
   

  

 Pikken statushouders huizen in?  

  We gaan de blauwe envelop missen  

  Centralespelden scheidende SR-leden  

  ANBO Venray weg, heet nu AVOS  

De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray  

INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 31  nummer 1 22 januari 2016 

 Honderd jaar Toon Kortooms  

  Ouderenmishandeling ook in Venray  

  Manifest voor betere uitvoering Wmo  

  Hulp van de Algemene Hulpdienst  

IN DIT NUMMER O.A. 

Nieuwjaarsreceptie. De Centrale van Ouderenverenigingen begint elk jaar met de nieuwjaarsreceptie.  
Dan houdt de voorzitter een toespraak met kort een overzicht van de problemen die er spelen.  
Burgemeester Hans Gilissen reageert. Daarna wordt er onderling gepraat en worden goede wensen 
uitgewisseld. Maar er worden ook contacten gelegd, afspraken gemaakt, banden verstevigd. Netwerken heet 
dit tegenwoordig. Uiteraard is er voor de gasten een nieuwjaarsdrankje, om het gesprek en de keel te smeren. 

Foto Leo Willems 
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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,- per jaar, te bestellen via 
het secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 26 februari. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 11 februari. 

Advertenties moeten uiterlijk 9 februari ingeleverd zijn 
op 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. 

(De vergaderingen van 4 december en 7 januari) 
(over: de term Seniorenraad, begroting, 
participatieraad en de ouderenadviseurs.) 

Verwarring 
Er bestaat (al sinds jaar en dag) verwarring bij 
mensen over het verschil tussen de Centrale van 
Ouderenverenigingen en de Seniorenraad.  
Vaak denken ouderen, maar ook instanties en 
andere groeperingen, dat het om twee 
verschillende organen gaat. Maar de Seniorenraad 
is niet meer dan het bestuur van de Centrale van 
Ouderenverenigingen (zie elders in deze Schakel). 
De verwarring zit hem vooral in het feit dat 
het bestuur van de Centrale een eigen naam 
(Seniorenraad) heeft, wat andere verenigingen niet 
hebben. Een deel van de Seniorenraad wil daarom 
in de Centrale de discussie aangaan of het niet beter 
is om de term Seniorenraad te laten verdwijnen en 
daarvoor in de plaats gewoon te spreken over 
‘het bestuur van de CvO Venray’. 

Begroting 
De Seniorenraad stelde in december de begroting 
voor 2016 vast. De leden maakten zich, met 
de penningmeester, zorgen over het tekort dat 
ouderenblad De Schakel oplevert: een verlies van 
ruim 4000 euro staat voor 2016 op de begroting. 
Dit wordt elk jaar weggewerkt met geld uit de 
bijdrage van de afdelingen. Als dit tekort ook op 
de eindrekening zo groot is, moet mogelijk meer 
aan de afdelingen worden gevraagd of er moet 
beknibbeld worden op de kosten van het 
ouderenblad. 

Participatieraad 
De participatieraad, zo vertelde Jeanne Hendrix 
in de Seniorenraad, heeft in een brief aan 
de gemeente geschreven, dat de door 
de gemeenteraad aangenomen organisatiestructuur 
voor de participatieraad niet werkt. Voorgesteld is 
daarom een van de drie werkkamers en ook het 
overkoepelend bestuur (onafhankelijk voorzitter 
en drie werkkamervoorzitters) op te heffen. 
De gemeente moet hier nog een besluit over nemen. 

Ouderenadviseurs 
De werkgroep voa’s (vrijwillige ouderenadviseurs) 
praat binnenkort met de gemeente over de status 
van deze adviseurs. De werkgroep heeft de indruk 
dat er onvoldoende aandacht is voor het advieswerk 
naar de ouderen toe. Ouderen blijken nog wel eens 
bang te zijn dat het bij de overheid niet goed valt, 
als zij een voa benaderen voor bemiddeling. 

  UIT DE SENIORENRAAD 

ZOGEZEGD 

“We hebben als samenleving de dure plicht om 
goed voor onze ouderen te zorgen en dat kost nu 
eenmaal veel geld.” 

Staatssecretaris Martin van Rijn 
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ESTAFETTESTOKJE  

Theo Vliegenberg heeft met zijn allerlaatste bijdrage 
onder het kopje ‘Kerk’ afscheid genomen van u en 
zijn column in De Schakel. Hij was vier jaar lang  
de u vertrouwd geworden columnist.  
Hij moet echter op het moment van stoppen nog over 
ongelooflijke krachten hebben beschikt, om 
het estafettestokje ruim 80 meter hoog te hebben 
kunnen gooien. Zodat ik het als ‘Haantje van 
de Toren’ daarboven heb kunnen opvangen. 
Desgevraagd zal zijn kleindochter dan ongetwijfeld 
hebben uitgelegd dat ‘Jezus en Tante Maria’  
(zie jaargang 30/9), als vaste bewoners van die kerk 
- een koud, ongerieflijk, maar verder zeer ruim 
appartement - daarbij weleens behulpzaam kunnen 
zijn geweest. Hoe dan ook: met dat stokje in de hand 
kreeg ik de eervolle, maar lastige taak om het werk 
van Theo naar mijn beste vermogen voort te zetten. 

Gelukkig hebben we een paar dingen gemeen. 
De naam Vliegenberg suggereert naar mijn mening 
‘twee dingen’: ‘Vliegen’ doet vermoeden dat er 
ergens in zijn afstammingslijn iets met ‘het’-, de- of 
laten-’ vliegen moet zijn geweest. Dat is nu 
waarschijnlijk nog slechts latent aanwezig. En ‘Berg’ 
doet denken aan een eerder bestaan op eenzame 
hoogte. Beide aspecten die ik in mezelf als 
Torenhaantje herken.  
Maar daarmee ben ik natuurlijk nog geen columnist. 
Ik ben al blij dat ik met een bescheiden (estafette)
stokje mag beginnen en prijs me gelukkig dat hij 
niet gelijk de hele column omhoog geslingerd heeft. 
Fysiek moet hij daartoe beslist nog in staat worden 
geacht. 

Ik wil Theo graag iets ter overweging meegeven. 
Wat zou hij mij het leven als columnist een stuk 
vergemakkelijken als hij elke maand eens even langs 
kwam en nog weer eens iets omhoog zou gooien. 
Al was het maar zo’n plat ijsjesstokje, met daarop 
dan wat hersenspinsels van zijn fantasierijke 
kleinkinderen. Dan kan ik gewoon verder met waar 
hij gebleven was en kan ik mijn best doen, om uw 
gemis aan Theo te doen vergeten. 

Mijn eigenlijke naam is Henk van 
Dooremalen, Tubaspeler, 
voortgekomen uit joekskapel Rats d’r 
Nève. De figuur ‘Haantje van de Toren’ 
beschouw ik als mijn alter ego. Dat is 
terug te voeren op mijn buutte-debuut 
in de Prinsenproclamatie van 1989. 
Bovendien zijn beide begrippen, met 
enige fantasie, af te korten tot HVDT. 
Handig toch? Het haantje heeft 
een bevoorrechte commentaarpositie. 
Onafhankelijk en alles overziend, bij uitstek geschikt 
om de betrekkelijkheid van het Rooyse leven te 
benadrukken. Ik hoop dat ik als haantje 
de verwachtingen kan waarmaken. 

Haantje van de Toren 

COLUMN 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
burgemeester Hans Gilissen van Venray de 
ervaringen van ouderen aangehaald als  
voorbeeld voor de huidige problemen rond de vele 
vluchtelingen. “Jullie, ouderen, hebben de oorlog nog 
meegemaakt. Jullie weten wat het is de vrijheid te 
verliezen en te moeten vluchten voor oorlogsgeweld. 
Jullie zijn nog dankbaar voor de opvang die jullie 
toen elders hebben genoten”, aldus 
de burgemeester. Hij hoopte dat Venray 
hetzelfde doet met de nu binnenkomende 

vluchtelingen. Gilissen vindt dat er in 
de maatschappij nog te weinig gebruik wordt 
gemaakt van de ervaring die senioren hebben. 
Ouderen drukken een steeds zwaarder stempel op 
de maatschappij. De vergrijzing gaat door, het aantal 
senioren onder de bevolking wordt procentueel 
steeds groter. Dit heeft gevolgen voor voorzieningen, 
die toegankelijk moeten blijven voor mensen met 
beperkingen. “Ik hoop dat de gemeente een beroep 
op de senioren kan blijven doen om de samenleving 
draaiende te houden”, zo besloot hij zijn toespraak. 
Waarnemend voorzitter Theo Verhoeven 
noemde in zijn nieuwjaarsspeech 2015 vooral als 
het jaar van de vrijwillige ouderenadviseurs en 
van de participatieraad. Het eerste draait redelijk, 
het tweede nog niet, aldus Verhoeven.  
(Lees hiervoor ook het artikel ‘Uit de Seniorenraad’.) 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
waarnemend voorzitter Theo Verhoeven 
gouden spelden uitgereikt aan Trudy Eekhout en 
Paul van Doesum. Beiden namen afgelopen 
maanden afscheid van de Centrale, respectievelijk 
als voorzitter en secretaris.  
Burgemeester Hans Gilissen zei in zijn nieuwjaars-

speech, dat hij veel waardering had voor 
de manier waarop beiden vorm hebben 
gegeven aan de samenwerking met 
de gemeente. 

