van zorgboerderijen? 
En er gaan ook mensen naar dagopvang in Bergen; 
blijft dit? 

De gemeenten in Noord-Limburg kopen samen de 
zorg in bij instellingen en organisaties. Zorgboerderij-
en kunnen zich daarbij als zorgverlener aandienen. 
In Bergen is een dagopvang voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel. Dat heeft Venray niet, de 
gemeente weet nog niet hoe ze dit op zal lossen. Mo-
gelijk vragen we SGL (stichting gehandicapten Lim-
burg) om in Venray een dergelijke opvang te stichten. 
 
* Het Rijk bezuinigt 40 procent op de huishoudelijke 
hulp. Betekent dit dat de mensen nu ook maar de 
helft aan hulp aan huis krijgen? 

Niet zonder meer. De gemeente krijgt van het Rijk 
minder, maar dit wordt niet botweg op de mensen 
gekort. Het zal er wel toe leiden dat er minder  
huishoudelijke hulp komt bij mensen die zelf nog wat 
kunnen doen of die  familie in de buurt hebben om 
een handje te helpen. Maar met alle 1049 mensen 
die dit nu hebben wordt opnieuw gepraat.  
 
* De gemeente mag de hulp niet afhankelijk maken 
van iemands financiële middelen, maar het inkomen 
telt wel mee. Mensen moet dus weer hun hele huis-
houdboekje op tafel leggen.  

Volgens de wet mag de gemeente iemand met geld 
achter de hand geen hulp weigeren. Maar de ge-
meente kan dan wel een eigen bijdrage verlangen. 
Hoe hoog die kan zijn kunt u zelf berekenen aan de 
hand van een vragenlijst op de site van CAK 
www.hetcak.nl en vervolgens te klikken op ‘bereken 

uw eigen bijdrage’. De gemeente wijst de mensen 
daarop. In een aantal gevallen is die eigen bijdrage 
100 procent. Dan scheelt het een hoop werk en kos-
ten als de mensen geen aanvraag indienen, wanneer 
ze weten hier toch niet voor in aanmerking te komen. 
 
* Wie bepaalt wat het belang van de cliënt is, wat 
geeft de doorslag bij een verschil van mening tussen 
de hulpvrager en de gemeente? 
De hulpvrager bepaalt, maar uitgaande van wat nor-
maal en redelijk is. Dit is niet voor iedereen hetzelfde 
en dat maakt het voor de gemeente ook heel moei-
lijk. Als een oudere vrouw hulp in het huishouden 
wenst om vijf keer in de week de ramen te lappen is 
dat niet wat mensen normaal vinden en dus niet re-
delijk. Natuurlijk kunnen hulpvrager en gemeente 
daarover een meningsverschil krijgen, dan kan de 
hulpvrager naar de bezwarencommissie met een on-
afhankelijke voorzitter stappen. 

Sinds anderhalf jaar kent Venray het 
uit Engeland overgewaaide systeem 
van wijkteams, zij  het nu nog op 
proef. Die aanpak ‘werkt perfect’, aldus wijkverpleeg-
kundige Annemie Coenders van Centrum/Centrum-
West tijdens de WMO-middag. 
 
Zij zoekt  met mensen van de politie, gemeente, wel-
zijnsstichting en gezondheidszorg, contact met wijk-
bewoners om de problemen in kaart te brengen en 
op te lossen. “Het is laagdrempelig. We pakken ge-
woon dingen op die op ons pad komen”, vertelde 
Coenders. Het kan gaan om kapotte straatverlichting 
en snoeien van bomen tot ernstige overlast van bu-
ren of hangjongeren. Wel verwacht het wijkteam, dat 
de wijkbewoners zelf ook de handen uit de mouwen 
steken. 
Aanwezigen vroegen zich af hoe het met de privacy 
zat. Hoe kan een verpleegkundige of andere hulpver-
lener, die toch beroepsgeheim heeft, bepaalde din-
gen in een groep gaan bespreken? Volgens Annemie 
Coenders was het geen probleem. Het gaat dan om 
zaken die niet meer privé te noemen zijn. “Als er ern-
stige overlast is, gaan mensen die privacygrens over, 
dan mag en moet je ingrijpen”, vond zij. 

WIJKTEAMS ’WERKEN PERFECT’  

http://www.hetcak.nl
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De KBO-afdelingen in de gemeente Ven-
ray gaan weer hun jaarlijks jeu de boules-
toernooi spelen om de KBO-RABO wisselbeker. In 
2013 namen liefst 92 leden deel aan dit toernooi. 
Toen wonnen Toon en Liny van Rens uit Heide de 
wisselbeker. De ploegen uit de andere kerkdorpen 
zullen uiteraard hun best doen om nieuw Heids suc-
ces te voorkomen. 
Het toernooi zal dit jaar worden gehouden op donder-
dag 26 juni op de banen van de nieuwe Bouledrome 
op het Speulpark. Voorzitter Trudy Eekhout van de 
Centrale van Ouderverenigingen zal rond 10.30 uur 
het startsein geven met een kort openingswoord. 
 
Voor alle ouderen 
Het is een 55+ toernooi, 
dus iedereen van 55 jaar 
en ouder is welkom als 
deelnemer. Hiervoor hoeft 
men geen lid te zijn van 
KBO, ANBO of een ande-
re ouderenvereniging. De 
inschrijving is € 3,50 per 
deelnemer, dit geld dient bij het opgeven meteen te 
worden betaald. Bij het aanmelden kunt u tegelijker-
tijd opgeven met wie u samen een team wilt vormen. 
U kunt zich opgeven tot 15 juni. 
 
Op 26 juni beginnen de wedstrijden om 10.30 uur en 
iedere deelnemer dient om 10.00 uur aanwezig te 
zijn. Zij vormen doubletten en spelen dus twee tegen 
twee. Elk team speelt vier wedstrijden. Zij worden 
verdeeld in twee poules. De twee winnende doublet-
ten van elke poule spelen tenslotte in de finale tegen 
elkaar om de KBO-RABO wisselbeker.  
In de Bouledrome kunt u broodjes en soep krijgen, 
evenals koffie, thee, frisdrank en bier. 
Tuinstoelen om rond de banen te zitten, kunt u zelf 
meebrengen. 
Een verzoek van de organisatoren aan de deelne-
mers van Venray, Oostrum, Leunen , Heide en Mer-
selo: wilt u zoveel mogelijk met de fiets komen en 
willen de deelnemers uit de andere dorpen zo veel 
mogelijk samen rijden. Denk er aan: bij de Bouledro-
me mag niet langs de weg geparkeerd worden. 
 
Aanmeldingen 
De leden van KBO Venray-Kom, KBO Smakt, ANBO 
Venray, alsmede die van de Ouderverenigingen 
Landweert, Smakterheide en Noordwest kunnen zich 
opgeven bij Ben Huijs, H. Roland Holststraat 2,  
tel. 851832; KBO Oostrum bij Theo Linskens,  
Gildestraat 11, tel. 583384; KBO Merselo bij Gerrit 
van Hoof, Haag 16, tel. 546535; KBO Ysselsteyn bij 
Jan van de Pas, Litsenbergweg 13, tel. 641316. 

