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KERsTsTUKjEs.
Twee weken na het verschijnen van dit nummer is het kerstmis. Voor dit feest gaan de lichtjes binnen en buiten 
aan, de kerststalletjes worden te pronken gezet, het huis wordt versierd met gekochte, maar liefst nog met zelf 
gemaakte kerststukjes. Veel ouderenafdelingen organiseren een avond ‘kerststukjes maken’. Ook tuincentra, 
zoals hier Berlyfleur, doen hier ijverig aan mee. En als de versieringen af zijn en het is eindelijk zover, dan 
kunnen we oprecht zeggen: “Een Zalig en Gelukkig Kerstfeest.”
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KBO WANssUM VERDEELT TAKEN
NAAR KUNNEN VRIjWILLIGERs 

COLOFON
De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3300 exemplaren en is 
óók te lezen op www.seniorenraadvenray.nl
Los abonnement € 16,00 per jaar, te bestellen via het 
secretariaat.
De volgende Schakel verschijnt op 22 januari

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 7 januari

Advertenties moeten uiterlijk 5 januari ingeleverd zijn 
op de e-mail: 
advertentie.schakel@seniorenraad.info
Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties.

Redactie:
Jaques Penris (voorzitter tel. 585364), Herman Jacobs, 
Matt Botden, Henk Classens, Anja Kooiker en 
Johan Koster.

Redactiesecretariaat:
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray.
henk.c1@ziggo.nl

Grafische vormgeving:
José Mulders en Theo Swinkels

Drukwerk: MultiCopy Venray

De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray.

MultiCopy Venlo
Jan van Riebeeckweg 13
5928 LG Venlo
Tel. 077-323 54 54
venlo@multicopy.nl

MultiCopy Venray
Smakterweg 19
5804 AE Venray
Tel. 0478-51 31 02
venray@multicopy.nl

Met MultiCopy wordt u
een stuk zichtbaarder
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Het bestuur van KBO Wanssum heeft op ruim 
300 leden een kleine 75 leden die de handen uit de 
mouwen steken om de vereniging draaiende te 
houden. Het bestuur kijkt, voor het inschakelen van 
deze mensen, vooral naar hun mogelijkheden, 
interesses en inzetbaarheid.

Ziedaar het geheim achter de goede gang van zaken 
in dit dorp, aldus vertelden voorzitter Harrie Arts en 
vicevoorzitter Thérèse Persoon tijdens de vergadering 
van de Centrale van Ouderenverenigingen half 
november. Zij zetten uiteen hoe hun afdeling in elkaar 
zit.

Wanssum heeft een algemeen bestuur van zeven 
personen en een dagelijks bestuur van drie mensen. 
De algemene bestuursleden hebben allemaal een of 
twee activiteiten onder hun hoede, zodat het voor de 
leden duidelijk is wie het aanspreekpunt is. Het 
dagelijks bestuur volgt de algemene ontwikkelingen in 
de maatschappij en de regio en geeft hierover 
adviezen aan de leden. De ledenadministratie en het 
beheer van de financiën is in handen gegeven van 
leden die niet in het bestuur willen zitten, maar deze 
taken perfect kunnen uitvoeren. In totaal kan het 
KBO-bestuur een beroep doen op 75 vrijwilligers.

Zelf uitvoeren
Elke groep die een activiteit bedenkt, moet deze zelf 
uitvoeren en moet, als het even kan, zelf het benodigde 
geld bijeenbrengen. Dit betekent dat voor sommige 
zaken extra betaald moet worden. Jongere ouderen 
die iets willen ondernemen, krijgen de steun van het 
bestuur, maar “ze moeten het zelf allemaal regelen”, 
aldus Arts. Anderzijds legt het bestuur wat bij, als de 
eigen bijdrage een belemmering voor deelname gaat 
betekenen. Zo worden bijvoorbeeld de tweejaarlijkse 
autorit voor de 75-plussers en het koersballen extra 
gesteund.

Voor de toekomst ziet het KBO-bestuur van Wanssum
vooral taken weggelegd op het gebied van 
belangenbehartiging en ondersteuning (denk aan 
ouderenadviseurs, belastingconsulenten en 
Wmo-deskundigen), bestrijding van eenzaamheid en 
samenwerking met andere hulporganisaties, zoals De 
Zonnebloem. Om de contributie laag te houden zijn 
andere geldbronnen nodig. Een ervan is het 
groenonderhoud voor de gemeente. Alleen mag de 
vereniging niet helemaal afhankelijk worden van de 
’schoffelploegen’. KBO Wanssum heeft daarom een 
afspraak met Dekkers Tweewielers: geregeld testen 
ouderen de gerepareerde e-bikes voor dit bedrijf, dat 
hiervoor geld in de KBO-kas stort.
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 KERK

Zoals u heeft kunnen lezen, is dit mijn 
laatste column in De Schakel. Met veel 
plezier heb  ik er veertig met u mogen 
delen. In de afgelopen vier jaar heb ik 
ook veel fijne reacties gekregen. Dan weet je dat je 
columns worden gelezen en dat je niet maandelijks 
voor nop zit te schrijven. 

Al met al heb ik u van alles laten weten wat mij 
interessant, belangrijk of zo maar aardig leek. Ook in 
deze laatste column doe ik dat. Het doet me deugd 
dat ik u uitgerekend in deze kerstmaand kan melden 
dat de status van de kerk sinds kort ook voor mijn 
kleindochter duidelijk is geworden. Geruime tijd was 
ze namelijk in de veronderstelling dat mijn vrouw 
eigenares was van alle godshuizen. Die mening 
ontstond toen ze met haar ouders op een 
zondagmorgen bij ons op bezoek kwam en zag dat 
oma niet thuis was. Ik vertelde haar dat die naar de 
kerk was. Toen we even later langs het gebedshuis 
wandelden, riep ze uit dat dit gebouw van oma was. 
Het duurde niet lang of elke kerk die we zagen werd 
door haar tot eigendom van mijn vrouw verklaard. 

Omdat ik het wel grappig vond wat ze zei, liet ik haar 
enige tijd bij haar standpunt. En elke keer als ik lachte, 
bleef zij haar mening herhalen. Maar sinds kort denkt 
mijn kleindochter er heel anders over. Nadat ze op 
school trots over de rijkdom van oma had verteld, 
achtte de juf het aanbrengen van enige nuancering 
noodzakelijk. Waarna mijn kleindochter haar 
standpunt moest herzien.

Ik merkte dit toen ze onlangs weer op bezoek kwam 
en liet weten dat de kerken helemaal niet van oma 
zijn. ‘Van wie zijn die dan wel?’, was ik benieuwd naar 
haar ontdekking. Ze keek me wat meewarig aan en 
zei toen: ‘Van de mensen die in de kerk wonen 
natuurlijk’. Ik knikte begrijpend. En toen ik wilde weten 
wie die mensen zijn, kwam het triomfantelijke 
antwoord: ‘Jezus en tante Maria!’ 

Een herzien standpunt dat de kerk wel beter zal 
uitkomen. In Rome kunnen ze dus weer opgelucht  
ademhalen en rustig gaan slapen, zo ze al wakker 
hebben gelegen van de eerdere zienswijze. En mijn 
kleindochter? De is inmiddels al weer met heel andere 
dingen bezig. 

Dat laatste ga ik de komende tijd ook doen. Ik wens u 
het allerbeste toe.

Theo Vliegenberg

(column over een columnist)
Een columnist (een deftige benaming voor schrijver 
van stukjes) is iemand die in een beperkt aantal 
woorden zijn mening geeft over een gebeurtenis, een 
discussie, een toestand of desnoods over de opmerking 
van een kleuter. Liefst met een mooie wending aan 
het einde voor het verrassingseffect. Zoals een 
cabaretier dat doet in de schouwburg. Of een voetballer 
op de groene mat: een mooie kapbeweging, de 
tegenstander stapt naar links en de aanvaller en bal 
gaan net de andere kant op.

Toon
Theo Vliegenberg kan niet zo goed voetballen, dus veel 

kapbewegingen hebben we 
niet gezien. Theo is veel 
meer een beschouwer van 
zijn omgeving, met een 
eeuwigdurende glimlach 
op zijn gezicht. Theo is 
gezegend met een ‘mooie 
pen’. Hij heeft vooral die 
Toon Hermansachtige 
humor: licht van toon (of van 
Toon?). Af en toe de mens te 
kijk (of was het te kakken?) 

zetten, even dat sarcastische van Simon Carmiggelt. 
Maar niet dat treurige. Nooit de onzin van Godfried 
Bomans of Herman Finkers, ook niet dat bijtend 
scherpe van Youp van ´t Hek. 

Grut
En Theo heeft gelukkig, net als veel ouderen, 
kleinkinderen. Dat grut is een bron van grappige 
woorden en situaties, van verrassingen en onverwachte 
linke soep. Regelmatig greep de columnist uit Wanssum 
terug op hetgeen hij met zijn nazaatjes (of nazaadjes?) 
had beleefd: van de werkvakanties voor opa en oma 
als de kleuters kwamen logeren tot de teeners die 
alleen nog maar de Wifi van opa willen; van de 
huilende kleindochter die aan de bril moet tot de 
kleinzoon over de lange neus van zijn zusters vrijer.