Begin januari is een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan Eef Zeelen uit 
Venray. Zeelen heeft jarenlang geijverd voor 
de totstandkoming van het Boulesdrome op 
het Speulpark bij het ziekenhuis.  

NIEUWJAARSRECEPTIE CENTRALE 

  ONDERSCHEIDINGEN 
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Regelmatig krijgen we nog vragen over de  
structuur van de Centrale van Ouderenverenigingen 
en Seniorenraad. Diverse mensen denken nog 
steeds dat het twee aparte organisaties zijn.  
We willen dit graag nog eens uit de doeken doen.  
De Centrale van Ouderenverenigingen is 
een overkoepelende organisatie die is gevormd door 
alle KBO-afdelingen in de gemeente Venray, 
de (opvolger van) ANBO en de Venrayse 
wijkouderenverenigingen. Elke afdeling mag twee 
leden afvaardigen naar de Centrale. Ook de stichting 
Ouderencentrum De Kemphaan en Seniorservice 
(een organisatie voor cursussen aan ouderen) 
hebben een afgevaardigde in de Centrale. Samen 
vormen zij, om maar eens een vergelijking te maken, 
de “gemeenteraad voor de Venrayse senioren.” 
De Centrale vergadert gemiddeld vier keer per jaar. 
Voor de dagelijkse gang van zaken heeft de Centrale 
een bestuur benoemd: de Seniorenraad. Hierin zitten 
twaalf tot veertien mensen: voorzitter, secretaris en 
tweede secretaris, penningmeester en de voorzitters 
of vertegenwoordigers van commissies en 
werkgroepen. Deze Seniorenraadsleden kunnen los 
van de bonden aangezocht worden. Daarnaast 
zitten in de Seniorenraad een afgevaardigde van 
KBO Venray en (nog) van ANBO Venray, 
één afgevaardigde van de KBO´s in de kerkdorpen 
samen en één van de vier wijkverenigingen samen.  
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen 
het dagelijks bestuur en bereiden de voorstellen voor 
die eerst in de Seniorenraad aan de orde komen en 
daarna aan de Centrale worden voorgelegd ter 
goedkeuring. De voorzitters van commissies en 
werkgroepen zoeken voor hun werk mensen die 
kennis hebben op het specifieke terrein van hun 
commissie of zich hiervoor willen inzetten. 
Die kunnen uit de ouderenafdelingen komen, maar 
dat hoeft niet. 

Binnen Seniorservice Venray is een discussie- en 
debatgroep voor ouderen actief. Onder leiding van 
een gespreksleider worden tal van onderwerpen 
besproken. De groep kiest meestal zelf de 
onderwerpen. Denk aan politiek, religie, gezondheid, 
milieu, welvaart en specifieke ouderenzaken.  
Ook de gesprekstechniek zelf komt aan bod. 
De groep bestaat uit mannen en vrouwen en noemt 
zichzelf 't Praethuijs. Ze komt elke dinsdagmorgen, 
behalve in de zomermaanden, van 10.00 tot 
12.00 uur bij elkaar. Seniorservice zou de groep 
graag nog met enkele leden willen uitbreiden. 
U kunt eventueel een bijeenkomst op dinsdagochtend 
vrijblijvend bezoeken, maar u kunt ook telefonisch 
contact opnemen met Sjef Wester, tel. 588600 of met 
Harrie Kempen, tel. 584365.  

HOE ZIT DE CENTRALE IN ELKAAR 

DISCUSSIE- EN DEBATGROEP  

‘’T PRAETHUIJS’ 
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Er zijn nog steeds ouderen die niet  
op de hoogte zijn van het bestaan van  
de Algemene Hulpdienst (AHD). Anderen denken 
dat zij niet in aanmerking komen voor deze 
‘gratis dienst’. Een vrijwilliger van de AHD vertelt: 

“Enige tijd geleden kwamen wij namens de 
Algemene Hulpdienst Venray bij een klant 
het tuinafval ophalen om dit naar het milieustation 
te brengen. Hier kwam ik in gesprek met de buurman 
van deze mevrouw en hij vroeg mij of wij ook bij hem 
de tuin konden opschonen en het tuinafval konden 
afvoeren.” 

De buurman kreeg te horen, dat hij deze hulpvraag 
telefonisch of in het AHD-kantoor in De Kemphaan 
bij de AHD kon indienen. Wel is hij er op attent 
gemaakt, dat aan deze hulpverlening toch kosten 
verbonden zijn. De tuinman van de AHD komt van 
buiten Venray en vraagt een bijdrage voor de 
benzinekosten. Ook de afvoer met de aanhanger is 
niet geheel gratis: in verband met de afschrijving van 
de aanhangwagen vraagt de AHD hiervoor € 5,- plus 
€ 5,- voor de chauffeur die op en neer rijdt, om de 
aanhanger op te halen, weg te brengen en naar 
het milieustation te rijden. Groenafval is daar gratis 
af te leveren, maar de kosten van overige afval zijn 
verder ook voor de hulpvrager. 

De AHD in Venray bestaat al sinds 1973. 
De vrijwilligers van de AHD helpen met medicijnen 
halen of urine wegbrengen naar het ziekenhuis. 
Ze begeleiden mensen bij een bezoek aan een arts, 
specialist of tandarts. Of ze houden u gewoon 
gezelschap, gaan met u wandelen of met u 
boodschappen doen, als u dat vraagt. Als u het zelf 
niet kunt, willen ze ook voor u boodschappen doen.  
En, als u weg wilt maar niet kunt vanwege een zieke 
thuis, kunt u om een oppas vragen. Al deze zaken 
worden gratis gedaan. 

Daarnaast kunt u 
de AHD vragen 
kleine klusjes in 
huis te doen, uw 
terras met een 
terrasreiniger 
schoon te maken, 
of uw tuin op te 
schonen en het afval weg te brengen.  
Voor de kosten wordt een eigen bijdrage gevraagd.  

De geboden hulp van de AHD heeft het karakter van 
‘even hulp bieden of bijspringen’. Het is dus geen 
langdurige hulp. 

U kunt de AHD telefonisch bereiken onder 
tel. 584444 of per email info@ahd-venray.nl 

Het kantoor in De Kemphaan is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en 
van 13.30 tot 16.30 uur. Hier kunt u natuurlijk ook 
binnen lopen. Zie ook de website www.ahd-venray.nl  

Voornemens 2016 
Het GPV zet zich ook in 2016 in om zo goed mogelijk 
de belangen van mensen met een beperking te 
behartigen. Hoe willen we dit bereiken? 

Op de eerste plaats door overleg met ambtenaren en 
wethouders van de gemeente over toegankelijkheid 
van de openbare ruimte, gebouwen, en 
evenementen. Ook willen we praten over de 
knelpunten van en ervaringen met de Participatiewet. 
Op toeristisch gebied zorgen voor toegankelijkheid 
en bruikbaarheid van wandel- en fietsroutes. Verder 
wil het GPV de ontwikkelingen volgen van 
het speciaal onderwijs Venlo/Geijsteren en van 
het openbaar- en doelgroepenvervoer. 

Het GPV wil in samenwerking met verenigingen, 
dorps- en wijkraden een behoeftepeiling doen: 
aan welke activiteiten willen of kunnen mensen met 
een beperking deelnemen in de samenleving?  
Ook heeft het GPV thema-middagen betreffende 
de veiligheid in en om huis in de planning  
(dit in samenwerking met de Centrale van Ouderen-
verenigingen) en over veiligheid in het verkeer. 

Externe Contacten 
Dit werk kan alleen gedaan worden met goede 
contacten in andere belangenorganisaties, zoals 
de werkkamers van de Participatieraad, wijk- en 
dorpsraden, wijkteams, de Centrale van 
Ouderenverenigingen, Ieder(in), Federatie 
Gehandicaptenzorg Limburg, Huis voor de Zorg en 
tenslotte de Regiotaxi over doelgroepenververvoer. 

Om het GPV meer bekendheid te geven, wil het 
bestuur nagaan of in de eerste helft van 2016 
een activiteit kan worden gehouden op 
het Schouwburgplein, met medewerking van 
gemeente en verenigingen. 

Commissie BVW en BTB 
Samen met de Centrale heeft het GPV een 
commissie bouwen, verbouwen en woonomgeving 
(BVW) ingesteld, die de bouwplannen in Venray 
toetst en overleg pleegt met de gemeente en Wonen 
Limburg. Dit jaar wordt gewerkt aan een format om 
bouwplannen te beoordelen. Ook wil het GPV een 
betere afstemming van de werkzaamheden met 
de eigen werkgroep bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bruikbaarheid (BTB) bevorderen. Voor de week 
van de toegankelijkheid in oktober wordt nog een 
thema gezocht. 

