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   Senioren steeds vaker op vakantie  

Genieten. Wat een zomer, wat een hitte. Weken achter elkaar was het dit jaar zwoegen en zweten in de zon. 
Smachtend naar een drupje regen, al was het maar voor de planten in de tuin. Tijdens de fietsvierdaagse, 
op een terrasje, in de eigen tuin. Het was echt niet te harden. Het begon zo mooi.  
Deze ouderen hadden het op het Schouwburgplein in Venray, vlak voor de echte hittegolf, helemaal naar 
hun zin. De waterstralen van de fontein verfristen voldoende. De nog warme kleren zijn allang uitgegaan.  

Foto: Leo Willems 

IN DIT NUMMER  
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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.seniorenvenray.nl 
Los abonnement: € 16,- per jaar, te bestellen via 
het secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 28 september. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 13 september. 

Advertenties moeten uiterlijk 11 september ingeleverd 
zijn via e-mail: advertentie.schakel@seniorenvenray.nl 

Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 
Coördinator: Leo Heldens, tel. 569802. 

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter, tel. 585364),  
Henk Classens, Johan Koster, Hermine van Etten en 
Leo Broers. 

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

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Theo Swinkels. 

Druk: MultiCopy Noord-Limburg.  

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

Het manifest ‘Waardig Ouder Worden’, dat  
KBO-PCOB met Christen Unie en Omroep Max 
begin vorig jaar hebben aangeboden aan voormalig 
staatssecretaris Van Rijn, heeft veel invloed. 
Het manifest, ondertekend door ruim 20.000 mensen, 
werd overgenomen in het huidige regeerakkoord en 
leidde tot het onlangs gesloten Pact voor 
de Ouderenzorg van het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
Dit pact omvat drie thema’s: langer thuis wonen, 
bestrijding eenzaamheid en thuis zijn in het 
verpleeghuis. Het doel is om het leven van en 
de zorg voor senioren te verbeteren. Bij zowel 
de verdere planvorming als uitvoering van het pact 
is KBO-PCOB nauw betrokken.  
Regelmatig voeren de ouderenbonden gesprekken 
met minister Hugo de Jonge en zijn ambtenaren.  
Praat niet alleen over senioren, maar praat ook 
vooral mét senioren, is de boodschap. De bijdrage 
van de ouderen is van groot belang. In het najaar 
organiseert KBO-PCOB een drietal bijeenkomsten 
om met senioren van gedachten te wisselen over 
het pact. Binnenkort leest u op de website meer 
over de bijeenkomsten van dit najaar en hoe u zich 
hiervoor kunt aanmelden. 

Langer Thuis 
Het thema ‘langer thuis’ kent drie actielijnen. 
Allereerst wordt ingezet op goede ondersteuning en 
zorg thuis, door regionale samenwerking te steunen, 
om zo een stevige impuls te geven aan innovatieve 
en digitale zorg thuis (eHealth).  
Met de actielijn ‘mantelzorgers en vrijwilligers’  
wil het programma deze mensen bewust maken 
van ondersteuningsmogelijkheden en tevens dit 
aanbod verbeteren.  
Tenslotte komt in de actielijn ‘wonen’ onder andere 
een innovatieregeling, gericht op nieuwe 
woonzorgvormen en op wooncoaches die ouderen 
helpen hun huis geschikt te maken voor de oude dag. 

Eén tegen Eenzaamheid 
Het ministerie van VWS werkt met dit thema aan 
bewustwording rond eenzaamheid, de opzet van 
plaatselijke groepen en een blijvende oplossing 
in de vorm van bestaande succesvolle projecten. 
Want gelukkig gebeurt er al van alles op dit gebied. 
De vele activiteiten die lokaal door de afdelingen 
van de ouderenorganisaties worden georganiseerd 
dragen daar zeker aan bij. KBO-PCOB verzamelt op 
www.kbo-pcob.nl/eenzaamheid voorbeelden vanuit 
de afdelingen hoe zoiets te doen is.  

Thuis in het Verpleeghuis 
Het derde thema ‘thuis in het verpleeghuis’ gaat om 
tijd, aandacht en goede zorg in de tehuizen, zoals 
de kwaliteit van voeding, personeel, palliatieve zorg 
en crisisopvang voor als het thuis echt niet meer 
gaat.  