Ei
Maar er was ook genoeg te beleven in Venray, 
waarover Theo zijn ei wel kwijt wilde: het verdwijnen 
van de treinkaartjes, de woekerende Engelse woorden 
en welig tierende afkortingen in onze taal; de dooie 
mussen van de grote loterijen, de verloedering van de 
televisieprogramma’s, de opmars van de electrische 
fiets (of toch de iebaik?) en ook de afmars van de 
vriendelijke dames van Getuigen van Jehova.
Vier jaar liet Theo ons genieten van zijn milde visie op 
het leven, op het ouder worden en toch jong van hart 
blijven. Er waren lezers die steevast met pagina 3, 
rechter kolom, De Schakel begonnen te lezen. 
Theo bedankt, het waren veertig fantastisch stukjes 
(of toch columns)

Namens de lezers en de redactie
Jaques Penris

VIER jAAR THEO VLIEGENBERG
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Timmermannsweg 2
5813 AN, Ysselsteyn
Tel.  0478 - 54 14 74
Fax. 0478 - 54 21 69 

Kruidenlaan 151
5803 BV, Venray

Tel.  0478 - 58 74 01
Fax. 0478 - 58 19 74 

Schouwburgplein 5
5801 BV, Venray
Tel.  0478 - 50 33 02
Fax. 0478 - 64 00 40

Heidseweg 44
5812 AB, Heide

Tel.  0478 - 85 03 82

UM-CONCERT VOOR 
OUDEREN VENRAY

De ouderen van boven de 65 jaar in de regio Venray 
krijgen begin volgend jaar een bijzonder concert 
voorgeschoteld in de Petrus Bandenkerk. 
Op zondagmiddag 24 januari verzorgt het orkest van 
de Universiteit Maastricht een optreden in Venray. 
Het concert is onderdeel van een reeks evenementen 
dat het Universiteitsfonds Limburg en de Universiteit 
Maastricht organiseren. 

Dit gebeurt in het kader van vanwege het feit dat de 
universiteit in Maastricht in 2016 veertig jaar bestaat. 
Het Universiteitsfonds Limburg (de steunstichting van 
de Universiteit Maastricht, die zelf een halve eeuw 
oud is, grijpt het 40-jarig jubileum van de Universiteit 
Maastricht aan, om de wetenschap dichter bij de 
Limburgers te brengen. Voor de ouderen gebeurt 
dit met muziek, maar er zijn ook in de provincie 
workshops, lezingen en demonstraties. Hiermee 
willen de wetenschappers iets teruggeven aan de 
mensen in deze provincie, die het wetenschappelijk 
onderwijs mogelijk hebben gemaakt en Al die jaren 
hebben gesteund. 

Het orkest, bestaande uit studenten en medewerkers 
van de universiteit, brengt een licht klassiek repertoire 
ten gehore. Orkestleider Raymond Spons is verheugd 
voor dit publiek en voor deze gelegenheid naar 
Venray af te reizen. 

Gezien het beperkt aantal plaatsen is het verstandig 
als u snel een gratis plaats reserveert bij het 
Universiteitsfonds Limburg. Het concert begint om 
16.00 uur in de Petrus Banden Kerk. Reserveer uw 
gratis toegangsbewijs via e-mail 
p.walz@maastrichtuniversity.nl of per telefoon 
043-3882556. Gelieve een print van uw 
toegangsbewijs mee te nemen naar het concert.

AANTALLEN 
sCHAKELs/NEsTORs. 

Tijdens de vergadering van de Centrale 
van Ouderenverenigingen werden 

klachten geuit over teveel Nestors en te 
weinig Schakels. Het aantal Nestors, het 
landelijke blad van de KBO, wordt bijgehouden 
door de KBO Limburg, mailadres 
info@kbolimburg.nl  Wil een afdeling meer of 
minder Schakels ontvangen, dan kan dit per mail 
worden gevraagd aan secretaris Henk Classens 
van de redactie, henk.C1@ziggo.nl
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DIT HOUDT ME BEZIG

Wie is: Hay Achten
Woonplaats: Oirlo
Leeftijd: 72 jaar
Getrouwd met: 50 jaar met Mia Smits 
Opa van: vier kleinkinderen
Oud-beroep: boekhouder
Bezigheden: fietsen, voetballen en 
 dingen organiseren  
 waar anderen plezier aan beleven

Kinderen komen uit de boerenkool, zeiden ze 
vroeger als de kleuters nieuwsgierig waren naar hun 
herkomst. Nou, dan is Hay Achten uit Oirlo toch zeker 
geboren uit een voetbal.
In 1943 kwam hij in Broekhuizenvorst ter wereld. 
Hay was het tweede kind uit het gezin Achten (drie 
jongens en een meisje). In 1965 trouwde Hay met 
Mia Smits en samen hebben zij twee kinderen 
grootgebracht. In 2015 waren ze dus 50 jaar getrouwd. 
Mia en Hay vangen de vier schoolgaande kleinkinderen 
enkele keren in de week op. Hay heeft zijn leven lang 
financieel-administratief werk gedaan, het laatst bij een 
bouw- en hypotheekfonds in Eindhoven.
Als Hay de voordeur opent op het Hofplein in Oirlo 
komt de geur van nieuwigheid je nog steeds tegemoet. 
Mia en Hay wonen bijna een jaar in dit huis, ze hebben 
het er best naar hun zin. 

Rode draad
Bijna iedere voetbalfanaat kent Hay Achten. Als een 
dikke, rode draad loopt deze sport door zijn leven. En 
nog steeds. Hay startte als jeugdspeler bij FCEB en 
was als zestienjarige jongen al een vaste waarde in 
het eerste elftal in Broekhuizenvorst. Toen Hay zich in 
Oirlo vestigde werd zijn club DIS, later bij de fusie met 
SVC uit Castenray, SVOC’01.
Wat hij allemaal voor deze clubs en het voetbal in het 
algemeen heeft gedaan en nu nog doet, is ongelooflijk. 
Het heeft hem tot erelid gemaakt van DIS en 
KNVB-voorzitter Michael van Praag onderscheidde 
hem persoonlijk tot lid van verdienste van de KNVB.
Zijn grootste verdienste ligt volgens Hay bij zijn 
scheidsrechterwerk. Hij was bestuurslid van 
scheidsrechtervereniging Horst-Venray, zat in de 
scheidsrechtercommissie, was docent scheidsrechters 
enzovoort. Voor Hay zelf was de opening van het 
nieuwe scheidsrechterlokaal in Horst, de Trefhove, de 
bekroning van zijn bezig zijn. Naast zijn jarenlange 
inzet op scheidsrechtergebied ligt zijn ruim 35-jarige 
KNVB-inbreng al ongeveer een kwart eeuw vooral op 
het terrein van de KNVB-wedstrijdenorganisatie.
   
Ruggensteun
Ondertussen is Mia ook aangeschoven. Zij staat ook 
nu nog achter het drukke vrijwilligersleven van haar 

echtgenoot, zij is een echte ruggensteun. Hay was 
naast zijn voetbalwerk ook nog vanaf 1982 achttien 
jaar voorzitter van het Oirlose gemeenschapshuis. 
Voor al dat werken voor anderen is hij in 2002 
koninklijk onderscheiden.
Wie denkt dat Hay is gaan rusten heeft het mis. Als 
voorzitter van de KBO Oirlo (189 leden) trekt hij mede 
de kar, bij Synthese is hij af en toe medewerker bij de 
´Papierkraom´, een club mensen van Synthese die 
ouderen helpt met de administratie. Maar Hay is 
bovenal organisator. Zijn grote passie vanaf 2003, is 
het organiseren van de meerdaagse busreis voor alle 
KBO-leden in de gemeente Venray. Het werd en is 
nog steeds een succes.
Heel bewust houdt deze werkgroep het telkens op één 
bus: is die vol (ongeveer 40 personen), dan komen de 
volgende belangstellenden op de reservelijst. Waarom 
maar één bus? “De eerste keer zijn we met twee 
bussen gegaan, maar het werkt niet, als organisator 
raak je het overzicht kwijt,” zegt Hay.
Hay begint elk jaar met de werkgroepleden Jopie 
Peters, Corrie Couwenberg, Henk de Klerk en Harrie 
Reintjes al vroeg met het uitzoeken van de streek of 
plaats waar de reis (meestal in juni) naar toe gaat. 
Dat is mede afhankelijk van een door busmaatschappij 
Ghielen opgegeven hotel daar. Dan gaat Hay het 
programma vaststellen en kijken naar excursies en 
bezienswaardigheden. De beoogde reis legt hij 
vervolgens voor aan zijn collega’s van de werkgroep 
en de busleverancier en er ontstaat een prijs. 
Hierna volgt publicatie in ‘De Schakel’ en kunnen 
belangstellenden zich aanmelden. Komend jaar staat 
de zestiende reis op het programma. Deze is gepland 
van 27 juni tot 2 juli naar het Schwarzwald. Publicatie 
volgt in januari, opgave kan daarna bij de werkgroep. 
Met de voorgaande vijftien reizen is Hay zelf maar één 
keer mee kunnen gaan. Maar de telkens terugkerende 
positieve reacties waren steeds een stimulans voor 
hem voor het plannen van weer een volgende reis.