De leden van KBO Leunen kunnen zich opgeven bij 
Nellie Keijsers, Kraaksepas 10, tel. 581722;  
KBO Heide bij Herman Janssen, Groeneweg 26,  
tel. 582498. 
Tenslotte, de leden van de KBO’s in Castenray, Oirlo, 
Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck en Veulen en niet-
leden kunnen zich opgeven bij een van bovenstaande 
adressen.  

Namens de organisatiecommissie, Herman Janssen 
Foto Gerrit Kuenen 

Bij het woord mishandeling gaat de eerste 
gedachte uit naar lichamelijk geweld. Maar 
ook naar wantoestanden in verzorgings- of verpleeg-
huizen waar het personeel onvoldoende zorgt voor de 
bewoners, waar gesproken kan worden van verwaar-
lozing. Of waar bewoners worden bestolen.  
Maar vaak gaat het bij mishandeling ook om situaties 
bij mensen thuis. Er kunnen zich omstandigheden 
voordoen waardoor situaties ontsporen. Het kan ge-
beuren dat ouderen worden mishandeld door part-
ners, kinderen of andere familieleden. Het kan ook 
zijn dat de bereidwillige en hulpvaardige kennis of 
vriend zijn hulp wat ruimer gaat interpreteren en het 
onderscheid tussen mijn en dijn laat vervagen. Een-
maal verzeild in zo’n situatie is het vaak lastig om het 
bespreekbaar te maken. Dit geldt zeker ook, omdat er 
sprake is van een afhankelijkheidssituatie. 
Er worden vijf vormen van ouderenmishandeling on-
derscheiden: lichamelijke mishandeling, geestelijke 
mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en 
seksueel misbruik. Het volgt vaak de weg van een 
glijdende schaal. Het komt voor, ook in Venray of 
Horst. 
 
Het Ministerie van VWS startte in 2011 het project 
‘Ouderen in veilige handen’. Uit een onderzoek was 
gebleken dat jaarlijks ongeveer 200.000 mensen bo-
ven de 65 jaar worden mishandeld. De ouderenorga-
nisaties, waaronder de Unie KBO, werden gevraagd 
een voorlichtingscampagne te organiseren voor hun 
achterban. Gezamenlijk werden tien vrijwillige voor-
lichters opgeleid.  
De Unie KBO heeft inmiddels meer dan 85 voorlich-
tingsbijeenkomsten over dit onderwerp verzorgd. De 
voorlichtingsbijeenkomsten vormen een belangrijke 
mogelijkheid om het taboe, erover te praten, te  
doorbreken. De ervaringen van de voorlichters  
stemmen erg hoopvol, zeker waar het de herkenning 
van signalen en mogelijke aanknopingspunten voor 
gesprekken betreft.  
Op www.kbo.nl/ouderenmishandeling vindt u veel in-
formatie over dit onderwerp. Voorlichtingsbijeenkom-
sten worden op de gebruikelijke wijze aangeboden 
aan de KBO-afdelingen.  

Regiowerkgroep KBO, Henk de Klerk 

KBO JEU DE BOULESTOERNOOI 
2014 

OUDERENMISHANDELING? 

http://www.kbo.nl/ouderenmishandeling
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Wie is:              Drea Driessen-van Bree 
Woonplaats:  Venray  
Geboren in:  Stevensbeek, 68 jaar  
  geleden  
Getrouwd met: Jan Driessen 
Oma van:  vier kleinkinderen 
Hobby’s:  tennissen, wandelen, 
films kijken, fietsen en trommelen bij de 
vrolliejoekskapel Van Toete noch Blaoze 
 
Zo op het oog een is Drea Driessen een normale 
huisvrouw, wel met een sportief, avontuurlijk 
karakter. Maar ze is bijzonder omdat zij als enige 
vrouw deel uitmaakt van de twintigkoppige 
bemanning van het voet- en fietsveer Kobus tussen 
Blitterswijck en Wellerlooi. 
Toen de Floriade in 2012 halverwege was en Drea 
daar als gastvrouw rondleidingen gaf, zag zij in 
weekblad Peel en Maas een stuk over de veerpont 
Kobus. Hierin werden nieuwe vrijwilligers gevraagd 
als stuurman op de boot. Speciaal stond er 
geschreven: 
vrouwen zijn ook 
welkom. Zonder te 
aarzelen 
solliciteerde ze. 
Want stilzitten na 
de Floriade was 
geen optie. 
 
Overboord 
Drea Driessen, in 
het Venrayse geen 
onbekende, had al 
een staat van dienst 
opgebouwd als 
vrijwilligster bij de 
VVV in Venray en 
vooral ook als werkneemster bij de schouwburg. Zij 
zorgde er daar voor, dat de kaartverkoop op orde 
was. Een baan die ze 25 jaar met plezier gedaan 
heeft. Sportief deed zij bij de tennisclub TCV een 
behoorlijke duit in het zakje. Nu nog is zij 
commissielid recreatief tennis. 
Bij het sollicitatiegesprek voor de Kobus dacht ze al 
meteen uit de boot te vallen. Ze verklaarde namelijk: 
”Als er iemand van de boot valt, spring ik hem niet 
na; ik kan zelf maar net zwemmen”. Maar haar angst 
werd weggenomen door een lid van de 
sollicitatiecommissie: “Een kapitein verlaat nooit zijn 
schip”. 
Van de tien kandidaten bleven er drie over, 
waaronder Drea. Het studeren begon, want zonder 
vaarbewijs 1 geen machtiging om over te zetten. Ook 
het varen zelf moest nog geleerd worden. Daarvoor 

DIT HOUDT ME BEZIG 
kon zij naar Tante Jet aan de Maas. Onder leiding 
van Hein Huender uit Gennep leerden de ervaren 
schippers van de veerboot haar de kneepjes van het 
vak.  
 
Schuin 
Begin vorig jaar werd het vaarbewijs gehaald en kon 
zij beginnen. Eerst nog een paar keer onder het 
toeziend oog van een tweede schipper. Later moest 
zij alleen fietsen en voetgangers overzetten. Het is 
een verantwoordelijke taak, omdat veerboot Kobus 
op eigen kracht vaart en niet zoals andere veren 
aan een kabel ligt. Ook is het geen rechte 
oversteek, maar behoorlijk schuin en precies in een 
bocht.  
Soms is het druk, dan staan er aan beide zijden 
mensen die over willen. Praten en sturen kan 
natuurlijk niet tegelijk. Toch spreekt Drea wel met de 
passagiers. Een tijd gelden trof ze een vrouw uit 
Alaska op de boot, die per fiets Europa doortrekt. 
Laatst nog twee vrouwen uit Nederland die met fiets
-aanhangwagentje en hond naar Rome toe gingen. 
“Ze waren 70 jaar, ik zet daar mijn schipperspet voor 
af”, zegt Driessen. Dit zijn ontmoetingen waar ze het 
voor doet.  
Gemiddeld vaart Kobus op een dag tien uur op en 

neer. Voor een schipper 
telt een dag vijf uur, dan 
komt er een andere 
collega hem of haar 
aflossen. De thuishaven 
is Tante Jet, café en 
restaurant in Blitterswijck. 
De eigenaar Jan Bartels 
was in 2002 de 
initiatiefnemer van dit 
fietsveer. Hij staat zelf 
ook op de lijst van 
schippers. Alles wordt 
door een stichting 
beheerd, zelfs het 
onderhoud van de boot in 
de winter wordt door 

eigen mensen gedaan. 
Dit jaar omstreeks juni verwacht men de 500.000e 
overzetting, dit zal een groot feest worden. Voor 
Drea Driessen begint bijna weer een nieuwe 
uitdaging: de Nijmeegse vierdaagse staat voor de 
deur haar vierde deelname. Ze loopt dit keer samen 
met haar man Jan (oud-wethouder van Venray). Jan 
is ook ingeloot, nu moeten ze samen volop oefenen. 
Regelmatig vertoeven zij op de routes van het 
heuvellandtraject in Zuid-Limburg als wandelaar. Als 
lid van Vrienden op de Fiets trekken ze er veelal 
pedalerend op uit, in binnen en buitenland. Samen 
maken ze ook geregeld een verre reis.  
 