  WAARDIG OUD WORDEN  

  IN DE PRAKTIJK 

http://www.kbo-pocb.nl/eenzaamheid
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KUNST VERSTAAN, EEN HELE KUNST 

Onlangs werd duidelijk dat het 
kunstenaarsdorp Geijsteren 
uitgerekend over kunst diep 
verscheurd blijkt. Het beeld  
‘Vuur’ van de hand van Harm 
Rutten - in 1992 nog plechtig 
ingezegend door Pastoor en 
Baron - sierde jarenlang het 
dorpsplein.  
Maar vuur moet je brandend 

houden en dat lukt niet met water, zelfs niet met 
wijwater! Baron en Pastoor zijn er niet meer. 
Het beeld moest voor herinrichting wijken en op 
zijn huidige plaats werd het spottend omgedoopt 
tot een ‘Tros Lullen’.  
Nu ken ik de anatomie van de Geijsterse man 
onvoldoende, maar hierdoor geïnspireerd zou ik 
bijna geneigd zijn om nu ook CV ‘De Keieschieters’ 
te gaan omdopen in CV ‘De Klootschieters’.  
Kunst verstaan blijkt net zo moeilijk als goede 
bedoelingen: Je moet er voor openstaan, zeker als 
het kunst in de openbare ruimte betreft. Venray was 
eerder beroemd en berucht om zijn kunst op 
rotondes. Het bleef niet verschoond van vernieling 
door vandalen.  
Het is ook niet mogelijk om van rotondekunst 
voldoende lang te genieten. Je oogst geen 
waardering door je auto even stil te zetten op de 
toegangsweg om de diepere betekenis rustig tot je te 
kunnen laten doordringen. Om het voor de openbare 
ruimte geschikt te maken dient kunst in handen 
gegeven te worden van een Designer, die er op zijn 
beurt iets fraais en esthetisch verantwoord van kan 
maken. 
De jongste rotondekunst in Venray betreft een grote 
rooje ‘R’ op de rotonde bij het Raayland college. 
Iedereen ziet er de ‘R’ van Raayland of van Rotonde 
in, maar niemand die de diepere betekenis van 
RESPECT daaruit zou opmaken. Toch heeft het die 
betekenis: Respect als tweejarig opvoedingsproject 
gericht op de Raayland jeugd. Het project barst van 
de goede bedoelingen, maar wat ik erin mis is enige 
mate van sanctionering.  
Wij ouderen weten nog hoe 
dat vroeger ging. Als je niet 
luisterde (geen respect 
toonde) dan kreeg je een tik 
tegen je billen of een draai 
om de oren. Wat dat laatste 
betreft is de rotonde-R een 
gemiste kans. Ik had hem 
graag uitgerust gezien zoals 
hiernaast, mét oren, dan 
kreeg je - door het verkeer er 
omheen - de draai er gratis bij.  

Haantje van de Toren 

COLUMN 

Op zaterdag 8 september 
organiseert Match voor Vrijwilligers in samenwerking 
met Gemeente Venray, Vitaal Kapitaal en Synthese, 
een vrijwilligersmarkt. Het GehandicaptenPlatform 
Venray (GPV) neemt deel aan deze activiteit, 
enerzijds om meer bekendheid te geven aan het 
werk van het GPV, anderzijds om vrijwilligers te 
werven die een bijdrage willen leveren aan de 
werkzaamheden van het GPV. Wil je jezelf in gaan 
zetten als vrijwilliger bij het GPV? Kom kijken en 
praten. (zie agenda) 

Toegankelijkheid 
Van 1 tot 6 oktober is de landelijke Week van de 
Toegankelijkheid. Dit jaar is gekozen voor het thema: 
‘Lekker vrij! Doen wat je zelf wilt.’ Voor de meeste 
mensen is dit heel gewoon, voor bijna twintig procent 
is dit geen vanzelfsprekendheid. Dit heeft alles te 
maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld 
musea, horeca, sportclubs, attractieparken en 
natuurgebieden. Die kan nog steeds beter. Er zijn 
genoeg voorbeelden van waar het al goed gaat. 
Maar ook van waar het nog verbeterd moet worden. 

Het GPV heeft continue aandacht voor 
toegankelijkheid. Met steeds wisselende 
aandachtsgebieden. Dit jaar staan de 
horecabedrijven op het programma, om te kijken wat 
er nodig is om deze nog beter toegankelijk te maken 
voor iedereen. De bedrijven die we gaan bezoeken 
krijgen hier vooraf een bericht over.  