Herman Jacobs
foto’s Gerrit Kuenen

     

Hay neust in de reisgids, op zoek naar een nieuwe
bestemming
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OUDE EN NIEUWE sECRETARIs

Nog drie volle weken en de 
Centrale van Ouderenverenigingen,
dus ook de Seniorenraad, heeft een nieuwe 
secretaris. Na twaalf jaar draagt de 73-jarige Paul van 
Doesum het stokje over aan Lonneke Stenvers.

Paul, geboren te Oosterbeek (gemeente Renkum) 
werd negen jaar geleden 
gevraagd om secretaris te 
worden. Hij werd daarna de spin 
in het web van de Seniorenraad 
en de Centrale. Paul, oud-docent 
Nederlands, conrector en 
sectordirecteur op het Boschveld/
Raayland bleek niet alleen plichts-
getrouw en accuraat, maar ook 
van vele markten thuis.

Wat was je ambitie als secretaris?
Ik ben secretaris geworden uit maatschappelijke 
betrokkenheid. Ik ben echt met onze kinderen 
‘meegegroeid’. Eerst was ik voorzitter Stichting 
Peuterspeelzalen, daarna acht jaar lang vice-voorzitter 
basisonderwijs SKOV (Stichting Katholiek Onderwijs 
Venray; ik deed personeelszaken). Later werd ik 
voorzitter Stichting Literair Café Venray, dat heb ik 
20 jaar gedaan. Nu de kinderen volwassen zijn werd 
ik zelf gepensioneerde senior en dus zocht ik iets op 
het gebied van belangenbehartiging van senioren. 
Zodoende.

Hoe kwam je bij de Seniorenraad terecht?
Ik ben begin 2007 door Charles de Vilder gestrikt op 
een bijeenkomst van Probus en vanaf maart 2007 heb 
ik de vergadering van de Seniorenraad en de Centrale 
bijgewoond. Ik ben daarna met ingang van 1 januari 
2008 officieel benoemd.

Waarom stop je nu (al)?
Na ruim acht jaar is het mooi geweest. Wisseling van 
de wacht zorgt voor een frisse wind in een organisatie 
En ik heb nog meer interesses: literatuur (mijn vak), 
muziek en geschiedenis. Ik ben lid geworden van het 
LGOG: Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig 
Genootschap.

stenvers
De 69-jarige Lonneke Stenvers-Dullaart ‘van boven de 
rivieren’ woont al een kwart eeuw in Venray. Zij is vele 
jaren secretaresse en personeelsfunctionaris geweest 
bij bedrijven in Arnhem en Wageningen. Ook in het 
verenigingsleven heeft ze al het nodige gedaan. Zo is 
ze jaren bestuurslid, maar ook voorzitter, secretaris of 

penningmeester geweest in het 
peuterspeelzaalwerk en van 
buurtwerk in Renkum (toevallig 
de geboorteplaats van Paul van 
Doesum) en in de 
reuma-patiëntenvereniging in 
Venray. 

Zij zag onlangs in De Schakel 
de oproep voor een nieuwe 
secretaris staan. “Ik was wel toe aan iets nieuws“, 
motiveert ze de stap om zich hiervoor kandidaat 
te stellen. De overdracht van het secretariaat, 
inmiddels bekrachtigd door de Centrale van 
Ouderenverengingen, heeft op 31 december plaats. 
Op de zeventigste verjaardag van Lonneke.

GPV-NIEUWs

Voor hulp, advies of informatie:
06 43 113 073Brandveilig wonen rolstoelgebruikers

Rolstoelgebruikers lopen door hun beperkte mobiliteit 
meer en grotere risico’s als er brand uitbreekt in huis. 
Het huis uit ontvluchten gaat vaak trager en voor 
sommige rolstoelgebruikers is het zelfs onmogelijk om 
dit op eigen kracht te doen. 
Deze verhoogde risico’s brengen vaak een gevoel 
van onveiligheid met zich mee. Daarom is de 
brandweer van Limburg, in samenwerking met de 
vereniging Ieder(in) voor mensen met een handicap 
of chronische ziekte en de Universiteit Maastricht,  
een burgerpeiling gestart naar de brandveiligheid 
bij rolstoelgebruikers in Limburg. Het doel hiervan 
is om meer inzicht te krijgen in hoe brandveilig 
rolstoelgebruikers wonen. Met deze informatie kunnen 
Brandweer Zuid-Limburg en Limburg-Noord gerichter 
en effectiever voorlichting geven over brandveiligheid.
Wilt u hen helpen om samen Limburg nóg 
brandveiliger te maken? Vul dan de vragenlijst in die 
op onderstaande site te vinden is: 
https://nl.surveymonkey.com/r/BVLrolstoel

Dit invullen vergt ongeveer zeventien minuten. 
De brandweer gaat vertrouwelijk om met uw gegevens 
en uw antwoorden worden anoniem verwerkt. 
Dit betekent dat zij uw antwoorden uitsluitend voor 
deze burgerpeiling gebruikt en uw gegevens niet 
doorgeeft aan derden.

Onder alle retourzendingen verloot zij 
’brandveilig-leven’-pakketten. Aan het einde van 
de vragenlijst kunt u aangeven of u hierop kans wilt 
maken.
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verse rozen uit eigen kwekerij

Bloemenkwekerij
Reintjes

Lorbaan 3  Veulen
   Tel.0478-581197

               www.bloemenkwekerijreintjes.nl

Bezoek ook de webwinkel voor bezorging van onze rozen
door heel Nederland

ook voor al uw rouwbloemwerk

DE sCHOP jONATHAN (sLOT)

(Vervolg van het verhaal in De Schakel 
van 30 oktober)

Kerststal
De volgende dag tegen de avond kwam 
zijn vriendin bij de boerderij en leidde 
Alberto haar naar de schuur. Zo gingen 
de dagen voorbij. Ook Brechtje maakte kennis met de 
oude vrouw. Meewarig schudde Jacoba haar hoofd: 
zo jong en toch al in verwachting. 
De winter brak aan en bij vlagen gierde een koude 
wind rond de schuur. Alberto ging aan de slag met de 
ijzeren voorwerpen en Brechtje maakte van al het hout 
dat in de schuur lag een wiegje. Op een dag kwam 
Jacoba naar Alberto en vroeg of hij haar kon helpen 
met het dragen van de kerststal. “Die is zó groot, dat 
ik hem niet meer alleen kan tillen,” zei de oude vrouw. 
Alberto keek eens naar de kerststal en zei: “Jacoba, ik 
ga voor jou de mooiste kerststal maken, die er bestaat.”
Hij liep terug naar de schuur en keek eens om zich 
heen. Daar zag hij Jonathan de schop. Hij wist dat dit 
de schop van Martijn was geweest, want dat had de 
oude vrouw hem verteld. En ook dat die schop heel 
veel voor Martijn had betekend. 
Hij pakte de hamer en sloeg en boog het ijzer van de 
schop en hij plaatste Jonathan en nog twee andere 
kleinere schopjes in een wagenrad. Maar terwijl hij 
daarmee bezig was, riep zijn vrouw: “Alberto, Alberto, 
kom vlug, ik denk dat ik ga bevallen.” Alberto liet de 
hamer en het ijzer van de schop vallen en rende naar 
zijn vrouw. 
Daar zag en hoorde hij, hoe een klein kindje huilend 
ter wereld kwam. Vol blijdschap verzorgde hij moeder 
en kind en toen die beiden tevreden in het bed van stro 
lagen te slapen ging hij weer verder met het maken 
van zijn kerststal. Morgenvroeg moest die klaar zijn, 
zo nam hij zich voor. Dan kon hij tegelijkertijd aan 
Jacoba vertellen dat Brechtje een kind had gebaard. 
Zo werkte hij de hele nacht door en tegen de ochtend 
was de kerststal klaar. Zie bijgaande foto. 

Vredig
Hij nam hem in zijn handen en bracht hem naar de 
oude vrouw. Toen hij binnen kwam zag hij Jacoba in 
de slaapkamer liggen, stil en vredig. Voorzichtig hing 
hij de kerststal aan de muur en een serene stilte vulde 
de slaapkamer. Toen ging hij naar de schuur en haalde 
zijn vriendin Brechtje en het kind. Samen stonden zij 
rond het bed van Jacoba en in de stilte was het alsof 
zij haar hoorden zeggen: “Wat zou Martijn dit mooi 
gevonden hebben.”