Herman Jacobs, foto’s Gerrit Kuenen 
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Sinds vorig jaar, toen de vroegere 
grenspalen tussen het Land van 
Kessel en het Land van Cuijk 
werden teruggeplaatst, (ik was 
toevallig als acteur betrokken bij de opening), was 
mijn nieuwsgierigheid gewekt voor het traject 
‘grenzen van Venray’.  
Beginnende bij de Sint Willibrorduskapel in 
Geijsteren, kunt u het 20 kilometer lange wandelpad 
en de ATB-fietsroute langs de twaalf grenspalen 
mountainbiken of wandelen.  
De Heemkundeverenigingen in de gemeenten 

Vierlingsbeek, St.Anthonis 
en Venray sloegen de 
handen in elkaar en zetten 
de grenspalen in 2013 
terug. Ze maakten er 
meteen een wandel- en 
fietsroute bij, die te volgen 
is aan de hand van paaltjes. 
Hierop zit een gele sticker 
met blauwe pijl, met daarop 
de tekst ‘Grenzen van 
Venray’. De fietsroute is 
geen rondje maar een 
rechte route tussen 

Geijsteren en Vredepeel. U kunt ook in Vredepeel 
beginnen. Gaat u met de auto naar een startpunt, 
dan moet u ook het hele eind weer terug fietsen. 
 
Wilbersput paal 
Onze startplaats was Geijsteren, onze thuishaven. Bij 
de Sint Willibrorduskapel staat de eerste paal. Alle 
grenspalen hebben een naam gekregen. Deze eerste 
heet de Wilbersput paal. Bij elke grenspaal staat een 
bord met uitgebreide informatie over de paal en de 
naam, alsmede een kaartje met, in het rood, de plek 
waar deze paal staat.  
Door de paaltjes met gele stickers te volgen, komt u 
in Maashees. Hier moet u niet de hoofdweg over, 
maar op het fietspad blijven. Even verderop staat de 
tweede grenspaal, een twintigtal meters van de weg 
af. Bij hondenkennel Smakt steekt u de weg over om 
net voor het bos een binnenweg in te slaan en even 
verderop langs de spoorlijn richting Smakt te fietsen. 
Daar steekt u de spoorweg over en fietst langs het 
kerkhof voor het Pelgrimhuis langs en gaat weer het 
spoor over. Meteen voor de Loobeek moet u even 
naar rechts voor paal nummer 3. Terug op de route 
voert deze u over een pad langs de Loobeek tot aan 
de A73, voor de volgende grenspaal.  
U moet nu een lus maken onder de A73 door om aan 
de andere kant een bosweg in te fietsen. U bereikt 
dan de Venrayseweg in Overloon. De route voert dan 
door het bosgebied van de Loonse duinen. Tot nu 

toe hebt u voortreffelijke wegen voor een gewone 
fiets gehad. Er volgen nu enkele kilometers door een 
wat rulle zandweg, maar dit is goed te doen. Alleen 
daar, waar ook motorrijders (verboden!) het pad 
kruisen, kan fietsen even een probleem geven.  
De zesde grenspaal is even zoeken. Het bord staat 
langs de weg, maar de paal staat honderd meter 
verder weg, achter het weiland in een bomensingel. 
Hier ontbreken de stickers met de blauwe pijl op het 
paaltje, maar u moet rechtdoor fietsen. U komt nu bij 
de Ballonzuilbossen. Bij grenspaal 9 volgt u een 
zijtak van het Defensiekanaal tot het eindpunt bij het 
eigenlijke Defensiekanaal. Hier even het speciaal 
aangelegde bruggetje over bij de stuw en u staat bij 
de Vredepaal, de twaalfde en laatste, tegen de 
Vinkenpeel aan tussen Rips en Vredepeel. 
 
Bij Coepkenshoff 
Vanaf hier kunt u de grenspalen verder volgen naar 
Bakel, maar ons doel, langs de grenzen van het Land 
van Kessel en het Land van Cuijk te fietsen, was 
bereikt. We kwamen palen tegen met namen als Paal 
in der Heide, paal Bij Coepkenshoff, Swarte Water 
Paal, enzovoort. Het is een tocht met historie en 
avontuur, verrassend in een zeer afwisselend 
landschap. En prima te doen met normale fietsen of 
e-bikes. Wij zijn wel een keer van de fiets gemoeten 
omdat een boer bij het poten van de aardappelen 
doorgeploegd had tot op de weg. 

Herman Jacobs 

Historie 
 
Rond 1200 was het Noord-Limburge en 
Brabantse land een lappendeken van 
verschillende grondeigenaren. Er waren dus nog 
al eens schermutselingen over en weer. Om die 
reden lieten in 1200 de heren van Brabant en de 
Heren van Gelre de palen plaatsen. Het werd zo 
een van oudste afgebakende grenzen in 
Nederland  
Een opsomming van ‘landen’ waarvoor de grens 
al dat niet diende:  
1200-1543 Brabant - Gelre,  
1543-1648 Staat Republiek Nederland - Spanje,  
1648-1713 Spanje - Spanje,  
1713-1794 Staat Republiek Nederland - Pruisen,  
1794-1815 Frankrijk - Frankrijk,  
1815-1830 Noord-Brabant - Limburg,  
1830-1839 Koninkrijk Nederland - Koninkrijk 
België,  
1840 tot heden de grens tussen Noord Brabant 
en Limburg.  
Twee palen stonden al lang in de grond. Eén bij 
de put aan de Sint Willibrorduskapel in Geijsteren 
en de Vredepaal in Vredepeel. De tien andere 
moesten opnieuw worden geplaatst. 

LANGS VENRAY’S GRENZEN 



 9 

 

Organisaties, die gelieerd zijn aan de 
Centrale en voor de ouderen activiteiten 
organiseren in De Kemphaan, hoeven tot 
nu toe niet te betalen voor het huren van 
een ruimte in ouderencentrum De Kemp-
haan. Vanaf 2015 moet dit wel gebeuren, zoals an-
dere gebruikers van het ouderencentrum wel al elk 
jaar doen. 
 