Het GPV wil graag tijdens de koopavond op vrijdag 
5 oktober informatie over toegankelijkheid ophalen 
bij de inwoners van Venray. Op welke manier dit gaat 
gebeuren wordt nog nader bekendgemaakt. 
Niet alleen de horeca heeft onze aandacht, maar 
ook de toegankelijkheid van bijvoorbeeld wandel- en 
fietsroutes.  

Jac Haegens 

De Oirlose senioren hebben een mooi zomerschool-
programma achter de rug. Ook nu voor elk wat wils 
met, (naast twee keer gezellig kienen) leuke en 
interessante bezoeken aan een natuurbegraafplaats, 
de luchtmachtbasis en een bijzonder Oirlo’s 
melkveebedrijf (foto). Een picknickfietstocht van 
55 km vormde de afsluiting.  

 GPV-NIEUWS 

 GESLAAGDE OIRLOSE ZOMERSCHOOL  
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“Om respijtzorg op een verantwoorde 
manier te kunnen blijven aanbieden, 
blijkt de inzet van zo’n dertig procent 
aan betaalde krachten noodzakelijk.” 
Dit schreef voorzitter Toon Theeuwen 
van stichting Kapstok Venray eind juni 
in Dagblad De Limburger, onder de 
noodkreet ‘Red de mantelzorger’. 
Stichting Kapstok is een vrijwilligersorganisatie die 
deze respijtzorg op zich heeft genomen. Respijtzorg 
is ‘het tijdelijk overnemen van de zorg ter ontlasting 
van mantelzorgers van langdurig zieken of 
gehandicapten’, zo zegt het woordenboek. Door deze 
respijtzorg kunnen mantelzorgers er even tussenuit; 
even ontspannen van de zware taak die zij op zich 
hebben genomen. 

Het betekent wel dat het logeerhuis dag en nacht, het 
hele jaar door, klaar moet staan voor de zieken. 
Wil dit rendabel draaien dan moet er voldoende 
aanbod van gasten zijn. Venray alleen is dan te klein. 
Het is een illusie te denken dat dit alleen door 
vrijwilligers op te knappen is. 
Theeuwen doet een beroep op de zeven gemeenten 
in Noord-Limburg, waarin Kapstok actief is, om 
samen subsidie aan de stichting te verlenen, zodat 
die professionele hulp mogelijk is. Kapstok draait 
voor een groot deel op enthousiaste vrijwilligers, 
maar er zijn zorgtaken en geneeskundige 
handelingen die een vrijwilliger niet mag doen. 
Daarvoor wordt dan Thuiszorg ingeschakeld. 
Daar moet dan wel geld voor zijn, aldus Theeuwen. 

Hoeveel geld is er nodig om Kapstok te 
ondersteunen?  
Twee ton. Als elke deelnemende gemeente 30.000 
euro per jaar opzij kan leggen, is het rond. Hoe ze dit 
onderling verdelen, naar grootte van de gemeente of 
naar inwonertal, dat is aan hen.  

Is hiervoor een aanvraag ingediend? 
Nee, formeel nog niet. Wel gaan we dit met die 
zeven Noord-Limburgse gemeenten bespreken.  
Dit vergt wel eerst enkele ‘verkennende’ gesprekken.  
Daar is de stichting al mee bezig. 

Hoeveel beroepskrachten zijn er nodig voor Kapstok? 
Om de zaak goed te laten draaien zijn er mensen 
voor vier volledige dagtaken. Daarnaast is er nog de 
logeerhuismanager. 

Willen jullie eigen beroepskrachten of meer hulp van 
Thuiszorg? 
Nu is het zo dat daar waar onze gast thuis al hulp 
krijgt van Thuiszorg, deze hulp door de 
desbetreffende zorgorganisatie ook voor die gast in 
het logeerhuis geleverd wordt. Zorgtaken worden 
derhalve niet door LK-medewerkers verleend, maar 
door gekwalificeerde thuiszorgmedewerkers.  
LK-beroepskrachten verrichten -net als onze 
vrijwilligers- uitsluitend taken in de sfeer van welzijn 
(gastenbegeleiding). 