Naschrift:
De kerststal is vervaardigd door de kunstenaar Ciro. 
Ciro (Roberto Cipollone) werd in 1947 geboren in 
Pescara in Italië. Vanaf zijn vroege kindertijd bracht 
hij veel tijd door in zijn vaders gieterij. Gedreven door 
een diepe liefde voor de natuur en een intense 
spiritualiteit greep hij iedere gelegenheid aan om 
zichzelf te uiten in objecten, tekeningen, gravures en 
schilderijen.
Na zes jaar in Nederland te hebben gewoond, 
belandde hij in 1977 in een centrum van de 
Focolarebeweging in Loppiano bij Florence. 
Hier kon Ciro zich fulltime wijden aan zijn kunst. 
Hij maakt gebruik van zeer diverse, veelal afgedankte 
materialen, zoals hout, steen, ijzer en textiel, die hij 
beschouwt als zeer rijk en een nieuw leven waardig.

Theo Jeuken

ZOGEZEGD

“Het doet mij pijn te horen dat bepaalde leden van 
de Centrale van Ouderenverenigingen individueel 
overleg voeren met instanties in plaats van samen. 
Instanties zullen daar blij mee zijn, zo kunnen 
ze afdelingen tegen elkaar uitspelen. Zo kan het 
gebeuren dat de een meer krijgt dan de ander en 
dat is niet eerlijk. U hebt daar wel het recht toe, 
maar het is niet slim. Samen staan we sterker.”

Hartekreet van waarnemend voorzitter 
Theo Verhoeven
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KBO-DAGTOCHT IN KERsTsFEER

KERsTKONIjN

(zomeravondgedicht)

Badend in de zomerhitte
Zag ik een Vlaamse reus opzitten.
“Hee zeg,” zo riep het vet konijn,
“Weet je waar wij met Kerstmis zijn?
Ik zal het jullie zeggen, mannen:
Wij gaan braden in De Panne.”

Plutoux

UNIE KBO OVER 
KOOPKRACHTBELEVING

Op 18 augustus lanceerde de Unie KBO de 
actie ‘De groeten aan Rutte’. Aanleiding hiervoor 
waren de nieuwe koopkrachtcijfers van het Centraal 
Planbureau,die enkele dagen tevoren bekend waren 
gemaakt. Hieruit bleek dat de werkenden er in 
2016 gemiddeld 2,1% op vooruit zullen gaan. 
De koopkracht van de ouderen daarentegen gaat er 
voor het achtste jaar op rij op achteruit. In 2016 liefst 
met 1,1%. Met deze actie werden ouderen uitgenodigd 
hun eigen verhaal naar Rutte te sturen. Er kwamen 
ruim 2000 reacties binnen. De Unie KBO heeft deze 
reacties begin oktober bij de premier bezorgd en 
verwacht van het kabinet een reactie.

Op Prinsjesdag, 15 september, bracht de Unie KBO, 
in samenwerking met drie collega-organisaties, de 
Nibud-koopkrachtcijfers voor senioren naar buiten. 
Hieruit kwam naar voren, dat er wel degelijk sprake is 
van koopkrachtdaling voor gepensioneerden: sommige 
gepensioneerden gaan er zelfs wel tot 9% op achteruit. 
En dit ondanks het feit dat in de troonrede werd 
aangegeven, dat de koopkracht voor gepensioneerden 
op peil zou worden gehouden.

COLLECTIEVE 
BELANGENBEHARTIGING
VOOR MENsEN MET BEPERKINGEN

Het GehandicaptenPlatform dankt alle vrijwilligers 
voor  hun inzet in 2015 voor mensen met 
beperking(en).
Bovendien wensen wij alle inwoners van de 
gemeente Venray prettige feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 2016 toe.

Voor hulp, advies of informatie:
06 43 113 073

KBO venray maakt op donderdag 30 december een 
dagtocht in kerstsfeer naar Zuid-Limburg. Dat gebeurt 
als er minstens 45 mensen zich hiervoor hebben 
opgegeven. Om stipt 8.00 uur vertrekt de bus bij De 
Kemphaan.Twee uur later arriveren de dagjesmensen 
in Vaals, waar koffie met vlaai worden geserveerd bij 
de Wilhelminatoren. Na de koffie kunt u daar verder 
verblijven, de uitkijktoren beklimmen of naar 
drielandenpunt wandelen. (met de lift)
Om 12.00 uur vertrekt de bus weer voor een 
toeristische route van een uur naar Valkenburg. Daar 
aangekomen is er een lunch (koffietafel) in hotel Huis 
ter Geul.
Vanaf 14.00 uur kunnen de ouderen een bezoek 
brengen aan Mergelrijk, er zijn tientallen informatieve 
verhalen over mergel in intieme kerstsfeer. Maar u 
kunt er ook zelf kerstsouvenirs maken. Verder is er tijd 
vrij om zelf kerstsfeer in Valkenburg te proeven.
Om 17.00 uur is het vertrek gepland uit Valknburg en 
om ongeveer 18.30 uur bent u terug bij De Kemhaan.

Bij een minimale deelname van 45 personen gaat 
deze dagtocht door. De prijs is 4 48,00 per persoon.
Opgeven kan tot 15 december bij Trees Cadirçi 
tel.: 581238 of edtreescadirci@ziggo.nl
Of met een briefje met naam en telefoonnummer in de 
KBO-brievenbus bij het ouderencentrum.
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Kamermoties
Dit alles heeft er toe geleid dat onze voorzitter Manon 
Vanderkaa in het televisieprogramma ‘Tijd voor Max’ 
de koopkrachtcijfers voor senioren uitgebreid heeft 
toegelicht. Ook in de Tweede Kamer is aandacht 
geschonken aan deze cijfers. Door kamerleden zijn 
een aantal moties ingediend ter verbetering van de 
koopkracht voor senioren.

Bij vergelijksonderzoek betreffende koopkrachtbeleving 
in 2014/2015 onder 600 senioren is gebleken dat 68% 
minder koopkracht heeft en 56% al bezuinigen moest 
op de 
uitgaven. De belangrijkste oorzaken van deze 
koopdrachtdaling waren: hogere zorgkosten, hogere 
prijzen van de boodschappen, hogere vaste lasten en 
minder inkomsten.

De ouderenbonden wachten nu met spanning af, wat 
er door het kabinet voor de ouderen besloten wordt, 
om de koopkracht voor 2016 op peil te houden.

Harrie Arts, 
Werkgroep KBO Sub-regio Venray

VOOR U GELEZEN
“In het dagelijks leven is voor ouderen het bewegen 
verbonden met cognitieve functies (dit betekent 
kennis of logisch denken, redactie). Wanneer je 
boodschappen gaat doen op de fiets, komen er 
ongemerkt ook cognitieve functies om de hoek 
kijken. Zoals balans houden, uitkijken, je veiligheid 
bewaken, je route bepalen en het groeten van 
bekenden.”

Ineke Visschers in het blad Oudfit voor MBvO-consulenten

HULPMIDDELEN BIj PINNEN EN 
INTERNETBANKIEREN

In de onlangs gehouden bijeenkomst ‘Financieel 
ontzorgen bij ouder worden’ gaven onze klanten 
aan behoefte te hebben aan informatie over 
hulpmiddelen bij pinnen en internetbankieren.

Moeite met pinnen - de Rabo CardPuller helpt!
Wij vinden het belangrijk dat al onze klanten gebruik 
kunnen maken van geld- en betaalautomaten. Voor 
mensen met reumatische klachten is pinnen helaas 
niet zo vanzelfsprekend. De Rabo CardPuller biedt 
hiervoor een oplossing. Reumatische klachten gaan 
vaak gepaard met handfunctiestoornissen. 

Vooral het pakken van kleine voorwerpen is dan 
moeilijk of zelfs onmogelijk. De zogenaamde ‘knijp- 
of pincetfunctie’ ontbreekt. De Rabo CardPuller 
heeft een knijpmechanisme waarbij twee grote 
‘vingers’ krachtig worden samengedrukt. U bedient 
deze vingers met de kracht van uw gehele hand in 
plaats van de knijpfunctie van uw vingers alleen. 
De Rabo CardPuller klemt zich vast om de pas, 
zodat u de pas gemakkelijk uit de geldautomaat 
kunt trekken. U kunt de Rabo CardPuller gratis 
aanvragen bij uw Rabobank, maximaal één 
exemplaar per klant.

Hulp bij internetbankieren met de Random 
Reader Comfort
U wilt graag uw eigen bankzaken regelen via 
internet. Maar u heeft moeite met de kleine toetsen 
en het schermpje van de Random Reader of Rabo 
Scanner? Maak dan gebruik van de Random 
Reader Comfort, die twee keer zo groot is. De 
gewone Random Reader wordt opgevolgd door de 
Rabo Scanner, maar de Random Reader Comfort 
blijft bestaan. De Random Reader Comfort is gratis 
voor klanten van de Rabobank met een visuele of 
motorische beperking.

Vragen? 
Informeer bij Rabobank Horst Venray 
telefoon 077 389 84 00.