De werkgroep BTB van het GPV is vooral actief op 
het gebied van het controleren van openbare 
gebouwen en de openbare ruimte op 
toegankelijkheid en bruikbaarheid. Uitbreiding van 
deze werkgroep is zeer welkom. Wilt u zich liever niet 
binden als lid, ook hulp bij kortlopende projecten 
behoort tot de mogelijkheden. 
Mocht u ons willen helpen, neem dan contact op via 
e-mail info@gehandicaptenplatformvenray.nl  
of tel. 550395. 

   GPV NIEUWS 
  HULP VAN DE  

  ALGEMENE HULPDIENST 

mailto:info@gehandicaptenplatformvenray.nl
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“Ik wil gewooën, doeëdgewoeën beej òw zien” 

Het was het jaar 1983. De liedjeszangers van 
De Piëlhaas gingen met elkaar de strijd aan om 
bij de eerste vier te komen op het liedjesfestival.  
Want als ze dat haalden kwamen ze met hun nummer 
op de carnavalsplaat: een ep-tje met vier liedjes. 
Goed voor de eeuwigheid.  

Wim Smits schreef dat jaar het nummer 
Doeëdgewoeën. Frans Verhofstad, dirigent van 
het Venray’s Mannenkoor, arrangeerde de muziek 
en zijn dochter Pip zong het, samen met Wim.  
Tijdens het Venrayse liedjesfestival haalden zij 
hiermee slechts een achtste plaats. Een plek voor 
de vergetelheid in plaats van de eeuwige roem. 
Maar zie, er kwam een Limburgs Leedjeskonkoer. 
Wim zag een oproep en overlegde met Pip en Frans. 
Ze stuurden het liedje in en werden uitgenodigd om 
naar het conservatorium in Maastricht te komen.  
”Daar was een zangcoach, die ons op twee 
zaterdagen les gaf en prompt zaten we bij de 
laatste acht”, herinnert Smits zich.  
In Geleen was het concours. Venray ging er naar toe. 
“Een hele slaaj volk in een bus van Van Ham, 
met Wielke Pelzer aan het stuur”, aldus Wim. 
Wim en Pip behaalden de tweede plaats. 
Die prestatie is nooit meer herhaald door een 
Venrayse zanger of zanggroep. Ze werden 
aangekondigd als een duo uit Blerick. “Het lied was 
oorspronkelijk van Nol Peters uit Blerick, vandaar. 
Maar Peters had er niets mee gedaan. Ik heb er toen 
een Venrayse tekst op gemaakt”, verduidelijkt Smits. 

 

 

 

 

  WIM, FRANS EN PIP ZONGEN  

  BIJNA HET MOOISTE LIED 

Wim, klein van gestalte en daarom 
meestal Wimke genoemd, heeft nog 
steeds de toen gewonnen fles wijn 
ongeopend in de kast staan. Hij heeft 
ook nog een doos onverkochte 
singletjes met dit lied. Oorspronkelijk 
was het niet de bedoeling, een plaatje te 
maken, maar dat gebeurde een maand 
later alsnog. “Dat wilden we verkopen, om 
het nummer te promoten”, vertelt Wim nu. Maar dit 
idee van de toenmalige vorst (Wim was Piëlhaasvorst 
van 1981 tot 1986) schoot in het verkeerde keelgat bij 
het bestuur van De Piëlhaas. 
De vastelaovesvereniging maakte immers zelf 
een carnavalsplaat, die verkocht moest worden. 
En dát liep al moeizaam. De vereniging sprak een 
veto uit over het initiatief van Smits en Verhofstad. 
Wim moest deemoedig het hoofd buigen. 
Zoals hij eerder al op zijn duvel had gehad omdat 
hij als prins bij Truus Hulsman achter de tap  
‘Lek meej de zök’ had staan zingen, terwijl hij 
aanwezig moest zijn op Circus Mök.  

“Maar die pauze duurde zolang en 
daarna waren de heiligen op hun pilaren 
ook nog eens een half uur bezig”, 
verdedigt Wim zich. Hij kreeg op zijn 
donder toen hij als vorst zonder 
medeweten van het bestuur de preek 
hield in de kerk met de kieps op.  
“Maar het was een mooie tijd, ik heb er 
driedubbel van genoten” zegt Wim. 

ARME SENIOREN? MOOI NIET! 

Ouderen mopperen wel eens dat ze 

arm zijn. Maar in onderstaand gedicht, 

ons aangereikt door Ans Beerkens, 

wordt aangetoond dat ze juist schatrijk zijn. 

 

Wij hebben zilver in onze haren 

En goud in onze tanden. 

Gas in onze darmen 

En stenen in onze nieren. 

Lood in onze schoenen 

En kalk aan onze nagels. 

Staal in onze heupen 

En soms plastic in onze knieën. 

Vol dure medicijnen 

Lijken wij wel een goudmijn. 

Een land met zoveel mineralen 

Zal het jaar 3000 wel halen. 

Daarom gaan we fier door het leven 

Nemen kritiek op als een spons. 

Want door bovenstaande rijkdom 

Drijft de economie op ons. 
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Wie is: Tiny Smolders  
Woonplaats: Oostrum 
Leeftijd: 77 jaar 
Partner van: Bert Elderhorst, 
 weduwe van  
 Erie Ramsteijn 
Oma van: drie kleinkinderen 
Oud beroep: medewerkster 
 personeels-
 restaurant in een verpleeghuis 
Bezigheden: sporten, zwemmen, yoga, patchwork, 

vrijwilliger bij de Zonnebloem,  
lectrice in de kerk, kookgroepje en  
koken voor het hospice. 

 
Tiny heeft vele jaren met plezier gewerkt als 
medewerkster in een personeelsrestaurant in een 
verpleeghuis in Rotterdam. Toen dit werk stopte 
besloot zij zich als vrijwilligster te gaan inzetten. 
Aangezien ze inmiddels in Venray woonde, begon 
ze in 1998 in de bezoekgroep van de Paterskerk.  

Zo bezocht ze mensen die iemand verloren hadden 
of door een slechte gezondheid wat extra hulp 
konden gebruiken.  
Tiny kon zich maar al te goed inleven in wat deze 
mensen doormaakten. Haar man was namelijk in 
1988 op vijftigjarige leeftijd plotseling overleden. 

In 2006 werd in Venray hospice Zenit geopend en 
werden er mensen gevraagd voor de keuken.  
Tiny vindt het erg leuk om te koken. Bovendien weet 
ze uit ervaring hoe belangrijk goede zorg is voor 
mensen die te maken hebben met leven en dood.  
Zij vindt het fijn om iets voor hen te betekenen. 
En binnen haar werk in het verpleeghuis was ze 
eraan gewend geraakt om om te gaan met allerlei 
soorten mensen. 

Oproep 
Dus toen ze de oproep van Zenit zag heeft ze 
meteen gereageerd. Al sinds de oprichting is zij 
een van de vele vrijwilligers die hun uiterste best 
doen, om het de gasten van het hospice in hun 
laatste levensfase zo veel mogelijk naar de zin te 
maken. 

Tiny kookt samen met een andere vrijwilliger 
twee keer in de veertien dagen. Zij begint dan om 
16.00 uur en is om ongeveer 19.00 uur klaar.  
Het ligt eraan of het druk is of niet. 

Als ze binnenkomt is er even contact met de 
verpleegkundige over eventuele bijzonderheden 
die belangrijk zijn voor het eten van de gasten.  
Dan wordt bekeken wat er de afgelopen tijd op 
het menu heeft gestaan. Want afwisseling is 
natuurlijk wel zo fijn. Als het menu van de dag 
bepaald is, loopt een van de twee koks even langs 
de gasten om hun wensen te bespreken. 

“Om 17.30 uur is de soep klaar en wordt deze naar 
de kamers gebracht. Maar de gasten kunnen 
uiteraard ook in de gezamenlijke ruimte aan de grote 
tafel gaan zitten”, wijst Tiny. Als iemand niet zelf kan 
eten, wordt die geholpen door een familielid of 
een vrijwillige verzorger. Als de rest van de maaltijd 
geserveerd en opgegeten is wordt er afgewassen 
en de keuken opgeruimd. 

Op verzoek kan een bezoeker wat mee-eten. 
En wanneer er een sterfgeval is en er veel 
familieleden, vrienden en bekenden aanwezig zijn, 
dan bieden de vrijwilligers van de keuken hen soep 
en koffie aan.  

Band 
Verder heeft de kookgroep alleen met een overlijden 
te maken als ze toevallig op dat moment aanwezig is. 
Op het tafeltje bij de uitgang wordt dan een kaarsje 
aangestoken. Over de baar wordt een quiltkleed 
gelegd dat speciaal hiervoor gemaakt is en 
normaal gesproken aan de muur in de gang hangt. 
Alle aanwezige werknemers en vrijwilligers gaan 
in een soort erehaag staan, waardoorheen 
de overledene naar buiten wordt gereden. Soms is 
er dan op verzoek muziek te horen. Daarna blaast 
meestal iemand van de familie het kaarsje uit. 