 RESPIJTZORG WIL BEROEPSKRACHTEN  

Afscheid. Tijdens de jaarvergadering van 11 april 
van KBO Castenray heeft Rose van Eck afscheid 
genomen als bestuurslid. In 2008 kwam ze in het 
bestuur en vanaf 2010 heeft zij de functie van 
secretaresse vervuld. In zijn dankwoord roemde 
voorzitter Bert van Casteren haar voor haar enorme 
inzet voor de KBO. Dankzij haar inzet kwam in 
Castenray het ‘uit eten’ van de grond, waar nog 
steeds iedere maand vele ouderen van genieten. 
Op haar initiatief kwamen ook de ruilboeken in 
De Wis in Castenray. Hier kunnen mensen hun 

overtollige boeken 
inwisselen voor andere 
boeken. Namens KBO 
Horst-Venray 
onderscheidde Piet 
Thijssen Rose met de 
zilveren hanger van de 
KBO. 

Zoals De Schakel begin dit jaar al schreef: er worden 
vijf woningen voor ouderen of mindervalide inwoners 
van Castenray gerealiseerd in de voormalige 
basisschool van het dorp. De plannen zijn klaar en 
haalbaar. B. en W. van Venray wil het gebouw voor 
€ 50.000,- verkopen aan de stichting Residence 
De Stek In oprichting. De stichting is een initiatief van 
de dorpsraad Castenray. Behalve vijf reguliere 
woningen komen er ook een noodopvangkamer, een 
kantoor en een gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimte in het gebouw. Omdat de 
overeengekomen koopsom van het gebouw 
vijfduizend euro lager is dan de taxatiewaarde, moet 
de gemeenteraad hier op 18 september nog mee 
instemmen.  

 KBO CASTENRAY 

 RESIDENCE DE STEK CASTENRAY 



 5 

  

treedt Tonny Wijnands voor het voetlicht.  

Tonny Wijnands komt uit 
Deurne en geeft bij een 
zorgcentrum voor ouderen 
muziektherapie. Door zijn werk 
is hij liedjes in het dialect gaan 
schrijven en zingen. Als even na 
vijf uur de voorstelling is 
afgelopen, is er nog een gezellig 
samenzijn in de foyer van de 
schouwburg.  
 

Kaartverkoop 

In de kerkdorpen kunnen de kaarten, zoals elk jaar, 
vanaf eind augustus bij de secretarissen van de 
plaatselijke KBO gekocht worden. U kunt hiervoor 
de bijgedrukte bon gebruiken. Lever deze ingevuld in 
in een envelop, waarin het gevraagde bedrag is 
bijgesloten. 

Voor de senioren in Venray (denk eraan, u hoeft 
geen lid te zijn van een ouderenbond) is de 
kaartverkoop in De Kemphaan op 13 september van 
10.00 tot 12.00 uur. Wie die dag niet kan, heeft nog 
een kans op 20 september tussen 10.00 en 
11.00 uur, eveneens in De Kemphaan. 
Vanwege de weekmarkt op maandag kan het druk 
zijn op de parkeerplaatsen. De parkeergarage biedt 
meestal nog ruimte genoeg. 

Is er zicht op of dit geld er komt? 
De gemeente Venray heeft een concrete eerste 
aanzet gedaan. We brengen dit als voorbeeld ook 
over naar andere partijen. 

Verzekeraars vergoeden geen respijtzorg. Is daar 
winst te behalen? 
Verzekeraars vergoeden bij bepaalde polissen wel 
respijtzorg, maar tot nu toe alleen ‘achter de eigen 
voordeur’, dus als er iemand bij de zorgvrager thuis 
komt. Logeerhuis Kapstok valt hier niet onder. Ook 
doen verzekeraars tot nu toe alleen zaken met door 
hen gecontracteerde partijen. Gezien het groeiende 
aantal logeerhuizen, lijkt het logisch en verdedigbaar 
dat de verzekeringsmaatschappijen ook respijtzorg 
anders dan achter de eigen voordeur in hun pakket 
opnemen. Veel gemeenten erkennen de 
logeerhuiszorg inmiddels. Dit blijkt uit het groeiend 
aantal gasten dat met vergoeding vanuit de Wmo bij 
Kapstok verblijft. 