WIP: HET WANssUMs INFO PUNT 

Op 4 januari 2016 gaat het Wanssums Infopunt (WIP) 
van start. Hier kunnen inwoners van het dorp 
aankloppen als ze hulp nodig hebben. Dit WIP is 
voortgekomen uit samenwerking tussen de Dorpsraad 
Wanssum en de zogeheten Wmo-commissie, waarin 
KBO-Wanssum een afvaardiging had.

De Dorpsraad  wil met dit initiatief er voor zorgen dat 
mensen, ondanks de veranderingen en soms ook 
beperkingen in de Wmo-voorzieningen, tóch de hulp 
krijgen die zij nodig hebben. In veel situaties is 
burenhulp afdoende, maar deze burenhulp moet soms 
een beetje gestructureerd worden. Er wonen mensen 
genoeg in het dorp die wel wat uurtjes kunnen missen 
voor een andere Wanssummer, maar het is niet altijd 
duidelijk waar de hulpbehoeftes liggen. Door daar een 
meldpunt voor te maken komen vraag en aanbod bij 
elkaar.

De hulp kan heel praktisch zijn, zoals het verrichten van 
kleine klusjes of andere diensten. Maar ook met vragen 
op het gebied van wonen, zorg en welzijn kunnen 
mensen bij het infopunt terecht. Zo nodig wordt 
deskundige hulp ingeschakeld (ouderenadviseur, 
wijkverpleegkundige of anderen). Ook bij problemen op 
het gebied van vervoer kan het WIP uitkomst bieden. 
Het telefoonnummer van WIP is: 06-26282922

advertorial
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ACTIVITEITENAGENDA VAN
11 DEC. 2015 - 22 jAN. 2016

(voor de vaste activiteiten van elke week:
zie de website www.seniorenraadvenray.nl)
Expositie
De gehele maand december is er in de bibliotheek 
een expositie van Seniorservice. Hier zijn werken te 
bewonderen van de hardangergroep, houtmodelbouw/
miniatuurbouw en het quilten. Op koopzondag 20 
december is er van 12.00 uur tot 17.00 uur een 
demonstratie quilten en hardanger. De expositie is 
tijdens de openingstijden van de bibliotheek voor 
iedereen vrij toegankelijk. (voor iedereen)

Donderdag 10 december KBO OOSTRUM:
Kerstviering (Oesterham) (alleen voor leden)

Vrijdag 11 december RIJBEWIJSKEURINGEN:
Wie voor het verlengen van het rijbewijs medisch 
moet worden gekeurd, kan hiervoor terecht in 
De Kemphaan. Wel eerst bellen met tel. 586706. 
De kosten bedragen € 30,-. De volgende keuring heeft 
op vrijdag 8 januari plaats. (voor 75-plussers)

Dinsdag 15 december ANBO VENRAY:
Bijeenkomst in Kerstsfeer om 14.00 uur in het 
Theehuis van het Odapark. Deze bijeenkomst wordt 
opgeluisterd door ADjambo, het wereldmuziekkoor uit 
Venray. De naam van het koor komt uit het Afrikaans 
Swahili en betekent: ”Wees welkom.” Ans Anderson 
startte dit koor twintig jaar geleden met vooral een 
Afrikaans repertoire. Geleidelijk is het repertoire 
ruimer geworden, zodat het nu wereldmuziek laat 
horen. ADjambo is een gemengd koor en telt 28 leden. 
De koorzang wordt deze middag afgewisseld met 
kerstverhalen van Theo Spronk. In de loop der jaren 
heeft Theo een aantal kerstverhalen geschreven. 
Enkele daarvan heeft hij voorgelezen tijdens de 
kerstconcerten van de muziekgroep Mallemoer, 
waarvan hij deel uitmaakte. Misschien is de aanduiding 
“kerstverhalen” niet helemaal correct. Het zijn namelijk 
vertelsels die op de een of andere manier tegen 
Kerstmis aanleunen. Kortom, Kerst met een glimlach. 
We verwachten opnieuw een sfeervolle 
kerstbijeenkomst. (alleen voor leden)

Woensdag 16 december ROOYNET:
Fotokijkmiddag. Het LGOG en Rooynet proberen met 
ouderen nog onbekende mensen, tijden en plekken op 
oude foto’s te ontdekken. De Kijkmiddag heeft plaats 
in Het Schuttersveld tussen 14.30 en 16.00 uur. 
(voor alle ouderen)

Woensdag 16 december KBO VENRAY:
Adventsviering in de Witte Hoeve. het thema van deze 
viering is ‘Op weg waarheen…’ Het programma wordt 
om 14.00 uur geopend met het ontsteken van kaarsen 

en voordragen van teksten. Zang en 
samenzang heeft plaats in samenwerking 
met dames en herenkoor uit Castenray. 
Na de pauze is er een gezamenlijke 
maaltijd en tombola. Het programma sluit 
rond 17.00 uur. De zaal is vanaf 13.00 
uur open. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar 
bij Trees Cadirçi in De Kemphaan. De prijs € 7,50 
(inclusief 2 consumptiemunten) per persoon. (alleen 
voor leden)

Woensdag 16 december KBO CASTENRAY:
Kerststukjes maken. (alleen voor leden)

Woensdag 16 december KOV HOLTHEES-SMAKT:
Op 16 december heeft de KOV de jaarlijkse 
kerstviering als afsluiting van het jaar. 
(alleen voor leden)

Donderdagavond 17 december KBO VENRAY:
Kerststukjes maken bij Intratuin. 
Aanvang 19.00 uur, de deelnemers 
verzamelen dan bij de ingang. 
Voor deelnemers, die dit nog niet 
hebben meegemaakt: breng zelf 

eigen gereedschap, zoals een snoeischaar mee. De 
eigen bijdrage voor het materiaal bedraagt € 15,- per 
persoon. Aanmelden bij Trees Cadirçi tel 581238 
of edtreescadirci@ziggo.nl of doe een briefje in de 
KBO-brievenbus bij De Kemphaan. (alleen voor leden)

Donderdag 17 december KBO WANSSUM:
Kerstviering in De Zandhoek. (alleen voor leden)

Maandag 28 december NATUURVRIENDEN:
Wandeltocht voor 50-plussers. De start is bij 
sportkantine Den Hoek aan Grootdorp om 13.30 uur. 
In de pauze is er koffie met koek. (voor alle ouderen)

schildergroep TERPENTIjN van seniorservice 
exposeert vanaf 4 januari 2016 voor 3 maanden in 
de Kemphaan. De groep is vergevorderd in diverse 
technieken en zowel acryl, aquarel als pastel komen 
aan bod op doek en papier. Graag tot ziens in de 
Kemphaan, met kleurige groeten van Schildergroep 
“Terpentijn”.

Vrijdag 8 januari CENTRALE VAN 
OUDERENVERENIGINGEN:
Nieuwjaarsreceptie 2016. Deze begint om 15.00 uur in 
ouderencentrum De Kemphaan en duurt tot 
17.00 uur. Hiervoor zijn alle ouderen uit de hele 
gemeente Venray uitgenodigd. (voor iedereen)

Vrijdag 8 januari RIJBEWIJSKEURINGEN:
Wie voor het verlengen van het rijbewijs medisch 
moet worden gekeurd, kan hiervoor terecht in De 
Kemphaan. Wel eerst bellen met tel. 586706. De 
kosten bedragen € 30,-. (voor alle 75-plussers)
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WONINGTOEWIjZING, 
WAAR GAAT HET MIs

Woensdag 13 januari KBO VENRAY:
Sfeeravond in carnavaleske stijl. Aanvang 18.45 uur 
in ANNO 54, Raadhuisstraat te Venray. De zaal is 
vanaf 18.00 uur open. In het kader van het gouden 
jubileum van de KBO Venray is dit een avond met 
extra verrassingen. Er zijn nog steeds kaarten 
verkrijgbaar in De Kemphaan. Graag even naar Trees 
Cadirci vragen. 
Prijs € 7,50 voor leden (denk aan het KBO-pasje). 
Als er kaarten over zijn: € 10,- voor niet-leden. (in 
eerste instantie voor leden, daarna ook andere 
ouderen)

Het Servicepunt Oostrum organiseerde op 
4 november een thema-avond over wonen in de 
Gemeente Venray. Onder ruime belangstelling werd 
het woonbeleid door enkele stafleden van Wonen 
Limburg toegelicht. Vooral veel senioren kwamen op 
deze avond af. Het woonbeleid is duidelijk volgens de 
huidige regelgeving en wordt zo ook uitgevoerd in de 
hele provincie. Een en ander is helder te lezen in de 
folder die te bekijken is op de website 
www.thuisinlimburg.nl of op de website 
www.seniorenraadvenray.nl (klik in de balk het kopje 
archief aan, vervolgens ‘nieuws archief’, dan ‘archief 
2013’ en dan ‘Thuis in Limburg’). Op zich allemaal 
helder, maar toch blijkt het mis te gaan. Mensen zijn 
van de wachtlijst verdwenen zonder dat ze het in de 
gaten hebben. Het overkwam zelfs een lid van de 
Seniorenraad. Reden: ze krijgen geen bericht van het 
op handen zijnde uitschrijven.