“Met sommige gasten bouw je in die dagen echt 
een band op, met anderen gebeurt dit minder of 
helemaal niet”, zegt Tiny. Zelf vindt ze het vooral 
mooi als mensen vertellen hoe ze geleefd en gewerkt 
hebben. Doordat er een goede sfeer heerst in 
hospice Zenit heeft Tiny er nu al bijna tien jaar met 
veel plezier gewerkt. En ze gaat altijd met 
een voldaan gevoel naar huis. 

Tekst en foto: Anja Kooiker  

  DIT HOUDT ME BEZIG 



 8  

  

Aanbeveling 3. Gemeenten dienen Wmo-
consulenten goed te trainen in gespreksvaardigheden 
en het vermogen om zich snel in te leven. De Wmo-
consulenten dienen bij het voeren van gesprekken 
echt te kijken naar wat voor die persoon nodig is, 
zonder financiële kaders in het achterhoofd.  
Gemeente: “De Wmo-consulenten hebben veel 
trainingen gehad zodat zij een goed 
keukentafelgesprek kunnen voeren. Daar hoort goed 
luisteren bij, maar bovenal respect hebben voor 
elkaar. Ook de komende jaren worden nog de nodige 
trainingen gehouden. De gemeente heeft bepaald, 
dat ze met de steun binnen het budget wil blijven dat 
Venray krijgt van de rijksoverheid. Dit betekent niet 
dat, als het budget ‘op’ is, iemand geen hulp meer 
krijgt. Als iemand echt hulp nodig heeft, wordt deze 
altijd verstrekt.” 
De SR-werkkamerleden: “Er is veel overleg dat goed 
verloopt, maar er zijn ook keukentafelgesprekken, 
waarin geen goed gesprek mogelijk is. Dan krijgt de 
cliënt niet de aandacht die hij verdient en wordt hulp 
bruut van tafel geveegd. Wij hebben met de 
gemeenteraad afgesproken dat we signalen 
verzamelen. Het is niet zo positief, als de gemeente 
doet voorkomen.” 

Aanbeveling 4. Gemeenten dienen daadwerkelijk 
mantelzorgers te ondersteunen door aan henzelf 
voorzieningen beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulp en respijtzorg.  
Gemeente: “De gemeente Venray weet dat er 
een steeds groter beroep wordt gedaan op 
mantelzorgers. Wij doen er dan ook alles aan om 
mantelzorgers goed te ondersteunen. Venray biedt 
trainingen aan, die een mantelzorger helpen zelf 
goed de balans te houden. Maar de gemeente kent 
ook een lotgenotencontact, mantelzorgcompliment, 
dag van de mantelzorger, mantelzorgsteunpunt, 
logeeropvang, mantelzorgcomplimentenpas en 
huishoudelijke hulp toelage. In 2016 gaat de 
gemeente zich nog meer inzetten, om de 
bewustwording over mantelzorg groter te maken.” 

Aanbeveling 5. Gemeenten moeten investeren in 
een goede opvolging na het keukentafelgesprek. 
Bijvoorbeeld door het verslag van 
het keukentafelgesprek te bespreken met de burger. 
Ook onafhankelijke cliëntondersteuning kan hier 
een rol in vervullen.  
Gemeente: “In de beschikking wordt heel duidelijk 
aangegeven hoe een inwoner bezwaar kan maken 
en ook waar hij informatie hierover kan krijgen.  
Verder kunnen inwoners gebruik maken van gratis 
cliëntondersteuning. Aan het einde van het gesprek 
worden de met elkaar gemaakte afspraken 
doorgenomen en in het verslag (leefzorgplan) 
opgenomen. Dit verslag wordt aan de klant ter 
ondertekening gestuurd. Als iets niet goed is 
weergegeven in het verslag, kan de klant altijd 
contact opnemen met de maker van het verslag. 
En kan het eventueel aangepast worden.  
Na een half jaar wordt de klant gevraagd hoe 
het staat met de gemaakte afspraken.” 

Op het moment dat deze Schakel verschijnt is in 
De Kemphaan net een informatiemiddag voor 
ouderen over de Wmo gehouden. Hier moest 
duidelijk worden hoe de vlag erbij hangt.  
Op 3 december stuurden ZijActief Limburg en 
het Huis voor de Zorg in deze provincie een manifest 
naar alle gemeenten, waarin knelpunten werden 
genoemd: er is nog teveel onduidelijk bij de mensen, 
keukentafelgesprekken worden niet of niet goed 
gevoerd en de gemeentelijke Wmo-consulenten zijn 
onvoldoende op hun taak berekend. ZijActief Limburg 
en het Huis voor de Zorg gaven daarbij acht 
aanbevelingen. De leden van de Seniorenraad, die 
in een werkkamer van de participatieraad zitting 
hebben, onderschrijven de kritiekpunten en 
aanbevelingen. Zie aanbeveling 3. 
We hebben de vijf belangrijkste aanbevelingen 
voorgelegd aan de gemeente Venray. Met het doel 
na te gaan wat er aan gedaan wordt om de 
problemen weg te werken. 

Aanbeveling 1. Gemeenten dienen te investeren in 
goede informatievoorziening voor burgers. Lokale 
loketten moeten hun rol als wegwijzer vervullen. 
Gemeente: “De gemeente Venray heeft van tevoren 
een communicatieplan opgesteld. Er zijn 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. Verder zijn 
inwoners die al via Wmo of AWBZ hulp hadden, 
per brief op de hoogte gesteld. Er hebben berichten 
gestaan in de Peel en Maas. De informatie op de 
website is aangepast. Naar ons idee is er alles aan 
gedaan om de informatie onder de aandacht te 
brengen. Wel is de gemeente er zich van bewust 
dat ze moet blijven investeren in goede 
informatieverstrekking.” 

Aanbeveling 2. Gemeenten dienen bij alle 
verzoeken voor ondersteuning de situatie samen 
met de burger te bekijken. Dit is noodzakelijk om 
echt maatwerk te leveren.  
Gemeente: “In Venray krijgt iedereen die voor 
het eerst hulp vraagt, een keukentafelgesprek.  
Is de inwoner al wel bij de gemeente bekend door 
een eerdere hulpvraag, dan wordt samen met de 
hulpvrager bepaald of een keukentafelgesprek nodig 
is. Sowieso is met alle inwoners die met 
gemeentelijke steun hulp bij het huishouden hebben, 
opnieuw gesproken en ook alle inwoners die 
overgekomen zijn uit de AWBZ hebben een 
keukentafelgesprek gehad.  
Op dit moment (half december, red.) moeten er nog 
130 keukentafelgesprekken gevoerd worden.”  

  MANIFEST OVER BETERE 

  UITVOERING VAN WMO 

ZOGEZEGD 

“Ik wens dat mijn kinderen alles krijgen wat ik 
vroeger niet kreeg. En als ik oud word, ga ik bij hen 
inwonen.” 

Een vooruitziende vader 
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De laatste maanden gaat de discussie in Nederland 
veelal over het vluchtelingenvraagstuk. West-Europa 
is overspoeld met mensen uit de oorlogsgebieden in 
Afrika en Azië. Gemeenten in Nederland worden 
opgeroepen om noodopvang te regelen en 
vluchtelingen onderdak te bieden.  
Ook Limburg dient zijn steentje bij te dragen, maar 
vreemd genoeg was het op dit gebied heel stil in de 
gemeente Venray. Nu komen er 450 vluchtelingen 
in het Roekenbosch, meer dan Blitterswijck wil, 
minder dan de gemeente had aangekondigd. 
Ouderen in Venray maken zich niettemin ook 
bezorgd over de woningtoewijzing. Straks krijgen 
de vluchtelingen de woningen en moeten zij, die al 
langer op de wachtlijst staan, wijken voor de hulp 
die deze mensen mogen verwachten. Dat is niet 
gerechtvaardigd, vinden veel wachtenden.  
Maar ook mensen die begrip hebben voor dit grote 
probleem, kunnen de dupe zijn. 
Ouderenblad De Schakel legt daarom de vraag voor 
aan de gemeente Venray en aan Wonen Limburg: 
wat is uw beleid in deze? 

Reactie gemeente Venray 
De grotere toestroom van mensen uit 
oorlogsgebieden in Nederland heeft ook in Venray 
geleid tot vragen van de bewoners. We zien daarbij 
dat vaak de termen vluchtelingen/asielzoekers en 
statushouders door elkaar worden gebruikt. 

Voor een goed begrip het verschil: Een vluchteling 
verlaat zijn land omdat hij zich daar niet meer veilig 
voelt; hij zoekt asiel in een land van keuze. 
Een statushouder mag in Nederland blijven en 
kan zich inschrijven als woningzoekende bij 
een woningcorporatie.  
Bijvoorbeeld bij Wonen Limburg. 