Wat doen bedrijven die minder personeelsverzuim 
hebben als er betere respijtzorg is? 
In de vele gesprekken die Kapstok voert met allerlei 
partijen wordt dit aspect steeds genoemd. Allen 
geven dan aan dat hier zeker financiële winst te 
halen is, door het terugdringen van deze vorm van 
ziekteverzuim. Maar verder dan deze constatering 
zijn we met z’n allen nog niet gekomen. 

De Dag van de Ouderen op maandag 1 oktober staat 
voor de deur. De werkgroep Dag van de Ouderen is 
klaar met de organisatie, er staat weer een mooi 
programma op de rol. Nu is het aan de ouderen om 
kaarten te kopen.  

De dag zal, zoals elk jaar, beginnen met een 
plechtige hoogmis in de Petrus Bandenkerk. Deze 
dienst begint om 13.30 uur en zal worden geleid door 
deken Harrie Smeets. Na de mis wandelen de 
ouderen die dit aankunnen naar de schouwburg, 
waar hen koffie (thee) met een gebakje wordt 
aangeboden.  
Om kwart over drie begint in de grote zaal het 
feestprogramma met een woordje vooraf door 
voorzitter Henk Raedts van de Centrale van 
Ouderenverenigingen. Daarna zal Gerrit Hendriks als 
spreekstalmeester de artiesten aankondigen.  

Het orkest Rooyal (voorheen 
Seniorenorkest Venray) bijt 
het spits af. Inmiddels heeft 
het orkest het roer 
omgegooid, om zo ook jonger 
publiek en jongere 
orkestleden te trekken. 
Riet Martens tekent voor 
de zang bij de nummers. 
Na de pauze, met loterij om 
zeer mooie prijzen,  

  DAG VAN DE OUDEREN  

*** DAG VAN DE OUDEREN 2018 *** 

 

Naam  _______________________________ 

 

Adres  _______________________________ 

 

Woonplaats ______________________________ 

 

Telefoon _______________________________ 

 

Ontvangt graag ……….. kaartjes voor de Dag van 

de Ouderen. Het benodigde geld is bijgesloten. 

 

Handtekening _____________________________ 
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In het kader van Venray Dementievriendelijk  
van 17 tot en met 21 september 2018 wordt weer 
de Week van de Dementie georganiseerd.  
In deze week zullen mensen met dementie, alsmede 
hun mantelzorgers letterlijk gehoord gaan worden. 
Daarnaast zal er met vele activiteiten in dorpen 
en wijken extra aandacht gevraagd worden voor 
de belangen van mensen met dementie.  
De week wordt op Wereld Alzheimerdag, vrijdag 
21 september, met een muzikale manifestatie in 
Schouwburg Venray afgesloten. 

Het doel is aandacht te vragen voor mensen met 
dementie en hun mantelzorgers in Venray. Er wonen 
nu ongeveer 650 mensen met dementie in onze 
gemeente. Dit aantal zal over 25 jaar verdubbeld zijn. 
Driekwart van deze mensen woont thuis. Per persoon 
zijn hiervoor gemiddeld drie mantelzorgers in touw. 
Venray Dementievriendelijk is een beweging die 
ernaar streeft om mensen met dementie zo lang 
mogelijk een plek te geven in de gemeenschap.  

Muziek 
Het thema van de week is muziek: geef mensen 
met dementie een stem. Dit laatste is zowel letterlijk 
als figuurlijk bedoeld. In deze week vindt een aantal 
activiteiten plaats. Op maandag 17 september is 
de Dementheek open in de bieb in Venray. 
Donderdag 20 september is de Danssalon ‘Dans met 
mij’ open, voor een feestelijke dansmiddag bij 
Janssen in de Raadhuisstraat. Vrijdagmorgen 
21 september wordt op Wereld Alzheimerdag een 
mini-symposium gehouden over het belang van kunst 
(dans, muziek, beeldende kunst) voor mensen met 
dementie. In de schouwburg is aansluitend een 
feestelijke afsluiting met medewerking van 
verschillende Venrayse koren. 

 WEEK VAN DE DEMENTIE 
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Seniorservice Venray 

Het beeld dat senioren na hun pensionering achter 
de geraniums kruipen en weinig actief zijn is allang 
achterhaald. Veel ouderen zijn actief met hobby’s, 
sport of andere bezigheden. Ongeveer vierhonderd 
van hen vinden bij Seniorservice Venray een zinvolle 
tijdsbesteding. Voorzitter Jeanne Timmermans, 
secretaris Sjaak Moors, penningmeester Bert Suilen 
en bestuurslid Corry Houwen geven uitleg over de 
organisatie. 