Langer thuis wonen
Wij, ouderen, zijn druk bezig met de gevolgen die de 
uitvoering van de Wmo met zich meebrengt. Dat 
betekent dat we langer thuis blijven wonen. En als er 
een nieuw huis gewenst is, dan toch liefst in de eigen 
buurt, maar vooral in het eigen dorp. Daarmee kunnen 
we de sociale samenhang vasthouden. Dit staat haaks 
op de woningtoewijzing, zoals die nu door Wonen 
Limburg wordt toegepast. Nu worden woningen 
toegewezen aan de woningzoekenden met de langste 
inschrijfduur. Wel is aan een aantal woningen het label 
55-plus gehangen. Het is heel belangrijk om als 
woningzoekende iedere werkdag zelf actief te kijken 

naar de vrijgekomen woningen op de website. Dat kan 
na 19.00 uur. U hebt dan vijf dagen om te reageren. 
Natuurlijk kunt u eerst de woning bekijken, voordat 
u beslist. Is er geen belangstelling voor de 55-plus 
gelabelde woningen, dan wijst Wonen Limburg deze 
woning toe aan een andere woningzoekende. 
Een woning leeg laten staan is immers kostbaar. 
Dan kan het zijn, dat er zelfs een jong stel in een 
seniorenwoning komt. U raadt het al: er bleken op 
deze avond in Oostrum al meerdere van dergelijk 
gelabelde woningen toegewezen te zijn aan 
niet-senioren en ook aan bewoners van buiten het 
dorp.
Inschrijven
Zijn er dan geen senioren in Oostrum die ingeschreven 
staan? Mensen weten het niet of zijn het vergeten, 
maar u moet uw inschrijving ieder jaar verlengen! 
Senioren denken: ik sta wel ingeschreven maar ik kijk 
niet dagelijks; ik heb geen computer; ik dacht dat het 
zo goed was. Onder de aanwezige senioren waren er 
meerderen die niet wisten dat zij jaarlijks hun 
inschrijving dienen te verlengen. U kunt uzelf via de 
website www.thuisinlimburg.nl inschrijven. Maar het 
kan ook in een gesprek in de buurtwinkel van Wonen 
Limburg aan het Gouden Leeuwplein in Venray. 
Maak bij die gelegenheid een persoonlijk zoekprofiel 
aan en zet daarin ook duidelijke afspraken over de 
inschrijfduur. Laat u eventueel ondersteunen door 
iemand uit de familie, want zelf actief blijven op dit 
gebied is bij dit beleid in ieder geval noodzakelijk. 
De Seniorenraad zal dit in het overleg, dat de 
seniorenraad ieder half jaar met de wethouder Leven 
van de gemeente Venray hebben, bespreken omdat 
de huidige regelgeving van woningtoewijzing niet 
werkt om als senior langer in je eigen omgeving te 
kunnen blijven wonen.
De Seniorenraad heeft een brief over deze materie 
aan het College van Burgemeester en Wethouders 
verstuurd. Deze heeft gereageerd met de mededeling 
dat met de nieuwe woningwet 2015 er voor de 
gemeente geen rol meer is weggelegd.

Joop Bus en Harrie Francken

Bij haar presentatie van het nieuwe beleid in 2013 
heeft beleidsmedewerkster Marjo Teeuwen van 
Wonen Limburg gezegd dat de woningstichtingen 
een voorkeursrecht voor mensen ‘in eigen dorp’ niet 
meer mogen hanteren. Iedereen heeft volgens de wet 
evenveel recht om ergens te wonen als mensen die al 
in een bepaald dorp wonen.
Wel heeft Wonen Limburg aan bepaalde huizen het 
label ’55-plus’ gehangen. Maar voorinschrijven hierop 
door mensen die nog net geen 55 jaar zijn, kan niet, 
zegt Wonen Limburg.

WONEN LIMBURG: 
VOORKEUR MAG NIET
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ANBO VENRAY HOUDT OP TE BEsTAAN

In De Schakel van 30 oktober werd 
ruime aandacht besteed aan de 
onrust binnen ANBO Nederland. 
Even nog een korte samenvatting: 
Enkel de landelijke, eenhoofdige 
directie (tevens het bestuur) heeft 
de volledige bevoegdheid over de 

ANBO naar zich toegetrokken. Deze directie voert 
een puur centralistisch beleid met voorbijgaan aan de 
afdelingen. 
De afdelingen worden zelfs per 1 juli 2016 opgeheven. 
Over gelden kunnen ze nu al niet meer beschikken, 
de ledenadministratie is niet meer toegankelijk en 
communiceren via de website is onmogelijk gemaakt. 
De afdelingen beschouwen dit als ondemocratisch. 
Naar hun mening, ook van Venray, moet de basis 
juist liggen bij de leden, met eigen afdelingen en 
activiteiten; met ook eigen bevoegdheden en zeker 
plaatselijke invloed. Dit alles heeft de directie van 
ANBO Nederland onmogelijk gemaakt. Inmiddels 
hebben tientallen afdelingsbesturen hun functie ter 
beschikking gesteld en diverse zijn doende met het 
oprichten van een onafhankelijke ouderenvereniging.

Hoe nu verder in Venray
Deze vraag werd op een extra ledenvergadering op 
12 november aan de leden voorgelegd. 
Een overweldigende opkomst toonde de grote 
betrokkenheid van de leden (en ook inmiddels 
oud-leden) met de eigen afdeling. Het bestuur gaf 
opening van zaken en liet weten grotendeels uiterlijk 
per 31 december terug te treden. Om te waarborgen 
dat het tot 1 juli 2016 geplande activiteitenprogramma 
gerealiseerd wordt, blijven twee resterende 
bestuursleden aan tot 1 juli 2016. 
Van de kant van de aanwezigen was er verbazing en 
verbijstering over hoe het zo ver had kunnen komen. 
Na de geanimeerde koffiepauze ontstond er een 
uitgebreide discussie over ‘Hoe nu verder’. 
De besluitvorming kwam in een stroomversnelling 
toen vanuit de zaal de oproep gedaan werd: “Mensen, 
doe gewoon simpel, vraag aan het aftredende bestuur 
om de voorbereiding van een nieuwe, onafhankelijke 
vereniging op zich te nemen.” De reacties - met 
applaus - uit de zaal waren overduidelijk! Er is met 
directe ingang behoefte aan een vervanger van 
de nog voor korte tijd bestaande ANBO afdeling 
Venray. In overgrote meerderheid lieten de mensen 
persoonlijk, maar ook schriftelijk weten het hiermee 
eens te zijn. 

Nieuwe naam, nieuwe kans 
Als gevolg van de hiervoor geschetste ontwikkelingen 
is aan de aftredende Venrayse ANBO-bestuursleden 
gevraagd om zich in te zetten voor een nieuwe 
seniorenvereniging. Aangemoedigd door het feit, 
dat zich bij voorbaat een ruim voldoende aantal 
toekomstige leden aanmeldde, hebben zij zich bereid 
verklaard, om als kartrekkers deze taak op zich te 
nemen. 
In korte tijd is er veel overleg gevoerd. En nu is er 
dus al sprake van de ‘Venrayse Onafhankelijke 
Seniorenvereniging’ in oprichting, kort geheten ‘VOS’. 
Het gaat hierbij om een vereniging die uitdrukkelijk 
onafhankelijk is en dus open staat voor iedereen. Men 
wil staan voor de belangen van de ouderen in Venray 
door zo mogelijk vertegenwoordiging in organisaties 
als de Centrale van Ouderenverenigingen, de 
Seniorenraad en de Participatieraad. Samen 
optrekken met de andere ouderenverenigingen vindt 
men belangrijk. Doel is aan de leden een breed 
scala van activiteiten aan te bieden, ook in kleiner 
verband op bijvoorbeeld cultureel gebied. Activiteiten 
blijven normaliter open staan voor leden van andere 
ouderenverenigingen. 

Ooit weer landelijk
Een van de uitgangspunten voor de VOS is, dat de 
sfeer en de inzet van de ‘oude club’ zoveel mogelijk 
behouden blijft. Ook het onderhouden van sociale 
contacten met leeftijdsgenoten is een belangrijk punt. 
Daarnaast kan het ontmoeten van andere generaties 
een verrijking zijn. In de toekomst kunnen de leden 
weer kiezen voor een verbintenis met een landelijke 
organisatie om ook landelijk het geluid van de 
ouderen te laten horen. Op provinciaal vlak wordt 
samenwerking met andere voormalige ‘collega’s’ 
nagestreefd.
De voorbereidingen voor de definitieve oprichting 
zijn in volle gang. Statuten zijn in concept gereed, 
de notaris is geraadpleegd en er is overleg met de 
gemeente gevoerd. Om gezamenlijk vorm te geven 
aan de VOS is een en ander tijdens een vergadering 
op 30 november aan de potentiele leden ter 
bespreking voorgelegd. 