Dit heeft voorzitter Jan de Bruijn van het ouderencen-
trum in mei meegedeeld aan de Centrale van  Oude-
renverenigingen. Hoe hoog de huur wordt, is pas in 
het najaar bekend. Dit zal voor de Centrale, maar 
ook voor de KBO of ANBO een extra kostenpost op 
de begroting worden. De huidige huurders betalen 
achttien euro per morgen, middag of avond. 
 
De Kemphaan voelt zich gedwongen tot het zetten 
van deze stap, omdat de reservepot voor het onder-
houd van het gebouw is geslonken en nieuwe uitga-
ven voor dit onderhoud niet meer kunnen worden 
betaald. Daarnaast speelt mee dat de gemeente 
Venray de gemeenschapshuizen in dorpen en wijken 
vanaf 2018 niet meer zal subsidiëren. Ook De Kemp-
haan moet vanaf dan de eigen broek kunnen ophou-
den.  
 
In het afgelopen jaar heeft het ouderencentrum een 
verlies van € 5000,- geleden en dit jaar stevent het af 
op ongeveer dezelfde verliescijfers. De Kemphaan 
kan de inkomsten niet, zoals in beperkte mate de 
dorpshuizen en wijkcentra dit wel kunnen, aanvullen 
met het verhuren van ruimten voor bruiloften en par-
tijen.  
 

Al diverse jaren wordt in de kerkdorpen 
het groenonderhoud van de gemeentelij-
ke plantsoenen uitgevoerd door de KBO-afdelingen. 
De gemeente Venray doneert voor dit werk een afge-
sproken bedrag in de verenigingskas. 
 
Deze onderhoudscontracten van het groen met de 
gemeente lopen bij het begin van 2015 af. 
Dit was voor de KBO subregio Venray kerkdorpen, 
reden om contact op te nemen met de gemeente 
over de toekomst. Het resultaat van dezen bespre-
kingen is, dat de contracten met drie jaar worden ver-
lengd. Daar zijn de KBO-afdelingen erg blij mee. 
Immers binnen de kerkdorpen wordt het groenonder-
houd als heel plezierig ervaren. 

Als afdelingen hebben we participatie en samenwer-
ken met de gemeente hoog in het vaandel staan. Het 
groenonderhoud door de ouderen leidt tot een beter 
en fraaier aanzien van het dorp. De KBO  wil dit in de 
toekomst samen met de gemeente verder uitbouwen.  
 
Een voordeel is uiteraard ook, dat dit groenonder-
houd een grote bijdrage levert aan de leefbaarheid 
en saamhorigheid in de kerkdorpen. Veel leden van 
de groen- en snoeiploegen zien het niet alleen als 
een goede tijdbesteding, maar zijn ook blij met de 
sociale contacten die ze hierdoor hebben. Een bijko-
mend voordeel is dat de KBO-afdelingen van de 
kerkdorpen de baten uit dit werk als een belangrijke 
inkomstenbron zien in de jaarlijkse begroting van de 
afdelingen. 
 
De ouderen in de kerkdorpen zijn blij dat ze het 
groenonderhoud in een goede samenwerking met de 
gemeente kunnen blijven uitvoeren. De KBO subre-
gio Venray, kerkdorpen hoort alleen maar positieve 
geluiden over de uitvoering en samenwerking, zowel 
vanuit de gemeente als vanuit de afdelingen. Al die 
inspanningen zijn heel wat complimenten waard  
 

Namens de KBO subregio Venray, kerkdorpen 

Harrie Arts  

NIEUW CONTRACT GROEN-

ONDERHOUD KERKDORPEN 

DE KEMPHAAN GAAT HUUR VRAGEN  

      VOOR OUDERENACTIVITEITEN 
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De redactie van ouderen-
blad De Schakel zoekt nieuwe redactieleden. De 
functies die vrij komen zijn die van de twee layout-
redacteuren, die de teksten, foto’s en advertenties in 
de pagina’s kunnen plaatsen zodat het een mooi  
geheel wordt. Ze werken met het makkelijk te leren 
programma Publisher. Daarnaast zoekt de redactie 
een tweede eindredacteur. Ook is het wenselijk een 
tweetal ‘verslaggevers’ te vinden die een gesprekje 
met mensen kunnen houden en dit op papier kunnen 
verwoorden.  
Wie belangstelling heeft, kan zich melden bij Jaques 
Penris, tel. 585364 of email j.penris@live.nl  danwel 
copij.schakel@seniorenraad.info  

NIEUWE ACTIVITEIT BIJ SENIORSERVICE 

In september start op de dinsdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur een 
handwerkgroep voor zowel haken, breien als 
borduren. Handwerkt u graag of wilt u het graag 
(beter) leren in een gezellige groep?  Meld u aan of 
vraag meer informatie bij: Tiny Keijsers,   
tel. 571403 of mail tiny_1954@hotmail.com of bij 
Iny Fleuren, tel. 587973 of mail fleuren@home.nl  

REDACTIE DE SCHAKEL ZOEKT MENSEN 

 COMPUTERGROEP ZOEKT 
VRIJWILLIGERS 

Wegens vertrek van enkele vrijwilligers is 
de computergroep van Seniorservice op 
zoek naar nieuwe enthousiaste medewerkers 
voor het team.  
Lijkt het u leuk om uw kennis van de computer 
door te geven aan mensen die nog niets of 
weinig van de computer weten? Heeft u daar in 
de maanden oktober tot en met april op de 
dinsdag een halve dag tijd voor?  
Meld u dan voor meer informatie bij  
Corry Houwen, tel. 587508, of mail naar 
chouwen@home.nl 

Sinds eind april heeft de website van de 
Centrale van Ouderenverenigingen en de 
Seniorenraad een nieuwe naam: 
www.seniorenraadvenray.nl  

De verandering is om twee redenen doorgevoerd. 
Op de eerste plaats vond de Centrale de oude bena-
ming www.seniorenraad.info met alleen 
‘seniorenraad’, voor de buitenwacht niet duidelijk 
genoeg. Meerdere gemeenten kennen een senio-
renraad, vandaar dat de toevoeging Venray een 
wens was.  De tweede reden was het laatste deel 
‘info’. Veel mensen zijn gewend om aan het einde 
van een websitenaam ‘nl’ in te tikken. Daar sluit de 
nieuwe benaming dus op aan. Overigens: de oude 
benaming blijft voorlopig nog in tact, zodat, als u 
zich vergist, u toch op de goede site uitkomt. 