Wat is Seniorservice? 
Seniorservice is een actieve vereniging, die  
-uitgaande van de gildegedachte- kennis, kunde en 
vaardigheden door middel van teamleiders 
belangeloos overbrengt aan anderen. 
De overkoepelende nationale organisatie van het 
Gildewezen is de Stichting Gilde Nederland. 
De gildeprojecten in het algemeen en die van 
Seniorservice Venray in het bijzonder, hebben 
expliciet tot doel de kennis en vaardigheden van 
ouderen niet verloren te laten gaan.  
Deze doelstelling sluit naadloos aan bij die van het 
gemeentelijk ouderenbeleid. De aanbieder, tevens 
teamleider, heeft nog een sociale binding met de 
maatschappij en de deelnemer is daarbij gebaat. 
Denk hierbij aan het voorkomen van een isolement en 
het opdoen van sociale contacten. De deelname aan 
activiteiten is laagdrempelig, omdat de kosten voor 
contributie zeer bescheiden zijn. Eventueel gebruikte 
materialen zijn wel voor rekening van de deelnemer. 

Hoe functioneert Seniorservice in de praktijk? 
In het gebouw van het Gilde, 
Prins Bernhardstraat 12a, 
zijn ongeveer dertig 
teamleiders en evenzoveel 
ondersteuners als 
vrijwilligers actief om rond 
de 400 ouderen allerlei 
vaardigheden bij te brengen. 
Het gaat uitdrukkelijk niet 
om het geven van les, maar 
om het overdragen van 
kennis en ervaring. Activiteiten, die momenteel spelen 
zijn onder meer glasbewerking, keramiek, 
houtbewerking, stoelen matten, schilderen, uitdiepen 
computerkennis, conversatie in Frans en Engels, 
discussie en debat. Eigenlijk voor elk wat wils.  

Wat is het beleid? 
Om de doelstelling te bereiken volgt Seniorservice 
een tweesporenbeleid. Op de eerste plaats biedt zij 
aanbieders van kennis de gelegenheid om hun kennis 
en ervaring belangeloos over te dragen aan anderen. 
Op de tweede plaats tracht het bestuur bij voortduring 
na te gaan aan welke activiteit zowel jong als oud in 
onze samenleving behoefte heeft. 

Heeft Seniorservice ook nieuwe cursussen?  

Wat dit laatste betreft is het bestuur op zoek naar 
ouderen, die hun kennis Spaans en Duits willen delen 
met anderen. Iedereen, die over een bijzondere 
kennis of vaardigheid beschikt en die wil 
overbrengen, is in principe welkom bij Seniorservice. 
Of een aanbod ook leidt tot de gewenste activiteit 
hangt ook af van de belangstelling die hiervoor 
bestaat. Immers zonder deelnemers heeft de activiteit 
geen zin. Om te bezien, of een activiteit al bestaat bij 
Seniorservice, is de website te raadplegen onder 
www.seniorservicevenray.org  
Ook is Seniorservice te volgen op facebook:  
facebook.com/seniorservice.gilde.venray 

 
Dinsdag 11 september van 9.00 tot 
11.00 uur is er een informatieochtend voor de 
computergroepen van Seniorservice Venray.  
In het nieuwe seizoen geven docenten op de 
dinsdagmiddagen computerhulp, telkens van 
13.45 tot 15.45 uur. U kunt zich inschrijven voor 
periodes van zes weken. Tevens kunt u zich dan 
opgeven voor de groepen Fotobewerken 
(maandagochtend), iPad/iPhone-hulp 
(woensdagmiddag) en Excel voor gevorderden 
(vrijdagmiddag). 
Bij voldoende belangstelling zal in het komend 
seizoen ook een workshop (6 tot 8 weken) gegeven 
worden over het bouwen van een website of weblog 
op basis van het programma WordPress. U kunt zich 
opgeven via het contactformulier op de website 
www.seniorservicevenray.org of tijdens de 
inschrijfochtend op dinsdag 11 september. 

Andere activiteiten 
Bij quilten, discussie en debat, maar ook bij andere 
groepsactiviteiten is nog ruimte voor nieuwe 
deelnemers. Kijk hiervoor ook op de website, en 
gebruik het contactformulier voor extra informatie.  