Ledenvergadering. 
Tijdens de eerste, ‘echte’ ledenvergadering van de 
nieuwe seniorenvereniging op 30 november zijn de ruim 
opgekomen leden bijgepraat. Vervolgens konden zij hun 
wensen kenbaar maken en suggesties aandragen. 
Een van die suggesties was nog eens na te denken over 
de naam. Na de ledenvergadering kan men vaststellen 
dat de leden zeer betrokken zijn bij hun nieuwe club en 
dat het bestuur op hen kan rekenen.
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KBO EN PCOB OP WEG 
NAAR ÉÉN BOND 

NIEUWjAARsRECEPTIE

Nog enkele weken en er breekt 
weer een nieuw jaar aan. 
De ouderen kunnen elkaar de beste wensen 
komen aanbieden op de Nieuwjaarsreceptie 
2016, die op vrijdag 8 januari om 15.00 uur 
in De Kemphaan is en om 17.00 uur eindigt. 
Hiervoor zijn alle ouderen uit de hele gemeente 
Venray uitgenodigd.

De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen 
samen de toekomst in als dé grote
seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. 
Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen in 
november besloten. “We bundelen onze krachten, in 
het belang van de Nederlandse ouderen”, zo stellen 
de beide voorzitters. De verenigingen hebben samen 
ongeveer 300.000 leden. 

De eerste stap is het samenvoegen van de twee 
landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau waarin 
de collectieve belangenbehartiging wordt opgepakt. 
De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun 
huidige vorm bestaan. Het samengaan van de beide 
landelijke bureaus is een logische voortgang van de al 
jarenlange succesvolle gezamenlijke 
belangenbehartiging en projecten. Hannah Bovenkerk, 
bestuursvoorzitter PCOB: “Onze verenigingen vullen 
elkaar in veel opzichten aan. We vinden elkaar in de 
kernwaarden die we beide uitdragen, zoals het omzien 
naar elkaar en het opkomen voor ouderen.” 
Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: “Het 
samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op 
weg naar één krachtige organisatie. Samen staan we 
nog sterker in de belangenbehartiging voor senioren, 
en dat is hard nodig in deze tijd.” 

Vijf speerpunten 
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging 
KBO-PCOB is het samengaan van de landelijke 
bureaus die nu nog in Zwolle en ’s-Hertogenbosch 
gevestigd zijn. Het nieuwe bureau gaat straks onder 
één naam de belangen van ouderen behartigen. 
De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt ook 
voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en 
politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf 
speerpunten voor het beleid van de komende jaren 
opgesteld: langer thuis wonen, koopkracht, 
digitalisering, veiligheid en zingeving. 

Eigenheid blijft 
Uiteindelijk moeten beide verenigingen samen opgaan 
in één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldigheid 
voorop. Hannah Bovenkerk: “De kracht van onze 
verenigingen zit bij onze afdelingen, dicht bij onze 
leden. Steeds meer organisaties richten zich op 
ouderen, maar onze verenigingsstructuur maakt ons 
uniek.” Wil van der Kruijs beaamt dit: “De lokale 
afdelingen zijn belangrijk. De landelijke belangen- en 
serviceorganisatie richten we nu gezamenlijk in, om te 
komen tot één effectieve organisatie, in het belang van 
al onze leden.” 

ERE WIE ERE TOEKOMT 

Hartstikke mooi stukske in Schakel nummer 7 over 
Gemengd koor ‘Het Zonnelied’. Maar wat schetst 
onze verbazing in nummer 9 (welke ik overigens 
niet mocht ontvangen)? Wordt het dekenale koor 
bedankt voor hun optreden tijdens uw Dag van de 
Ouderen in de Grote kerk. U begrijpt dat dit onze 
koorleden veel verdriet doet.

André van Steen

Naschrift: ere wie ere toekomt. Het was inderdaad het 
Gemengd Koor Het Zonnelied dat in de kerk gezongen 
had tijdens de dag van de ouderen. Getuige bijgaande 
foto van Bert Wauben. 
Onze welgemeende excuses voor deze fout.

Voor contact en informatie kan men via 
Frans Lemmers (zie foto) contact opnemen met de 
kartrekkers via tel. 514362 of e-mail: 
fdlemmers@home.nl  

VOOR U GELEZEN

 “Al die berichten, dat het eten van ‘bewerkt vlees’ 
de kans op kanker verhoogt… Wat moet je hier 
nu weer mee? Ik ben elke dag blij als ik de krant 
uit heb. Tussen voorpagina en achterblad ben ik 
statistisch gezien al drie keer gestorven.”

Columnist Gerard Kessels in Dagblad De Limburger
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BHV-ERs GEsLAAGD IN 
YssELsTEYN

Op 10 november sloten acht vrijwilligers 
van KBO Ysselsteyn/Vredepeel de 
BHV-cursus af. In vier avonden leerden 

ze de regels van EHBO, brandveiligheid en 
ontruiming. Het waren leerzame, maar vooral 
gezellige avonden. Cursusleider Karel heeft 
van de groep genoten. Hij zei nog nooit zo’n 
enthousiaste groep gehad te hebben.

Op de foto zijn de vrijwilligers het laatste examen aan 
het maken. De uitslag: allemaal geslaagd.

Hoe blijft de katholieke of protestantse identiteit van 
de KBO/PCOB overeind? 
Als christelijke organisaties delen we 
gemeenschappelijke waarden. De KBO en de PCOB 
staan voor een samenleving waarin omzien naar 
elkaar en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar, 
uitgangspunt zijn. Deze identiteit is de basis van al 
onze activiteiten en draagt onze belangenbehartiging. 
Ook in de plaatselijke activiteiten speelt de identiteit 
een belangrijke rol. Afdelingen houden de ruimte om 
dit specifiek protestants-christelijk of katholiek in te 
kleuren. 

Wat worden ouderen hier nu beter van? 
Onze slagkracht wordt groter, alleen al door de macht 
van het getal. We vertegenwoordigen zo’n 300.000 
ouderen, dat is niet niks. In Den Haag staan we 
hierdoor sterker. Maar ook in de sfeer van collectieve 
dienstverlening aan de leden werkt schaalvergroting 
in hun voordeel. De afzonderlijke landelijke bureaus 
hebben veel bereikt. Mede dankzij hun inspanningen 
is Nederland veiliger voor ouderen en wordt er niet 
alleen óver, maar ook mét ouderen gesproken. Steeds 
meer ouderen komen online. Met het samengaan 
wordt de landelijke belangenbehartiging nog beter. 
En dat is hard nodig ook. Vooral op het gebied van 
ouderenzorg en koopkracht is er nog een wereld te 
winnen. 

Heeft het besluit te maken met de onrust bij de 
ANBO? 
De samenwerking staat helemaal los van de perikelen 
bij ANBO Nederland. Het is meer een logische stap in 
het proces dat in 2010 in gang is gezet. ANBO-leden 
en afdelingen die zich los willen maken van ANBO 
Nederland zijn (net als alle andere senioren en 
seniorenorganisaties) uiteraard welkom om zich aan 
te sluiten bij KBO-PCOB. 

Is de samenwerking een manier om de ledenkrimp het 
hoofd te bieden? 
Het ledental is over langere tijd gezien vrij stabiel. 
Op dit moment hebben we inderdaad te maken 
met een lichte daling. Natuurlijk verwachten we ook 
dat de samenwerking een impuls zal geven aan de 
ledenaanwas. 

Hoe is de autonomie van de afdelingen gewaarborgd? 
De lokale besturen van KBO-afdelingen zijn 
autonoom. Ze nemen hun eigen besluiten en hebben 
hun eigen verantwoordelijkheid, ook financieel. Dit 
wordt niet centraal aangestuurd of beheerd.

ANTWOORDEN OVER 
sAMENGAAN  

Waar komt het hoofdkantoor? Wie krijgt de leiding en 
gaan er banen verloren?
Voorlopig blijft dit nog gescheiden in Den Bosch 
en Zwolle. Maar gezamenlijke huisvesting centraal 
gelegen in Nederland is te zijner tijd een logisch 
vervolg. Wie voorzitter wordt of directeur komt 
binnenkort aan de orde. Banenverlies is niet het 
uitgangspunt. Eerst komt er een beleidsplan. Daarna 
volgt de invulling van het gezamenlijke bureau, 
waarbij zo veel mogelijk wordt uitgegaan van de 
huidige bezetting. Er zal voldoende capaciteit 
voorhanden moeten zijn voor ondersteuning en 
service aan beide verenigingen. 

Waarom niet meteen ook een samengaan met andere 
Nederlandse ouderenorganisaties? 
We sluiten voor de toekomst niets uit. Maar het 
samengaan met andere ouderenorganisaties ligt 
voorlopig niet in de lijn der verwachting. ANBO 
kiest uitdrukkelijk een eigen weg, de NVOG is geen 
ledenorganisatie. Maar KBO-PCOB staan open 
voor gesprekken. Omroep Max en het Nationaal 
Ouderenfonds zijn totaal andere organisaties. 