 
NIEUWE WEBSITE CENTRALE 

  

LINTJE VOOR JEANNE HENDRIX 

 
 
 
 
Eind april, bij gelegenheid van  
Koningsdag, zijn vijf inwoners van  
Venray benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Een van hen was 
Jeanne Hendrix-Verberne uit Merselo, 
die al jaren lid is van de Seniorenraad 
in Venray, als voorzitter van de  
commissie Politiek en Ouderen. Verder 
is ze voorzitter van de klankbordgroep van de WMO 
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Daarnaast 
bekleedt Jeanne functies in de Raad van Advies van 
het Zorgkantoor Noord- en Midden-Limburg van 
VGZ.  
Verder zijn onderscheiden Herman Zegers uit  
Merselo, Piet Bonants uit Smakt en de oud-
raadsleden Ton Teeuwen uit Oostrum en Toon 
Loonen uit Heide. 

mailto:j.penris@live.nl
mailto:copij.schakel@seniorenraad.info
mailto:tiny_1954@hotmail.com
mailto:fleuren@home.nl
mailto:chouwen@home.nl
http://www.seniorenraadvenray.nl
http://www.seniorenraad.info
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slissing is toch al ingrijpend. Het gaat om situaties 
waarbij ouderen niet meer voor zichzelf kunnen  
zorgen.  
Zonder die zorg van de kinderen moeten ouderen 
een beroep doen op professionele zorg. Dat door dit 
inwonen de kosten van het levensonderhoud omlaag 
gaan, is niet aan de orde volgens het NIBUD 
(Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Eventu-
ele voordelen van het delen van de woning, worden 
namelijk teniet gedaan door de extra zorgkosten die 
deze ouderen hebben. Dit staat ook haaks op het 
kabinetsbeleid (in het kader van de nieuwe WMO) 
om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en de 
mantelzorg te versterken. 
 
Waarom een dergelijke maatregel die de solidariteit 
tussen generaties onder druk zet? 
De ouderenorganisaties blijven zich sterk maken om 
de mantelzorgboete van tafel te krijgen. 
De kabinetsplannen in hun huidige vorm zijn in de 
Eerste Kamer al op verzet van meerdere politieke 
partijen gestuit. De senatoren zijn in juni aan zet om 
te besluiten. Laten we hopen dat de bezwaren van 
de ouderenorganisaties gehoord worden en tot het 
gewenste resultaat leiden. 

Regiowerkgroep KBO sub-regio Venray 
Henk de Klerk 

In februari verwierp de Tweede Kamer 
een motie, waarin wordt voorgesteld dat 
de zogenaamde ‘kostendelersnorm’ niet moet gelden 
bij mantelzorg. Een kostendelersnorm houdt in, dat 
bij huishoudens waarin meerdere mensen met een 
uitkering wonen, op de uitkering van deze mensen 
een korting wordt toegepast. Immers, deze  
uitkeringsgerechtigden kunnen de kosten van het 
levensonderhoud met elkaar delen.  
 

De landelijk samenwerkende ouderenorganisaties 
(CSO) zijn teleurgesteld. Deze ‘mantelzorgboete’, 
zoals zij dit noemen, moet van tafel. De CSO vindt, 
dat met ouderen en mantelzorgers tot nu toe  
onvoldoende rekening is gehouden. De hoop is nu 
gevestigd op de Eerste Kamer. “Wij vinden dat als er 
sprake is van mantelzorg, de huidige regeling moet 
blijven gelden. Dus geen korting voor de AOW-er en 
geen korting voor de mantelzorger”, stelt  
CSO-directeur Hadewych Cliteur namens de  
ouderenorganisaties. 
 
Tegenstrijdig beleid 
Ouderen met AOW worden het zwaarst getroffen 
door de kostendelersnorm: soms gaan ze er zelfs 
meer dan 25% op achteruit. De AOW van zorgbe-
hoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen, 
wordt in de voorstellen van de regering namelijk ver-
laagd van 70% naar 50%. Zitten hun kinderen in de 
bijstand, dan zal ook deze verlaagd worden.  
Deze maatregel ontmoedigt dat kinderen als mantel-
zorger bij hun hulpbehoevende ouders intrekken of 
dat ze hun ouders in huis nemen. Een dergelijke be-

De stichting Kapstok kan in de zomer-
maanden beginnen met de verbouwing van een 
vleugel van het Schuttersveld tot logeerhuis, ook wel 
respijthuis  
genoemd. Eind van het jaar moet het logeerhuis 
klaar zijn. Daar kunnen dan zieken of hulpbehoe-
venden terecht, als hun mantelzorgers een aantal 
dagen op vakantie willen of om andere redenen  
tijdelijk niet kunnen helpen. 
De verbouwing is in zicht gekomen, nu ook de pro-
vincie een bijdrage (van €120.000,-) heeft toege-
zegd. De gemeente Venray heeft eerder al gezegd 
een even groot bedrag te willen doneren. Daarnaast 
zijn diverse andere fondsen bijgesprongen. Deze 
maand worden de contracten getekend en na de 
vakanties zal de stichting de overige vrijwilligers 
gaan werven, die voor de opvang in het respijthuis 
zullen zorgen. De eerste lichting is hiervoor al in  

LOGEERHUIS KAN STARTEN 

MANTELZORGBOETE  
MOET VAN TAFEL 

VENRAY GASTGEMEENTE 
BEVRIJDINGSDAG 2015  

Venray is gastgemeente voor de festiviteiten van 
Bevrijdingsdag 2015. ln 2015 wordt herdacht dat 
Nederland 70 jaar geleden is bevrijd. Volgens 
burgemeester Hans Gilissen moeten we leren van 
het verleden en onze jeugd meegeven dat vrede 
en veiligheid niet vanzelfsprekend zijn. De 
gemeente wil dit feest samen met de Venrayse 
organisaties en verenigingen organiseren. Nog 
voor de zomervakantie neemt de gemeente het 
voortouw voor een startbijeenkomst. "ledereen 
met goede ideeën, die ook bereid is zelf de 
handen uit de mouwen te steken, is welkom", 
aldus burgemeester Gilissen.  



 12  

 

Woensdag 11 juni KBO OOSTRUM, 
OIRLO EN CASTENRAY: 
Een gezellige middag midgetgolf met Oostrum, Oirlo 
en Castenray  
 
Donderdag 12 juni KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
De ouderen maken een 
dagtocht naar het 
Nationaal Vlasserij- en 
Suikermuseum in het 
Brabantse Klundert. Ook 
wordt er een rondrit 
gemaakt door de 
omgeving. Het vertrek  is 
gepland om 8.30 uur bij het Lovinckplein.  
(alleen voor leden) 
 
Vrijdag 13 juni KEURINGSARTS: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan daarvoor terecht in 
ouderencentrum De Kemphaan aan het 
Kennedyplein in Venray. De kosten bedragen € 30,-. 
Vooraf moet een afspraak worden gemaakt via  
tel. 586706. Het keuringsformulier, de zogenaamde 
Eigen Verklaring, is verkrijgbaar bij de gemeente en 
via internet op mijn.cbr.nl   
(voor alle ouderen boven de 70 jaar) 
 
Woensdag 2 juli ANBO VENRAY: 
Voor de ouderen in Venray is er deze  middag een 
korte fietstocht van ongeveer 25 kilometer. Het 
vertrek is gepland om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
Wilt u meefietsen, dan graag aanmelden bij Wim van 
Tilburg tel. 546524 of via de mail: 
dalmatiner@hetnet.nl  
(voor leden van de ANBO en KBO) 

Over vier maanden is het weer 1 oktober, de Dag 
van de Ouderen. De werkgroep die dit feest 
voorbereidt, heeft weer twee mooie groepen 
gecontracteerd voor het middagprogramma in de 
Venrayse Schouwburg. De datum voor de 
kaartverkoop is vastgelegd en ook de loterij is in de 
steigers gezet. 
De hoogmis in de Grote Kerk zal dit jaar worden 
opgeluisterd door het Venrayse koor Ars Musica. 
Deken Harrie Smeets zal weer zorgen voor een 
sfeervolle dienst. De collecte is in 2014 bestemd voor 
de instandhouding van de levende kerststal op de 
Grote Markt in Venray. 