  STEL U VOOR 

  COMPUTERCURSUSSEN  

  SENIORSERVICE 

RIJBEWIJSKEURINGEN  

Senioren van 75 jaar of ouder dienen bij 
het verlengen van het rijbewijs eerst gekeurd te zijn 
door een keuringsarts.  
In Venray kan dit: 

- Elke eerste maandag van de maand  
in De Kemphaan, Kennedyplein.  
Afspraak via tel. 586706.  

- Elke derde dinsdag van de maand  
bij Medipoint, Schoolstraat.  
Afspraak via tel. 036 720 0911  

Voor de keuring zijn nodig: de ingevulde Eigen 
Verklaring, een kleine hoeveelheid urine, 
een medicijnenuitdraai van de apotheek (ook als u 
geen medicijnen gebruikt) en het rijbewijs.  
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet hoe 
sterk deze zijn.  

http://www.seniorservicevenray.org
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Ziekenhuis VieCuri in Venray gaat 
niet weg, zij het dat er straks geen 
plaats meer is om ´uit te zieken´. 
Dit heeft bestuursvoorzitter Ankie 
van Rossum (foto) verteld toen ze 
eind juli voor vertegenwoordigers 
van de onder meer de Centrale van 
Ouderenverenigingen een nadere 
toelichting over de toekomst gaf. 

VieCuri wil eventuele nieuwbouw wel op een andere 
plek in Venray, dichterbij uitvalswegen. 
De Merseloseweg ligt net te afgelegen. 
Het ziekenhuisbestuur zoekt met de gemeente naar 
een nieuwe locatie. 

In het voorjaar, toen VieCuri verregaande 
samenwerking met het Laurentiusziekenhuis in 
Roermond aankondigde (met mogelijk een fusie tot 
gevolg), sloeg Venray de schrik om het hart. Fusie 
zou het einde van het Venrayse ziekenhuis kunnen 
betekenen. Immers, een samengaan leidt tot 
herverdeling van taken en onvermijdelijk tot 
afslanking waar dit kan. Het al ter tafel gekomen plan 
voor nieuwbouw van een kleiner ziekenhuis met 
zorghotel in Venray is vanwege de lopende 
gesprekken vrij snel in een la verdwenen. 

Onbetaalbaar  
“Die fusie, met de rug tegen de muur, is bittere 
noodzaak. Anders verdwijnen alle ziekenhuizen in de 
regio”, zegt Van Rossum. De kosten voor de zorg 
worden onbetaalbaar. Nieuwe apparatuur is 
peperduur. Om die reden is samengaan met andere 
hospitalen en specialisatie nodig. VieCuri vindt dat 
zorg slimmer moet worden met nadruk op 
diagnostiek, behandeling en het verspreiden van 
kennis naar huisartsen en patiënten met veel nadruk 
op digitalisering van de zorg. 
Voorzitter Van Rossum zegt dat alle poliklinieken in 
Venray worden gehandhaafd, inclusief het maken 
van röntgenfoto´s, MRI- en CT-scans. Van uitbreiding 
van taken is voorlopig geen sprake. Behandelingen 
blijven mogelijk, maar opereren in Venray is nog een 
twijfelgeval. Mogelijk moeten mensen daarvoor naar 
Venlo of Roermond. Overigens is het Venrayse 
ziekenhuis in de weekenden al gesloten. Door de 
week blijven er slechts enkel patiënten voor de nacht. 

Reacties 
De zorgen van de vertegenwoordigers uit Venray 
werden tijdens de informatiebijeenkomst niet echt 
weggenomen. 
Duidelijk is nu wel dat het nog enkele jaren zal duren 
voor de plannen voor Venray concreet worden, 
zo liet Jeanne Hendrix van de Centrale van 
Ouderenverenigingen weten. Zorgelijk vindt ze het 
dat VieCuri niet reageert op signalen dat 
Venraynaren (nu al een op de vijf) steeds meer 
naar het ziekenhuis Pantein in Boxmeer trekken.  