De huidige stroom vluchtelingen uit Afrika en 
het Midden-Oosten worden in diverse gemeenten in 
Nederland tijdelijk gehuisvest. De rijksoverheid voert 
het vluchtelingenbeleid. De huisvesting van 
vluchtelingen wordt door haar bepaald en door 
het COA uitgevoerd. COA zoekt voor uitvoering 
samenwerking met gemeenten, zoals hier in 
Blitterswijck.  
Zodra vluchtelingen een procedure hebben doorlopen 
en een verblijfsvergunning hebben gekregen zijn zij 
statushouders. De verblijfsvergunning wordt in 
principe voor vijf jaar verleend. 

De rijksoverheid bepaalt hoeveel statushouders elke 
gemeente moet huisvesten.  
Even wat cijfers voor de beeldvorming: in 2014 moest 
Venray 41 statushouders huisvesten. Voor de hele 
provincie Limburg lag het aantal op 1042.  
Voor 2015 is het totaal aantal in de provincie Limburg 
vastgesteld op 1925. Dit is een taakstelling en 
de gemeenten zijn verplicht die uit te voeren. 
De gemeente Venray moest in 2015 aan 
74 statushouders een woning toewijzen.  

 PIKKEN STATUSHOUDERS HUIZEN IN? 
Dat is samen met Wonen Limburg volbracht.  

Voor de eerste helft van 2016 is de taakstelling 
inmiddels ook bekend: 51 personen moeten voor 
de zomer woonruimte krijgen in Venray. 

Reactie Wonen Limburg  
Wonen Limburg werkt samen met de gemeente 
Venray om aan de vraag naar huurwoningen te 
voldoen. Momenteel hebben we te maken met 
een groeiend aantal statushouders dat een woning 
nodig heeft. Naast het huisvesten van statushouders 
zijn er meer mensen die om welke reden dan ook 
(dringend) een woning nodig hebben. Bijvoorbeeld 
starters, arbeidsmigranten of vanwege scheidingen.  

Om een idee te geven: Van alle huurwoningen die in 
2015 in de gemeente Venray beschikbaar kwamen 
voor verhuur, is 9 procent toegewezen aan 
statushouders; 74 personen over 25 woningen. 
Aan overige woonurgenten werd 3 procent van de 
beschikbare huurwoningen toegewezen; 88 procent 
was bestemd voor gewone verhuur. 

In 2015 zien we dat de gemiddelde wachttijd voor 
een huurwoning in Venray anderhalf jaar is; in 2014 
lag dat op 1,6 jaar. Nu is Wonen Limburg, samen 
met de gemeente, op zoek naar alternatieven voor 
dit jaar. Ook de bouw van tijdelijke woningen wordt 
onderzocht. 
De woningen aan de Zuidsingel komen niet, zoals 
de PvdA Venray bepleitte, voor de opvang van 
statushouders in aanmerking. Die worden zoals 
het er nu uitziet, halverwege 2016 gesloopt. 

De flatjes aan de Zuidingel gaan midden dit jaar  
tegen de vlakte. 

ZOGEZEGD 

 

“Ontluisterend einde hoort soms bij het leven.” 

Kop in Dagblad De Limburger over verpleeghuizen 
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De jaarlijkse besturendag van 
de KBO regio Horst-Venray was 
afgelopen najaar gewijd aan 

de start van een pilot (proefproject) voor 
provinciale en lokale samenwerking tussen 
de Zonnebloem en KBO Limburg. 
Een groot aantal bestuursleden van beide 
maatschappelijke organisaties namen deel aan 
deze dag. Er werd gediscussieerd over bestaande, 
toekomstige en al of niet gewenste samenwerking 
tussen beide organisaties. 

De aanwezigen werden door KBO-consulente 
Elly Gubbels bijgepraat.  
De voorzitters Jo van Lieshout (Zonnebloem) en 
Henk de Klerk (KBO) van beide organisaties 
belichtten de werkwijze van hun organisatie. 
Er ontsponnen zich in diverse groepen levendige 
discussies. De wens om ook naar elkaar toe te 
werken, in het belang van de doelgroep, die voor 
een groot deel dezelfde is, was in diverse 
gespreksgroepen een belangrijk onderwerp.  
Ook was er veel aandacht voor al bestaande vormen 
van samenwerking op de lokale niveaus van 
afdelingen en dorpen. En er werden gretig 
ervaringen uitgewisseld.  

Hoe nu verder? 
Een samenvatting van de discussies, met daarin 
diverse suggesties en tips, is inmiddels aan 
de besturen van de betrokken KBO- en 
Zonnebloemafdelingen toegezonden.  
Ten behoeve van het organiseren van lokale 
bijeenkomsten van de beide organisaties is 
een overzicht gemaakt van elkaars werkgebieden en 
zijn contactgegevens verzameld. Een leidraad voor 
de gespreksleider tijdens de eerste lokale ontmoeting 
is eveneens opgestuurd. 
De afdelingen is gevraagd om een begin te maken 
met elkaar te ontmoeten. De besturen hopen dat er 
vóór 1 juni van dit jaar verdere afspraken zijn 
gemaakt over hoe afdelingen de samenwerking willen 
invullen. De evaluatie en de voortgang zal daarna 
geëvalueerd worden. 

Nog een pilot  
In de eerst helft van 2016 zal een vergelijkbaar 
proefproject voor samenwerking starten in Zuid 
Limburg, met hopelijk evenveel aantal KBO-en 
Zonnebloemafdelingen. Via deze projecten probeert 
men veel lokale initiatieven tot samenwerking op te 
starten.  

De wil tot samenwerking is er; de juiste en mogelijk 
verschillende lokale invullingen zijn er nog niet. 
De pilots kunnen hier in de loop van 2016 
de gewenste richtingen aan geven. 

Henk de Klerk 
voorzitter KBO regio Horst-Venray 

 KBO EN ZONNEBLOEM ONDERZOEKEN 

 SAMEN VERDERE SAMENWERKING 

 
OUDE SCHAKELS OP DE WEBSITE 

In oktober meldde De Schakel al dat de oude 
jaargangen door RooyNet zijn gedigitaliseerd. 
Webmaster Matt Botden van de Centrale heeft deze 
gebruiksklaar gemaakt voor de website van de 
Seniorenraad. Als u www.seniorenraadvenray.nl 
bezoekt moet u klikken op archief, vervolgens op 
De Schakel archief. 

http://www.seniorenraadvenray.nl
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In de herfst van het afgelopen jaar 
kondigde de Belastingdienst aan dat 
de papieren belastingaangifte nog maar één jaar 
zou bestaan. Het leverde veel bezorgde reacties 
op, vooral bij de ouderenbonden. De Nationale 
Ombudsman stelde vragen, de Belastingdienst 
reageerde en staatssecretaris Eric Wiebes gaf 
half december in de Tweede Kamer 
een toelichting.  
Aanleiding voor de campagne ‘Vaarwel blauwe 
envelop’ is de ‘Wet elektronisch berichtenverkeer 
Belastingdienst’. Deze wet, die op 1 november 
inging, bepaalt dat u over enige jaren alleen nog 
elektronische post van de Belastingdienst krijgt. 
Ook het invullen van aangiftes en 
toeslagformulieren kan dan alleen nog digitaal. 
De eerste brief die volledig digitaal wordt, is 
de ‘voorschotbeschikking toeslagen’.  
De aangifte 2016 wordt nog wel zowel op papier 
als digitaal verstuurd. Maar in 2017 is ook deze 
alleen nog maar digitaal te gebruiken, enkele 
uitzonderingsgroepen daargelaten. Daar vallen 
ouderen zonder computer niet onder. 

Onrust 
Deze aankondiging gaf onrust, want worden 
senioren zonder computer of internet nu 
gedwongen op computerles te gaan of 
een apparaat aan te schaffen? Volgens de 
Belastingdienst kunnen deze mensen van 
computers in de bibliotheek gebruik maken of 
anders iemand machtigen om voor hen 
de belastingaangifte te doen.  
De bieb lost niets op voor mensen die niet kunnen 
computeren, zo mopperde de Tweede Kamer.  
De Belastingdienst heeft daarop de plannen 
aangepast. Zoals het er nu naar uitziet zal 
het volgende gebeuren. 

Aanpassingen 
De Belastingdienst zal in de komende vijf tot 
zeven jaar de blauwe envelop vervangen door 
elektronische post. Maar, om met staatssecretaris 
Wiebes te spreken: “Er is geen vliegende haast 
en geen gouden einddatum.” Verder heeft de 
staatssecretaris gezegd dat voor bepaalde 
mensen maatwerk mogelijk blijft, tijdens de 
geleidelijke invoering van het elektronische 
berichtenverkeer van de Belastingdienst.  
Maar mensen die het zogeheten P-biljet 
(papieren/particulieren biljet) nu nog per post 
krijgen, blijven dit op papier ontvangen, totdat 
zij zelf overstappen naar een digitale aangifte. 

Staatssecretaris Wiebes heeft daarnaast 
toegezegd, dat de definitieve beschikking over 
toeslagen in ieder geval voor de zomer ook nog 
per post wordt verstuurd. Betrokkenen moeten 
immers tijdig reageren als zij het niet eens zijn 
met een beschikking. 