Dat wil niet zeggen dat de werkgroep achterover kan 
leunen. Er zijn nog heel wat kleine dingen te regelen. 
De werkgroep kijkt daarnaast bezorgd naar de 
ontwikkelingen in de Schouwburg zelf. Vorig jaar, 
vlak voor de Dag van de Ouderen, kwam er ineens 
een nieuwe uitbater van theatercafé De Artiest, 
waarmee de werkgroep afspraken had gemaakt 
betreffende de koffie met gebak vóór en het drinken 
en hapjes na de voorstelling. De nieuwe cafébaas 
Paul Franssen kwam deze afspraken na, maar wees 
er ook op dat vanaf 2014 niet meer voor die prijs 
gewerkt kon worden. In 2014 zijn de kosten voor de 
´inwendige mens´ behoorlijk toegenomen. 
En nu is ook de directeur van de Schouwburg van 
het toneel verdwenen. Ook met hem had de 
werkgroep in maart afspraken gemaakt. 
Waarnemend directeur Franssen had hier niets van 
doorgekregen, maar zal nog laten weten wat de 
schouwburg in de nieuwe situatie 
met deze toezeggingen zal doen. 
De werkgroep hoopt er het beste 
van. In elk geval is de nood nog 
niet zo hoog dat aan een 
verhoging van de prijs voor het 
entreekaartje gedacht moet 
worden. Ook voor de komende  
1 oktober blijft het dus € 7,50 per 
persoon. 
De ouderen die in september een 
kaartje kopen, kunnen op de Dag 
van de Ouderen genieten van 
Cabaretenzo uit Helmond en van 
de zanggroep Damazoeë uit 
Horst. Cabaretenzo is het restant van de vroegere 
viermansformatie Petazzie, waarvan de helft enkele 
jaren geleden al op de Dag van de Ouderen is 
opgetreden. Marcel Stevens heeft nu zijn eigen 
toernee. Damazoeë is een zanggroep uit Horst, 
voortgekomen uit carnavalsoptredens van de 
Mühltaler Musikanten. Deze zangers hebben een 
uitgebreid feestrepertoire met liedjes en schlagers 
van Rex Gildo en Danny Christian tot Frank Sinatra. 
De kaartverkoop voor de senioren uit Venray is op 
woensdag 10 en op donderdag 11 september tussen 
10.00 en 12.00 uur in ouderencentrum De 
Kemphaan. Ouderen in de kerkdorpen kunnen weer 

ACTIVITEITENAGENDA VAN 

6 JUNI – 11 JULI 

‘CABARETENZO’ EN DAMAZOEË OP  

DAG VAN DE OUDEREN 
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het te leren: er zijn zelfs oma’s en opa’s van ver bo-
ven de negentig die leren computeren. 
Natuurlijk zijn er ook nadelen. Regelmatig lezen we 
over hackers en computerinbraken, criminelen die 
ons bankgegevens ontfutselen om onze rekening te 
plunderen. We krijgen ongewenste e-mails die, als 
we deze niet meteen verwijderen, virussen en spam 
opleveren. En als ouderen weten we vaak geen raad 
als er ‘ iets raars gebeurt’  of internet het niet doet. 
 
Om die redenen zijn mensen beducht om bijvoor-
beeld te internet-bankieren. Hoe vertrouwd en veilig 
is dit? Maar we moeten straks wel. Nu al zijn er veel 
instanties die alleen nog maar via internet met u 
communiceren. En over drie jaar, zo is het streven 
van de gemeente Venray, is ook de gemeentelijke 
overheid alleen nog via de digitale snelweg te berei-
ken. Informatie inwinnen? Een gesprek aanvragen? 
U kunt niet meer bellen of naar de balie lopen. U 
wordt gedwongen achter de computer te gaan zitten. 
      
 Jaques Penris 

 

Venray is in 2018 veiliger, leefbaarder 
en welvarender. Onze inwoners zijn 
tevreden met de wijze waarop ze in de gemeente 
Venray kunnen wonen, leven en werken. We hebben 
flinke stappen gezet in het vinden van de balans  
tussen prettig wonen, een goede boterham verdienen 
en in partnerschap samenwerken aan de kwaliteit 
van leven voor de Venrayse gemeenschappen.  
De basis hiervoor wordt gevormd door de diversiteit 
aan voorzieningen, woonmilieus, sociale cohesie, 
economische mogelijkheden en fraaie landschappen: 
onze eigen ‘warme jas’ van Venray, die we hebben 
weten te behouden. En, waar het kan en nodig is, 
door slimme verbindingen, ombuigingen en het  
stimuleren van innovaties hebben weten te  
versterken.  
Zonder daarbij de lasten voor onze inwoners en be-
drijven extra te verhogen. 
 

Toekomst’sprookje’ uit het collegeprogramma 2014-2018 

De senioren werken de achter-
stand die ze hadden op de 
‘digitale snelweg’ (alles wat te 
maken heeft met computers, in-
ternet, skypen, enzovoort) in een 
hoog tempo weg. Vorig jaar, zo 
heeft onderzoek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek uitgewezen, waren al drie van de vier  
senioren boven de 65 jaar vertrouwd met de  
computer. In 2010 was dit nog maar ruim de helft. 
 
Twintig jaar geleden leek het erop dat de ouderen 
‘het nooit zouden leren’. Werken op een computer 
was iets voor de jeugd, men mocht niet verwachten 
dat senioren zich dit nog eigen zouden kunnen  
maken, zo was de algemene opvatting. Vreemd? 
Nee, toch niet. Toen ik vijftig jaar geleden leerling-
journalist werd, kreeg ik bij de Twentsche Courant 
een chef die zijn berichten met de hand schreef: de 
typemachine vond hij te modern. 
 
Opmars 
De oorzaak van de opmars van de computer is twee-
ledig. Op de eerste plaats stromen aan de onderkant 
jonge ouderen in die allemaal al het computeren, zo-
als dit in de volksmond heet, onder de knie hebben. 
Op hun werk wordt alles met computers gedaan, dus 
ze moesten wel. Maar de meesten hebben ook daar-
buiten de geneugten ervan ervaren.  
 
Een andere oorzaak van het wegwerken van de ach-
terstand is, dat ook oudere ouderen de voordelen 
ervan inzien. Via cursussen van bijvoorbeeld de 
stichting Computer Cursussen en Seniorservice, 
maar ook met hulp van kinderen en kleinkinderen 
hebben ze zich het gebruik eigen gemaakt. Het spe-
len van spelletjes is van de ene kant een vloek 
(verslaving), van de andere kant een zegen. Want de 
mensen worden er vaardiger door in het gebruik van 
de apparatuur. Ze leren tegenwoordig zelfs skypen 
om met familie in het buitenland in contact te komen. 
Ze vinden via Google en Marktplaats en dergelijke 
dingen waar ze al jaren naar op zoek waren. Ze ma-
ken fotoboeken van vakanties en kleinkinderen. Met 
die kleinkinderen wordt getwitterd. 
 