Hebt u nog een andere vraag? Neem dan contact 
op met de afdeling Communicatie van de Unie KBO, 
communicatie@uniekbo.nl of tel. 073 - 6123475.
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synthese - ouderenwerk Venray:
Dasja Giantsios     -  Coördinator netwerkcoaching /  
  medewerker steunpunt mantelzorg / 
  ouderenadvisering.
Annie Korstjaans   -  Coördinator netwerkcoaching.

Contact synthese:
Leunseweg 51, 5802 CG Venray, tel. 517300, 
mail: info@synthese.nl of site: www.synthese.nl
Contact steunpunt Mantelzorg:
Zorgloket gemeente: dinsdag en donderdag 
9.00 -12.00 uur, tel. 523333, 
mail: mantelzorg@venray.nl

Het kabinet is bezig met het hervormen van het zorgstelsel met als doel het 
beperken van de uitgavenstijging en het verhogen van de kwaliteit in de zorg. 

De verschillende zorgverzekeraars zullen in vergelijking tot 2015 meer zorgpremie gaan vragen. Halverwege 
november heeft uw huidige zorgverzekeraar een nieuw aanbod gedaan voor het jaar 2016. Het is aan u om in te gaan 
op dit bod of om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Meer informatie kunt u vinden op b.v. 
www.consumentenbond.nl/zorgverzekering 
Mocht u hierbij hulp nodig hebben neem dan contact op met Synthese/ ouderenadvieswerk 0478 517300

Overzicht van de diensten van Synthese

Algemeen Maatschappelijk Werk:
Maatschappelijk werk ondersteunt mensen van alle 
leeftijden met vragen op het gebied van: 

•de sociale kaart;

•relaties: tussen partners, ouders en kinderen, buren, 
familie, etc.;

•echtscheiding, rouw, opvoeding, sociale vaardigheden 
en assertiviteit, lichte intrapsychische problemen. 

Kumpel:
Maatjesproject waar een Nederlander en een Pool 
samen een half jaar elkaar ontmoeten.

Kumpel betekent vriend of maatje in het Limburgs en het 
Pools.

Opbouwwerk:
Ondersteunen dorps- en wijkraden en 
bewonersinitiatieven.

Papierkroam:
Wij bieden tijdelijk begeleiding aan personen die door 
omstandigheden ondersteuning nodig hebben bij hun 
thuisadministratie. 

Netwerkcoach: Denkt u weleens ik sta er alleen voor?

Dan is begeleiding van de netwerkcoach iets voor u. 
U krijgt meer waardevolle contacten en ideeën om 
activiteiten te doen, iemand die met u meedenkt en een 
luisterend oor en een frisse blik tegelijk heeft.

Ouderenconsulent:
Vrijwilligers ondersteunen en geven advies aan ouderen 
op het terrein van welzijn, zorg, financiën, wonen.  
Dit kan op individuele vraag zijn en/of via de preventieve 
huisbezoeken.

Groep scheidingsverwerking: 
Tijdens de bijeenkomsten gaat u met elkaar in gesprek 
over het verdriet, leert u praktische problemen uit de weg 
te ruimen en gaat u op zoek naar een nieuwe toekomst.

Training voor mantelzorgers:
Wij bieden u drie bijeenkomsten aan, die u gaan helpen 
om te ontdekken hoe u zèlf in balans kunt blijven. 

Opkomen voor jezelf voor volwassenen: 

Wij bieden een training van zes bijeenkomsten aan waarin 
u leert hoe u zich gemakkelijker staande houdt binnen 
een groep. Een veel gehoorde reactie: “Een opluchting 
om te merken dat ik niet de enige ben!”.

Uiteraard heeft Synthese ook meerdere activiteiten en 
trainingen voor de jeugd en de jongeren, mocht u hier 
meer over willen weten kunt u contact opnemen met 
synthese op nummer 0478-517300.

. 

Mantelzorgcompliment:
De afgelopen maanden is de gemeente druk bezig 
geweest met de registratie van de mantelzorgers en de 
bijbehorende uitbetaling van het mantelzorgcompliment. 
Inmiddels zijn alle betalingen overgemaakt en heeft 
iedereen hier een beschikking over gehad. Mocht dit 
niet het geval zijn neemt u dan even contact op met 
het steunpunt Mantelzorg van de gemeente Venray op 
nummer 0478-523333.

De gemeente heeft besloten om samen met het 
Ontzorgteam de mantelzorgcomplimentpas uit te geven. 
Aanvragen kan via het steunpunt Mantelzorg. Voor 
meer info over de pas kunt u contact opnemen met het 
Ontzorgteam op nummer 0478 - 782900.

Namens alle medewerkers van 
synthese wensen wij u
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Wat las u vroeger? 
Als kind hebt u ongetwijfeld een boek gelezen of een stripverhaal, al dan niet in de krant. Vond u het mooi? 
Spannend? Of juist niet, dat kan ook. Wilt u uw herinnering aan een boek of strip mailen aan de redactie. 
Laat het ons weten via copij.schakel@seniorenraad.info of schrijf aan J. Penris, Zandakker 10, 
5801 DV Venray.

PUK EN MUK
Soms zeggen de mensen: beter iets goeds gejat dan iets slechts zelf bedacht. Dit geldt 
in feite ook voor Puk en Muk, de vroeger veel bejubelde (voor)leesboekjes voor 
kinderen van de lagere school. Ze verschenen eerst in De Engelbewaarder, voor zij in 
boekvorm werden uitgebracht. Wie heeft ze niet gekregen van Sinterklaas? Overigens, 
ook ouderen lazen en lezen nog steeds de avonturen van die twee bengels. 
Op boekenmarkten zijn de Puk en Mukboeken nog steeds gewild.

storch
De schrijver is officieel Frans Franssen, pseudoniem van frater 
Franciscus Xaverius van Ostaden. Hij zocht leuke verhalen voor het 
kindertijdschrift Engelbewaarder. In 1925 zag hij in een Duits jeugdtijdschrift de 
figuurtjes Puckchen en Muckchen van de Oostenrijkse schrijver/tekenaar Carl Storch. 
Deze had in zijn eigen jeugd genoten van de negentiende-eeuwse boefjes Max und 
Moritz van Wilhelm Busch en baseerde hierop een eigen variant. Frater Franciscus 
deed niet anders. Hij kwam met Puk en Muk op de proppen, bedacht wel een eigen 

verhaal, maar gebruikte de tekeningen van Storch, zonder dat deze dit wist. Maar Storch was, toen hij 
dit vernam, niet de moeilijkste en kwam er al snel uit met de frater. Samen brachten zij voor de oorlog 
nog twaalf boeken van Puk en Muk uit. Door de oorlog ging het contact met Storch verloren en Leo van 
Grinsven nam het tekenen over. Maar of het door deze andere tekenstijl kwam of door de ´verzadiging´, 
de belangstelling ebde weg. Ook toen Jos Haens (broeder Josephus “Sjef” Antonius Haenen) nog enkele 
delen schreef.

Avonturen
Puk en Muk zijn twee kleine kabouterbroertjes die samen met een heleboel neefjes 
wonen in het huis van ome Klaas Vaak, in het derde straatje achter Luilekkerland. 
Alle jongens zijn ‘neefjes’ van Klaas (Vaak). Er woont ėėn zusje bij hen, die eerst 
Lolly heet, later Jennemieke. Een ander apart figuur is Moortje, het negerjongetje, 
die zoals in die tijd gebruikelijk zwart als roet met dikke lippen wordt afgebeeld. Zo 
was de missie van de paters ook vertegenwoordigd. Klaas Vaak is als een vader 
voor die kinderen. Streng, maar rechtvaardig. Kinderen spelen altijd buiten, of ze 
werken op het land. Puk en Muk hebben een streepje voor en zij mogen regelmatig 
op reis van ome Klaas. Of ze verdwalen of waaien tijdens een storm de avonturen 
tegemoet. Ze komen in China, in Afrika (met heel veel missionarissen) en vliegen 

in een mandje aan een vol ballonnen gestopte broek naar Amerika. Of ze belanden bij een heks of een 
reus, Holle Bolle Gijs of Vrouw Holle. Het kan allemaal. Puk en Muk zijn een onafscheidelijk stel. Puk 
met zijn eeuwige paraplu is de slimmerd en de dapperste van de twee. Muk de dommerd, die wat lui is 
aangelegd en van lekker eten houdt. Alleen in het verhaal “Muk de drakendoder” heeft hij de heldenrol; in 
dat verhaal is Puk ziek.

De ontwikkeling van de figuren: rechts Max und Moritz, links Puckchen und Muckchen, linksonder Puk en Muk

Feestavond. 
In gemeenschapshuis “de Smelehof” werd weer de jaarlijkse feestavond gehouden van 
de KBO Ysselsteyn/Vredepeel. In de volle zaal genoten de mensen eerst van een 
koffietafel met warm vlees en daarna van het optreden van de groep “ t’s aalt wâ” uit 
St. Oedenrode. Deze groep bracht de zaal aan het lachen met hun mooie luisterliedjes. 
De gasten gingen met een tevreden gevoel naar huis, ze hadden een leuke avond 
gehad.