Dit jaar verandert er dus weinig. Mensen die tot 
nu toe alles via de post deden, kunnen dat ook 
komend jaar blijven doen. En ook na 2016 blijft 
de belastingaangifte nog wel op papier 
beschikbaar voor de mensen die haar tot nu toe 
altijd op papier invulden.  
Wat er daarna gebeurt, is nog niet duidelijk.  
Er zal in elk geval een oplossing moeten komen 
voor ouderen die geen computer hebben.  
Nooit geweten dat we de blauwe envelop nog 
gaan missen! 

 

De Stichting Fietsvierdaagse 
Venray biedt jaarlijks 
een vereniging de mogelijkheid 
om tijdens het fietsevenement 
de clubkas te spekken via 
het spel Rad van Fortuin.  
Ze moet daarvoor dit spel organiseren en 
de benodigde prijzen bijeenbrengen. In 2015 hebben 
het Sint Nicolaasgilde en de Zangers van Sint Frans 
hun kas versterkt. Voor de fietsvierdaagse van dit 
jaar (van 26 tot en met 29 juli) kunnen organisaties 
zich weer inschrijven.  
Aanmelden hiervoor kan door vóór 14 februari 
een brief te sturen naar Stichting Fietsvierdaagse 
Venray, Postbus 270, 5800 AG Venray of door te 
mailen naar info@fietsvierdaagse-venray.nl  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
voorzitter Jan van Stelten, tel. 06-53780492.  
Noteer ook: 29 mei Meimaand Fietsmaand. 

  WE GAAN DE BLAUWE 

  ENVELOP MISSEN 

 OPROEP FIETSVIERDAAGSE VENRAY  

VOOR U GELEZEN 

“Ouderen worden electoraal een steeds 
belangrijkere groep. De mogelijkheid om hen wat af 
te pakken wordt er de komende jaren alleen maar 
minder op.” 

Wim Groot,  
lid van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg. 

In Dagblad De Limburger. 

mailto:info@fietsvierdaagse-venray.nl
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(voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.seniorenraadvenray.nl) 

Expositie 
Schildergroep Terpentijn van Seniorservice exposeert 
vanaf 4 januari tot begin april in De Kemphaan. 
De groep is vergevorderd in diverse technieken en 
zowel acryl, aquarel als pastel komen aan bod op 
doek en papier. De werken zijn te zien tijdens de 
openingsuren van De Kemphaan. (voor alle ouderen) 

In D’n Horstgraaf in Venlo zijn tot 29 februari 2016 
schilderijen en beelden te zien van Roos Seuren. 
Deze kunstenares, geboren in Lottum, volgde in 
Venray lessen keramische vormgeving, waarna 
zij zich aansloot bij de Keramiek Kring Limburg. 
De expositie is dagelijks open van 9.00 tot 19.00 uur. 
(voor iedereen) 

Zondag 24 januari UNIVERSITEIT MAASTRICHT: 
Concert in de Grote Kerk, 16.00 uur. 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.  
Het concert begint om 16.00 uur in de Petrus Banden 
Kerk. (voor alle ouderen die gereserveerd hebben)  

Maandag 25 januari KBO VEULEN: 
Om 14.00 uur vindt er in dorpshuis 'De Hoefslag' 
een voorlichtingsmiddag plaats over dementie.  
De lezing wordt verzorgd door Lisette Dickhoff. 
(alleen voor leden) 

Donderdag 28 januari KBO OOSTRUM: 
Carnavalsavond in D’n Oesterham te Oostrum. 
Aanvang: 19.30 uur. (voor alle 50-plussers uit 
Oostrum en Venray) 

Donderdag 4 februari ONS GENOEGEN: 
Carnavalsmiddag in wijkcentrum Op ’t Nipperke. 
De gezellige middag begint om 14.00 uur en is rond 
16.00 uur afgelopen. (voor alle ouderen in de wijk 
Smakterheide) 

Dinsdag 9 februari KBO VENRAY: 
Boerenkoffietafel op carnavalsdinsdag. Vanaf 
11.00 uur in De Kemphaan. Lees elders in deze 
Schakel. (alleen voor leden) 

Vrijdag 12 februari RIJBEWIJSKEURING: 
Wie voor verlenging van het rijbewijs een medische 
keuring moet ondergaan, kan 12 februari terecht in 
De Kemphaan aan het Kennedyplein. Maak vooraf 
wel een afspraak via tel. 586706. De kosten 
bedragen € 30,-. (voor alle 75-plussers) 

Woensdag 17 februari ROOYNET: 
Fotokijkmiddag. Het LGOG en RooyNet proberen met 
ouderen nog onbekende mensen, tijden en plekken 
op oude foto’s te benoemen.  
De Kijkmiddag heeft plaats in Het Schuttersveld 
tussen 14.30 en 16.00 uur. (voor alle ouderen) 

Donderdag 18 februari AVOS VENRAY: 
Lezing door Pie Noten over de glas-in-loodramen in 
de gemeente Venray. Noten heeft een PowerPoint-
presentatie gemaakt met kleurrijke foto’s van 
glaskunst in de hele gemeente Venray. Soms duiken 
er prachtige beelden op uit onverwachte hoek. 
Alleen de kerk in Heide heeft geen glaskunst. 
Maar niet alleen kerken, ook kloosters en kapellen 
zijn gefotografeerd. Pie Noten kan ook veel vertellen 
over de geschiedenis en 34 glazeniers van deze 
ramen. De lezing begint om 14.00 uur in 
De Kemphaan. Overigens: Van 1 maart tot 9 juni is 
er in het Venray’s Museum een tentoonstelling over 
deze glaskunst. Er wordt een werkplaats ingericht 
waar regelmatig een glazenier aan het werk zal zijn. 
(voor leden van AVOS en KBO) 

Donderdag 25 februari KBO VENRAY: 
Op deze donderdag houdt 
KBO Venray in 
samenwerking met 
KBO Limburg 
een voorlichtingsmiddag 
over het gebruik van 
medicijnen. Veel ouderen 
gebruiken medicijnen om 

kwaaltjes en ziekteverschijnselen te lijf te gaan. 
Natuurlijk wordt dit in veel gevallen voorgeschreven 
door een arts.  
Maar het is ook denkbaar dat men naar een drogist 
loopt voor de een of andere aandoening.  
Is dit altijd goed en verantwoord? 
Om meer inzicht te krijgen in het medicijngebruik 
in het algemeen heeft KBO Venray deskundige 
Linda van Veghel van apotheek Veltum uitgenodigd 
voor het beantwoorden van vragen op dit terrein. 
De middag begint op 14.00 uur in De Kemphaan en 
is ook toegankelijk voor niet KBO-leden 
Voor de organisatie is het van belang dat u zich even 
aanmeldt bij Trees Cadirçi, tel. 581238, of 
edtreescadirci@ziggo.nl of een briefje in de KBO-bus 
bij De Kemphaan. (voor alle ouderen) 

In de brief aan de fractievoorzitters heeft de KNVG 
(Koepel van de Nederlandse Vereniging van 
Gepensioneerden) voorstellen gedaan aan het 
kabinet tot structurele verhoging van de koopkracht 
van gepensioneerden en uitkeringstrekkers. 
Dit omdat het kabinet heeft besloten tot een 
structurele belastingverlaging van vijf miljard euro 
voor de werkenden. Daarmee passeert de regering 
bewust de gepensioneerden bij deze 
koopkrachtverbetering. “Dit is tegen de achtergrond 
van de inkomensontwikkeling van gepensioneerden 
onrechtvaardig. Het is een vorm van leeftijds-
discriminatie. Dit fiscale beleid en inkomensbeleid is 
desastreus voor de ouderen, die eenmalig een 
douceurtje krijgen. Vanaf 2017 daalt de koopkracht 
gewoon weer verder omdat het eenmalige extraatje 
dan weer vervalt”, aldus de KNVG. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 22 JANUARI - 26 FEBRUARI 

  KNVG: LEEFTIJDSDISCRIMINATIE 

http://www.seniorenraad.nl
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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De werkgroep Dag van de Ouderen heeft 
een groot probleem op haar bord gekregen.  
Op zaterdag 1 oktober, waarop deze dag wordt 
gevierd, is de schouwburg namelijk gesloten. 

Schouwburg Venray gaat het gebouw drastisch 
verbouwen en uitbreiden. Direct na het einde van 
het huidige theaterseizoen gaat de verbouwing van 
start, heeft de directie laten weten. Ook de gemeente 
gaat hiervan uit, hoewel ´nog niet alle knopen zijn 
doorgehakt´. Pas in de week voor kerstmis is die 
verbouwing af en gaat het theater weer open. 

De werkgroep wist dat dit eraan zat te komen, 
maar kon tot nu toe geen stappen ondernemen. 
Op de eerste plaats was nog niet zeker of de 
gemeente in 2016 al mee wilde werken. In dat geval 
zou de verbouwing een jaar later plaats vinden.  
Ook was er sprake van dat bepaalde ruimten tijdens 
de verbouwing wel gebruikt zouden kunnen worden. 
Nu dit niet het geval is, moet de werkgroep gaan 
bekijken wat er op 1 oktober wel gedaan kan worden. 
Afgelopen week is de eerste bespreking geweest 
over denkbare alternatieven. 