Op de fiets 
Zes jaar geleden fietste secretaris Paul van Doesum 
van de Seniorenraad elke maand door Venray om de 
agendastukken naar de Seniorenraadsleden te bren-
gen. Nu gaat dit met een simpele klik via de e-mail. 
Hetzelfde geldt voor allerlei andere zaken, zoals de 
post voor de Centrale, het drukwerk voor De Scha-
kel, noem maar op. Mogelijk komt er een tijd dat u De 
Schakel alleen nog maar digitaal krijgt? Te oud om 

OUDEREN WERKEN ACHTERSTAND OP DE 

DIGITALE SNELWEG WEG 

VOOR U GELEZEN 

ZOGEZEGD 

“In het verleden heeft de verzorgingsstaat aan 
mensen die zich niet meer kunnen redden een 
helpende hand toegestoken met regelingen en 
wetten. Dit vangnet is de laatste tijd een hangmat 
geworden”.  

 Carola Nijssen van De Zorggroep tijdens de 

vergadering van de Centrale. 
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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 

 

 

 
 

INFO OUDERENWERK: per 01-01-2015 wordt de AWBZ-begeleiding en een deel van de persoonlijke verzorging 
overgeheveld naar de Wmo en  worden de gemeenten daarvoor verantwoordelijk. Per vandaag is er nog geen 
instemming van de Eerste Kamer en zijn de uitgangspunten bij de gemeenten nog niet bekend. Dus komt er van zowel 
gemeenten, Rekenkamer en maatschappelijke organisaties steeds meer druk om de overheveling uit te stellen. De 

regering lijkt hier nog geen oren naar te hebben. Maar beter “ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.”  

Informatiemarkt Respijtzorg. 

Donderdag 24 april vond er in de Kemphaan te Venray 

een informatiemarkt plaats over respijtzorg.  

Respijtzorg is de vervangende zorg die tijdelijk wordt 

overgenomen door vrijwilligers of beroepskrachten ter 

ontlasting van de mantelzorger. Het is voor de 

mantelzorger goed om van tijd tot tijd de zorgtaken even 

helemaal aan een ander over te laten. Even tijd voor jezelf 

nemen. Respijtzorg draagt er toe bij dat de mantelzorger 

in balans blijft.  

Tijdens de markt konden bezoekers kennis nemen van 

allerlei instanties en mogelijkheden uit Venray en 

omgeving, die iets te bieden hebben m.b.t. respijtzorg. De 

belangstelling, betrokkenheid en interesses van de 

bezoekers is als zeer positief ervaren.  

Wie niet in de gelegenheid was om de informatiemarkt te 

bezoeken kan voor meer informatie contact opnemen met 

het steunpunt mantelzorg. 

 

Vrijwilligers gezocht. 

Voor diverse projecten bij Synthese, zoals binnen het 

ouderenwerk voor netwerkcoaching en ouderenadvi-

sering, zijn we op korte termijn op zoek naar vrijwilligers.  

De netwerkcoach. Deze vrijwilliger wordt  tijdelijk 

gekoppeld aan een hulpvrager. Zo ondersteunt u mensen, 

die een steuntje in de rug nodig hebben, bij het opbouwen 

van hun sociale netwerk. U werkt samen met de 

hulpvrager via een werkmap met overzichtelijke stappen 

en werkbladen. 

Ouderenadvisering zoekt vrijwilligers die als ouderen-

consulent  ouderen en hun netwerk informatie, advies en 

hulp geven over wonen, welzijn, zorg en financiële 

regelingen.  

Uitgangspunt is: zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid. Doel is dat ouderen zolang mogelijk 

zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen 

aan de maatschappij. Er zijn veel regelingen en 

voorzieningen, die dit mogelijk maken, maar niet alle 

ouderen zijn hiervan (voldoende) op de hoogte.  

 

De ouderenconsulent bezoekt ook 75-plussers in het 

kader van preventieve huisbezoeken. Als  

ouderenconsulent geeft u (gratis) informatie over allerlei 

regelingen en voorzieningen, die voor ouderen van 

toepassing kunnen zijn. 

Synthese biedt de vrijwilligers training en begeleiding. 

Uitbreiding aanbod alarmeringsapparatuur. 

Zoals al eerder aangekondigd zijn we gestart met mobiele 

alarmering. Een mobieltje met allerlei functies zoals een 

normaal mobieltje maar waarmee u ook alarm kunt 

maken. In het mobieltje zit GPS-apparatuur zodat u 

makkelijk te traceren bent. Deze mobiele alarmering 

bieden wij aan naast sociale alarmering, wat feitelijk 

alarmering is voor in huis.  

Mobiele alarmering biedt u veel meer vrijheid en u kunt 

dan, van waar u ook bent, een alarmsignaal afgeven naar 

de alarmcentrale en familie/vrienden. Over de condities en 

de voorwaarden verwijzen wij u naar de site van onze 

leverancier: www.m-alert.nl 

Naast info over “normale” apparatuur vindt u op de site 

uitleg over mobiele alarmering. De eerste mobieltjes zijn 

in ons werkgebied al uitgezet tot volle tevredenheid van 

de gebruikers.  

Heeft u belangstelling voor GPS-alarmering geef dat dan 

even aan ons door. 

  
Bereikbaarheid en dienstverlening: 

In de maand juni is het ouderenwerk, vanwege ziekte en 

door vakanties, minder goed bereikbaar. 

Collega’s van Synthese nemen, zoveel mogelijk, van ons 

over. 

 

mailto:tel:%20523333
http://www.m-alert.nl
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De Seniorenraad en het Dorpsraden-
overleg hebben afspraken gemaakt over 
samenwerking in de toekomst. Ze willen 
voorkomen dat ze elkaar in het vaarwater komen of 
dat dingen dubbel worden gedaan, zo vertelde 
voorzitter Trudy Eekhout aan de vertegenwoor-
digers in de Centrale van Ouderenverenigingen. 
Zo is overeengekomen dat de Seniorenraad zich 
niet zal bemoeien met zaken waar de dorpsraden 
al mee bezig zijn en andersom. Wel kan er 
natuurlijk advies worden gegeven of overleg 
worden gepleegd. De raden hebben afgesproken 
elkaar op de hoogte te houden van ontwikkelingen 
en elkaar daarbij te ondersteunen, als er om hulp 
wordt gevraagd. De Venrayse wijkraden hebben 
laten weten geen behoefte te hebben aan 
afspraken op dit punt. 

Advies. Seniorenraadslid Wim van Delft heeft, 
naar aanleiding van de vorige Schakel laten 

weten dat de klankbordgroep van de WMO geen 
beslissende stem heeft, maar slechts advies 
uitbrengt aan het gemeentebestuur dat de besluiten 
neemt. 