Honderd jaar geleden werd 
Toon Kortooms geboren, en wel 
op 23 februari 1916. Zijn ouders 
hadden een boerderij in 
Griendtsveen, net over de 
gemeentegrens bij Ysselsteyn.  
Toon had zes broers en zeven 
zussen. Hij werd beroemd vanwege 
zijn vele streekromans, zoals 
Beekman en Beekman, 
Mijn kinderen eten Turf,  

Help de Dokter verzuipt, enzovoort. 

In en om de ouderlijke woning is sinds een tiental 
jaren het Toon Kortooms-park gevestigd. Dit park 
gaat dit jaar dan ook aandacht besteden aan 
het leven van Kortooms en zijn romanfiguren. Er is 
een speciaal arrangement voor de ouderenafdelingen 
gemaakt, waarin het leven van Kortooms in woord, 
beeld en muziek wordt verteld door verhalenverteller 
Frans van de Pas uit Ysselsteyn en muzikant Tonny 
Wijnands uit Deurne.  
U kunt uiteraard ook individueel een bezoek brengen. 
De titel van de dag, die van 10.30 tot 15.00 uur duurt, 
is ´Toons Verhalentafel´. Aan de hand van de boeken 
vertellen Frans en Tonny het levensverhaal met vele 
anekdotes. De ouderen worden dan tevens 
getrakteerd op een uitgebreide lunch, een soepje 
vooraf en een ‘drupke’ aan het slot.  
Er zijn hiervoor vier dinsdagmiddagen gepland:  
10 en 24 mei, 7 en 21 juni.  

  DAG VAN OUDEREN IN PROBLEMEN 

UURDIENST BUS VENRAY-BOXMEER 

Ouderen die naar het ziekenhuis in Boxmeer 

moeten, kunnen sinds kort gebruik maken van 

een uurdienst die de busmaatschappij Arriva 

onderhoudt tussen beide plaatsen.  

De bussen vertrekken vanaf het busstation aan 

de Julianasingel en rijden over Overloon en 

Stevensbeek. Veel grootouders zullen ook blij zijn 

dat de schooljeugd die in Stevensbeek voortgezet 

onderwijs volgt, nu met de bus kan gaan. 

De buurtbus tussen Sint Anthonis en Venray 

komt hiermee te vervallen.  

Zoals elk jaar organiseert de werkgroep 
meerdaagse reizen KBO Venray een weekreis.  
Bij voldoende belangstelling gaat de reis dit jaar 
van maandag 27 juni tot en met zaterdag 2 juli 
naar het mooie Zell am Harmersbach.  
Dus ditmaal zes dagen. 

De reissom bedraagt € 470,- per persoon en 
de toeslag voor een eenpersoonskamer is € 40,-. 
Dit is op basis van halfpension en inclusief vijf 
gezamenlijke lunches. Ook inbegrepen is: 
treintje Colmar, gidsen Elzas en Straatsburg, 
waterval Triberg en entree met rondleidingen in 
de wereldbekende Zeller Keramik en de even 
vermaarde glasblazerij Dorotheenhütte.  

Op de heenreis wordt halt gemaakt in Koblenz,  
op de terugreis in Rudesheim. 
Verder staan onder meer op het programma:  
Elzas met Colmar en de Weinstrasse, Straatsburg, 
sightseeing door het Schwarzwald met stops in 
Feldberg, Triberg, Titisee en bij de grootste 
koekoeksklok ter wereld. 

Belangstellende KBO-leden uit Venray en alle 
kerkdorpen kunnen zich tot 6 april aanmelden bij 
een van de leden van de KBO-werkgroep 
Meerdaagse Reizen: 
Corrie Couwenberg, 561949; Henk de Klerk, 585132; 
Harry Reintjes, 582636; Jopie Peters, 582286 of  
Hay Achten (tevens infoman), 571726. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze 
zelfredzaam zijn. 

  100 JAAR TOON KORTOOMS 

  KBO-ZESDAAGSE REIS  

  SCHWARZWALD  
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De Zorggroep en de Tzorg hebben overeenstemming 
bereikt over de overdracht van de dienst ‘Hulp bij 
Huishouden’ in de regio’s Noord- en Midden-Limburg. 
Deze dienst van De Zorggroep gaat per 1 maart over 
naar de Tzorg. 

Tzorg neemt de 870 medewerkers van De Zorggroep 
over, zodat de 4000 cliënten hun vertrouwde 
huishoudelijke hulp behouden.  
Alleen de ondernemingsraad moet nog groen licht 
geven voor deze overdracht. 

De Zorggroep wil zich vanaf nu meer richten 
op professionele, complexe ouderenzorg.  
Daardoor past Hulp bij Huishouden niet meer in 
het werk dat De Zorggroep voor ogen staat.  
”Sinds Hulp bij Huishouden onder de Wmo valt, is 
het steeds meer een sociale voorziening, waarop 
gemeenten verder bezuinigen”, zegt Hugo Kuyper, 
projectdirecteur Groene Kruis Ondersteuning Thuis. 
De keuzes van gemeenten over de toekomstige 
invulling van zorgactiviteiten zijn bepalend voor de 
aard en continuïteit van deze activiteiten. 
Bezuinigingen in de gemeenten kunnen op termijn 
gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. 

Dat deze dienstverlening nodig is, staat buiten kijf. 
Daarom wil De Zorggroep huishoudelijke hulp voor 
cliënten en medewerkers in de toekomst zeker stellen 
door deze over te dragen aan Tzorg.  
Omdat individuele begeleiding en dagbesteding 
wel tot de taken van De Zorggroep blijven behoren,  
zal er intensieve samenwerking tussen Tzorg en 
De Zorggoep blijven. Tzorg is als landelijke thuiszorg-
organisatie actief in 310 gemeenten.  
Tzorg biedt als specialist thuishulp binnen de Wmo 
ondersteuning op maat, met name aan ouderen. 

Sinds het zetten van handtekeningen bij de notaris 
onder de acte met de statuten, bestaat nu juridisch 
de nieuwe Venrayse seniorenvereniging AVOS. 
Deze letters staan voor Algemene Venrayse 
Onafhankelijke Seniorenvereniging. 

Die handtekeningen werden op 14 december door 
Harry van der Locht en Frits Vossen gezet.  
AVOS is een onafhankelijke vervanger van de 
opgeheven ANBO afdeling Venray. 

Inmiddels hebben zich vele, gemotiveerde leden 
aangemeld (80, zo meldde voorzitter Harry van der 
Locht in de Seniorenraad) en zij hebben er hun 
schouders onder gezet. Er zijn werkgroepen 
gevormd die aan de slag zijn gegaan. 
De voor het eerste halfjaar van 2016 nog door ANBO 
geplande activiteiten worden alsnog gerealiseerd.  
Als extraatje was er begin januari al een excursie 
naar het Museum Kurhaus in Kleef. Daar is 
een schitterende tentoonstelling met werken van 
Govert Flinck, leerling van Rembrandt, te zien. 
Binnenkort is de eigen AVOS-website toegankelijk. 

Tijdens de komende ledenvergadering op 17 maart 
worden de leden geïnformeerd over de gang van 
zaken, wordt het nodige aan hen ter bespreking en 
goedkeuring voorgelegd en wordt het concept van 
het activiteitenprogramma voor het jaar 2016/2017 
gepresenteerd. Op die vergadering moet tevens 
het nu nog tweehoofdig bestuur op sterkte worden 
gebracht. Voortkomend uit de opgeheven ANBO-
afdelingen bestaan er in Limburg nu vier 
onafhankelijke seniorenverenigingen en in Venlo 
is men bezig met het opstarten van de vijfde.  
Met deze verenigingen wordt regelmatig overleg 
gevoerd en is samenwerking aan de orde.  

Tijdens de eerste vergadering van de Seniorenraad 
in dit jaar verklaarde Harry van der Locht dat AVOS 
lid wil worden van de Centrale van 
Ouderenverenigingen. Het bestuur van AVOS zal 
binnenkort daartoe een verzoek indienen bij de 
Seniorenraad en de Centrale. 

 HUISHOUDHULPEN  

 NAAR TZORG 
 AVOS NIEUWE OUDERENVERENIGING 
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De laatste maanden was het vaak op  
televisie en stond er veel over in de 
kranten: ouderenmishandeling neemt toe.  
Ook het reclamespotje op televisie kwam indringend 
binnen: de opa die op de knieën de stukken van zijn 
mooie driemaster bijeen raapt, terwijl een boze 
vrouw het huis verlaat. 

Hoe is de situatie in Venray? Komt het veel voor of 
valt het mee? Neemt het geweld inderdaad toe? 

Annemiek Mols, politievoorlichter: “Los van de 
cijfers, elk geval is er een teveel. En cijfers zeggen 
niet alles. Het aantal meldingen betreft nog steeds 
het topje van de ijsberg.” Met andere woorden: 
tegenover elke mishandeling die aangegeven wordt, 
staan er vijf tot tien, die niet bekend worden. 