 

Nederlandse woningcorporaties 
hebben hun zorg uitgesproken over 
het streven van het kabinet om 
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten 
wonen, ook als ze steeds meer zorg nodig hebben. 
Het probleem zit hem in het feit, dat veel bestaande 
woningen voor deze mensen niet aangepast zijn 
aan de lichamelijke en soms geestelijke problemen 
die zich voordoen. En ouderen zijn veel minder dan 
jongere gezinnen bereid naar een nieuwe woning 
te verhuizen die de gewenste voorzieningen wel 
heeft. 
Daar komt dan bij dat veel gemeenten geen geld 
hebben of willen uitgeven aan het aanpassen van 
woningen voor ouderen. In deze sobere tijden 
hebben gemeenten vele andere zaken die om 
financiële bijdragen vragen. De woningstichtingen 
hebben een algemene oproep gedaan aan de 
gemeentebesturen om samen te investeren in het 
levensloopbestendig maken van de huizen. Tot 
zover de zorg van de bouwcorporaties 
 
Afspraken in Venray 
Hoe is het in de gemeente Venray gesteld? De 
Centrale van Ouderenverenigingen heeft (sinds 
kort samen met het GehandicaptenPlatform 
Venray) met zowel de gemeente Venray als met 
Wonen Limburg een convenant afgesloten. Hierin 
is opgenomen dat de commissie Bouwen, 
Verbouwen en Woonomgeving (BVW) vanaf het 
begin kan meepraten over hoe huizen gebouwd of 
aangepast moeten worden. Ook project-
ontwikkelaars wordt gevraagd om deze afspraken 
te eerbiedigen. 
Woordvoerder Esther Blom van Wonen Limburg 
zegt in een reactie: “Het overheidsbeleid is er 
steeds meer op gericht, om mensen die zorg 
behoeven langer zelfstandig in hun eigen huis te 
laten wonen. Met zorg aan huis in plaats van in een 
speciale woonvoorziening. Wij vinden het belangrijk 
hieraan mee te werken. Wonen Limburg bouwt 
daarom veel nieuwe woningen al 
levensloopbestendig.” 
 
Waar ligt dan het probleem? 

Esther Blom: “We merken dat verhuizen voor veel 
mensen een grote stap is. Terwijl, als de verhuizing 
eenmaal achter de rug is, de bewoners soms spijt 
hebben dat ze het niet eerder hebben gedaan”. 
 
Waardoor ineens dan die omslag? 
“Een nieuw huis woont heel comfortabel, er is in 
alle gemakken voorzien. Wij bekijken daarom op dit 
moment diverse mogelijkheden, om het langer 
zelfstandig wonen te vergemakkelijken.  

(Vervolg op pagina 16) 

WONENLIMBURG LOOPT VOOROP  
MET AANPASSING WONINGEN 

 
SENIORENRAAD EN DORPSRADEN 
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MONKI 
Kleine lezers van de Katholieke illustratie tussen 1936 en 1950 konden 
elke week weer de belevenissen meemaken van het kleine aapje Monki. Margot 
Noordman-Austen uit Landweert was er een van. 
Monki was het geesteskind van de Nederlandse leraar tekenen Bernard Reith uit 
Amsterdam. Hij beschreef in ´Monki´s Reis om de Wereld´ de avonturen van een 
klein aapje dat zijn moeder Monkimam kwijt raakte en op een groot passagiersschip 
terecht kwam. Daar kreeg Monki een metgezel: Popeye, de zeeman met zijn scheve 
bakkes,  waarin altijd een pijpje hing. Popeye had ook dunne boven- en bolle 
onderarmen, die sterk werden van spinazie uit blik. Popeye werd later door Walt 

Disney helemaal beroemd gemaakt, het aapje niet. 
Monki was geen echt stripverhaal, maar een tekst met twee of drie plaatjes per pagina. Het leuke was dat de 
hele tekst van het verhaal op rijm was; zoals wij onze sinterklaasgedichten maken. De avonturen waren 
spannend: Popeye leverde gevechten met haaien en inboorlingen, boeven en tijgers. Dankzij de spinazie 
won hij altijd. En raakte hij in nood, dan zorgde Monki ervoor, dat er een blik spinazie bij de krachtpatser 
kwam.  
De verhalen werden later in boekvorm uitgegeven. Het was heerlijke literatuur voor de kinderen, die vooral 
door de dichtvorm goed te lezen waren. “En je was elke week weer nieuwsgierig naar het vervolg van het 
verhaal”, herinnert Margot zich. 
 
PIM PANDOER 
Direct na de Tweede Wereldoorlog was er blijkbaar behoefte aan spannende boeken.  
De teeners van destijds moesten afkicken van de oorlogsgevaren. Er verschenen 
diverse series jeugdboeken. Een ervan was Pim Pandoer, een bestseller in de 
dorpsbibliotheken van de jaren ’50. 
De serie werd bedacht door Ulo-leraar Carel Beke uit Arnhem, vandaar dat het eerste 
boek over Pim Pandoer zich afspeelt op de Imbosch, noordelijk van deze Gelderse 
stad. Met omslagillustraties van Frans Lammers, en tekeningen op de binnenpagina’s 
van P. Nagtzaam. 
Pim Pandoer was een Joodse oorlogswees, die tijdens de oorlog was ondergebracht 
bij Bas Baanders. Feitelijk heette hij Fer Donkers. Fer kon niet verkroppen in de oorlog 
alles te zijn kwijt geraakt en begon als Pim Pandoer met opiumsmokkel en overvallen 
om alles terug te winnen. Zijn pleegvader ontmaskerde hem, samen met enkele logeetjes. 
Succes vraagt om meer en Beke schreef in totaal achttien boeken over Pim Pandoer. Pandoer was toen 
geen boef meer maar werd in  het tweede verhaal al de held. Maar na het vierde deel daalde het niveau van 
de boeken en Beke was het helemaal beu, toen in 1975 een zeer slechte film van een van de boeken werd 
gemaakt.   

  MIJN FAVORIETE KINDERBOEK  

Bijvoorbeeld door een stuk persoonlijke begeleiding bij een eventuele verhuizing.  
Maar ook aanpassingen aan bestaande huizen zijn mogelijk. Denk daarbij aan het plaatsen 

van beugels in douche en toilet en het verwijderen van drempels. Komt iemand voor een woningaanpassing 
in aanmerking via de WMO, dan vergoedt in eerste instantie de gemeente de kosten. Bij aanpassingen waar 
hogere kosten mee zijn gemoeid,  kan Wonen Limburg soms bijspringen.” 
 
Mensen kunnen zich vaak geen voorstelling maken van hoe het dan gaat worden. Is daar wat aan te doen?  
In Panningen zijn we bezig een ‘inloophuis’ in te richten. Dit doen we daar in samenwerking met de 
gemeente en een aantal zorgpartijen. In dit inloophuis laten we zien op welke wijze een bestaand huis 
aangepast kan worden, met allerlei slimme oplossingen, waardoor bewoners langer zelfstandig en veilig 
thuis kunnen blijven wonen. We verwachten het huis in september open te kunnen stellen voor 
geïnteresseerden. Ik zou ouderen willen adviseren daar eens een kijkje te gaan nemen. 

Wat las u vroeger? Welk boek heeft op u indruk gemaakt toen u een kind was. Waar keek u naar uit, als de 

krant of het weekblad verscheen. Laat het ons weten via copij.schakel@seniorenraad.info of schrijf aan 

J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray 

vervolg van pagina 15 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