In Venray vernemen we niet snel voorvallen op 
dit gebied. Betekent dit dat, áls het al voorkomt,  
het niet ernstig is? Of houdt men het liever stil om 
verontrusting te voorkomen? Een woordvoerster van 
‘Veilig Thuis’ kan voor Venray specifiek geen cijfers 
noemen, maar zegt beslist: “Reken maar, hier komt 
het ook voor.” 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat 
een half procent van de ouderen met mishandeling 
te maken heeft. Met ongeveer 7000 ouderen nu 
komt dit neer op rond de 35 gevallen van 
mishandeling in een jaar. En dat zijn dan alleen 
de gemelde gevallen. 

Mishandeling van ouderen is de laatste vier jaar iets 
toegenomen. Bij mannen van 0,7 naar 1,15 procent, 
bij vrouwen van 0,45 naar 0,65 procent.  
Ouderen van tussen de 65 en 75 jaar hebben 
er vaker mee te maken dan mensen van boven 
de 75 jaar. In 40 procent van de meldingen is 
de dader een onbekende, 10 procent is familie van 
het slachtoffer en de rest zijn buurtgenoten: buren, 
vrienden, kennissen. 

 

 
Ouderenmishandeling is een begrip met soms 
gevoelsmatig een te zware lading. Bij mishandeling 
denken de meeste mensen aan echt geweld: slaan, 
schoppen, of erger met een mes steken, afrossen, 
van de trap gooien, schieten. 
Maar er zijn ook ‘geestelijke mishandelingen’, zoals 
pesten, schelden, kleineren en negeren, niet meer 
bij de ouders op bezoek komen of het weghouden 
van de kleinkinderen. Het kan ook gaan om 
financiële uitbuiting, het plunderen van 
de bankrekening, diefstal van geld of goederen, 
geld eisen voor mooie spullen, drank of drugs.  

Een van de ergste mishandelingen is toch het plegen 
van seksueel geweld en misbruik. 
Onder mishandeling valt ook het bewust niet iets 
doen: zorgbehoevenden verwaarlozen, uithongeren, 
niet of te laat verzorgen. Of het ontnemen van zijn 
rechten om zelf te beslissen, zijn recht op privacy 
ontnemen, opsluiten, bezoek wegsturen.  

Herkennen 
Familieleden, kennissen en buren kunnen aan 
mishandeling gaan denken als die oudere mensen 
ineens angstig, bozig, verdrietig worden, soms zelfs 
verward. Als ouderen ineens onder de blauwe 
plekken zitten of verwondingen hebben die men 
normaal niet oploopt bij het doen van dagelijks werk, 
kan dit meer betekenen. Buren kunnen het soms 
horen, als er in het huis van de oudere ruzies zijn of 
geschreeuwd wordt. Ze kunnen het mogelijk zien aan 
de manier waarop bezoekers weggaan. Als senioren 
ineens een verwarde of verwaarloosde indruk geven. 
Als het aantal schuldeisers groeit zonder aanwijsbare 
reden, kan het zijn dat er door iemand geld gestolen 
wordt.  
En de dader kan iedereen zijn, zelfs een van 
de familieleden, kennissen of buren.  
Het kan de verpleegster in het ziekenhuis zijn of 
de vertrouwensman van de senior. Is het een van 
de familieleden, dan willen ouderen er vaak niet 
mee te koop lopen. Ze vinden het een schande en 
verbergen hun angst, hun verdriet. 

Handelen 
Bent u slachtoffer? Hebt u het vermoeden dat 
een oudere slachtoffer is? Neem dan contact op 
met een vertrouwenspersoon: uw huisarts, 
een maatschappelijk werker, de politie.  
Overleg met hen wat u kunt doen. U kunt ook 
aankloppen bij een van de 26 meldpunten in 
Nederland, gratis te bellen op 0900 8844.  
Is het ernstig: de politie is te bereiken via 0800 2000. 

Bij grote spoed belt u uiteraard 112. 

 

 
Uiterlijk in april 2016 wil de gemeenteraad 
van Venray een besluit nemen over de 
gemeenschapshuizen in de kerkdorpen.  
Dat bleek uit het overleg dat enkele leden 
van de Seniorenraad voerden met wethouder 
Lucien Peeters en enkele ambtenaren. 

Niet elk dorp was eind vorig jaar al klaar met 
de uitwerking van een rapport over de toekomst. 
De gemeenteraad wil daarom alvast starten met 
de dorpen die al wel zover zijn. Als die plannen en 
de financiële consequenties ervan zijn gecontroleerd, 
kan een beslissing worden genomen. 

   OUDERENMISHANDELING  

   OOK IN VENRAY 

  RAPPORT DORPSHUIZEN  

  NOG NIET KLAAR 
  WAT IS OUDERENMISHANDELING  
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FLASH GORDON 
Piet van der Mark uit Venray is vroeger altijd een grote bewonderaar geweest 
van stripheld Flash Gordon. Flash Gordon was de hoofdpersoon van 
een sciencefiction-serie en werd in 1935 bedacht door Alex Raymond.  
Hij zocht een verhaal dat zou kunnen concurreren met de toenmalige strip 
Buck Rogers, destijds de stripheld die ruimtevaart bij de gewone krantenlezer 
bracht. 
Flash Gordon was zo’n succes dat deze zelfs nu nog gelezen wordt.  
Er zijn films, een televisieserie en een postzegel aan gewijd. In de strip 
beleeft Flash Gordon avonturen met dr. Hans Zarkov en Dale Arden.  
Zarkov vindt een ruimteschip uit, waarin de drie een reis maken naar 
de planeet Mongo. Mongo wordt bewoond door een aantal verschillende 
culturen, die één voor één veroverd zijn door de tiran Ming the Merciless.  
Elke regio van Mongo is analoog aan regio’s op onze aarde, zoals 
het oerwoud Arborai, de poolregio Grigia en het tropische Tropica. Verder 
is er nog een onderzees koninkrijk en een vliegende stad. De drie reizigers 
raken bevriend met Prins Barin, de rechtmatige opvolger van de troon die 
Ming heeft veroverd. De drie voegen zich bij Barins strijd om Ming te stoppen.  
Wat uiteraard lukt. 
 

KONING ARTHUR 
Jaap ter Haar is een geschiedenisman, die al snel doorhad dat hij goed kon 
schrijven. Eerst schreef hij hoorspelen voor de radio, zoals de series 
Saskia en Jeroen, Lotje, Snabbeltje, Tuffy en ErnstJan. Op geschiedkundig 
gebied was hij auteur van de Geschiedenis van de Verenigde Staten,  
van de Lage Landen (vier delen), van Rusland en de Franse Revolutie.  
Ter Haar schreef in eenvoudige taal, zodat de oudere schooljeugd 
het makkelijk kon lezen. 
Een van die werken voor de oudere jeugd was de historie over de grote 
Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel. Deze middeleeuwse 
koning baseerde zijn macht niet op geweld, maar op overleg, trouw en 
eerlijkheid door zijn ridders, met rechtvaardigheid, hulpvaardigheid en 
barmhartigheid voor de onderdanen. Ter Haar maakt een hele mooie schets 
van de Middeleeuwse wereld en geeft een goed beeld van de maatschappij 
toentertijd. Maar in het tweede deel verliest hij zich teveel in de romanfiguren 
en wordt het boek, zeker voor de hedendaagse jeugd, gewoon saai. 
Met enkele tientallen pagina’s minder, was het misschien spannend 
gebleven tot het einde. 

Jaques Penris  

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

WAT LAS U VROEGER? Las u als kind ook een boek of stripverhaal in de krant. Vond u het mooi? 
Spannend? Eng? Niet leuk? Mail of schrijf uw herinnering aan de redactie. Het hoeft geen verhaal te zijn, 
enkele opmerkingen zijn voldoende.  
Mail aan copij.schakel@seniorenraad.info of schrijf aan J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.  

BOERENKOFFIETAFEL IN DE KEMPHAAN In het kader van haar vijftigjarig 
jubileumjaar organiseert KBO Venray voor haar leden een gezellige, nostalgische 
koffietafel in De Kemphaan. Deze extra activiteit zal geheel in de stijl gebeuren 
van de boerenbruiloft zoals die in het dorp tijdens carnaval werd gehouden. 
De boerenkoffietafel heeft plaats op dinsdag 9 februari (carnavalsdinsdag) 
vanaf 11.00 uur. De data voor de kaartverkoop zijn al voorbij.  
Als er echter nog belangstellenden zijn, die nog kaarten willen kopen, 
kunnen ze zich aanmelden bij Trees Cadirçi in De Kemphaan.  
Een kaart kost € 5,- per persoon. Ze zijn alleen te krijgen op vertoon van 
de ledenpas en zolang de voorraad strekt. Er kunnen slechts 120 personen 
in de zaal van De Kemphaan.  
Op donderdag 4 februari sluit de verkoop definitief. 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