Een mini-ziekenhuis 
in Venray verlicht 
de druk op VieCuri 
in Venlo. Maar het 
gemeenschappelijk 
belang van een mini
-ziekenhuis, ook 
nodig om het 
draagvlak in de 
regio niet verder te laten afkalven, wordt niet door 
VieCuri opgepakt, concludeert Hendrix. 
Sociaal Café Venray, dat enkele maanden geleden 
als eerste de trom roerde, is er nog niet gerust op. 
De kans op een nieuw ziekenhuis in Venray is niet 
groot. “Van Rossum sprak sussende woorden, maar 
de vaagheid blijft”, aldus Jan van den Elsen in een 
verslag aan de leden. Op vragen over het zorghotel, 
noodzakelijke huisartsenbedden en een nieuwe 
huisartsenpost ging ze niet in, verwijt het Sociaal 
Café haar.  

 

De gemeente Venray wil vanaf 2019 
het duurzaam opwekken van 
energie stimuleren door korting te geven op de OZB. 
De korting is afhankelijk van de opwekcapaciteit van 
de installatie en geldt voor zowel nieuwbouw als 
bestaande bouw. 

De regeling zelf wordt met de jaarlijkse 
legesverordening en de OZB verordening 
vastgesteld. Om de gemeentelijke systemen voor te 
bereiden en de regeling volgend jaar te laten ingaan, 
zijn nu een aantal uitgangspunten voorgesteld. 
De gemeenteraad neemt hier in september een 
beslissing over. 
Iedere huiseigenaar die energie opwekt zonder 
fossiele brandstoffen te gebruiken krijgt een korting 
op de OZB aanslag. Huiseigenaren die eerder 
al hebben geïnvesteerd kunnen meeprofiteren. 
Nieuwbouwinitiatieven krijgen naast korting op 
de toekomstige OZB, bovendien korting op 
de verschuldigde leges als één of meer installaties 
voor het duurzaam opwekken van energie in de bouw 
wordt opgenomen.  
De uitvoering wordt heel eenvoudig gemaakt. 
De korting wordt verleend na aanlevering en controle 
van een aantal gegevens. 

Zonnepark Smakt 
De gemeente Venray werkt verder mee aan plannen 
voor een zonnepark. Het park van bijna 25 hectare 
komt ten zuiden van Smakt te liggen en grenst 
gedeeltelijk aan de A73. In de loop van 2019 moet 
het zonnepark gerealiseerd zijn. Inwoners van 
Venray kunnen waarschijnlijk een ‘zonnedeel’ kopen 
en daarop rendement behalen.  
Na de zomervakantie houden deze organisaties 
samen een informatieavond. 

 ZORG OM ZIEKENHUIS  

 VENRAY BLIJFT 

 MINDER OZB  

 BIJ ZONNEPANELEN 
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Op de 50-plusbeurs van Venray  
(27 en 28 september) presenteert KBO Limburg zich 
met personeelsorganisatie InMenz in een 
gezamenlijke stand. Wat houdt dit in? 

De crisis is voorbij, jubelen de economen. 
Steeds meer mensen aan het werk, juicht de 
regering. Waar vinden we arbeidskrachten, klagen 
de werkgevers. Wij zijn er, maar jullie willen ons niet, 
roepen de senioren. 

Inderdaad, de werkloosheid daalt en de vraag naar 
goede werklui stijgt met de week. Ziekenhuizen 
kunnen niet opereren omdat er geen deskundige 
mensen te vinden zijn, schoolklassen worden naar 
huis gestuurd, vanwege een gebrek aan 
leerkrachten. 
Maar gek genoeg: ouderen komen niet of nauwelijks 
aan de bak. Schoorvoetend worden senioren 
ingeschakeld. Ouderen zijn te duur, zijn te vaak ziek, 
kunnen niet alles meer, is het verweer van de bazen 
en personeelsmanagers.  
Dat ouderen door hun kennis en ervaring ook zaken 
beter en efficiënter aanpakken wordt vergeten. 
Onderzoek leert dat oudere werknemers minder 
moeite hebben met langer doorwerken als een klus af 
moet, ook als dit buiten kantooruren moet. 
Vijftigplussers zijn ook handiger in het oppakken van 
onverwachte zaken en kunnen vaak vooruit met 
weinig instructies van de baas. Ze zijn ook erg loyaal 
aan het bedrijf en morren niet veel als ze werk van 
een ander moeten opknappen. 
Toch zijn er nog veel vijftigplussers die niet meer aan 
de bak komen. Die (verplicht) zinloze 
sollicitatiebrieven schrijven op vacatures, waarvan ze 
van tevoren weten dat zij die baan niet krijgen. 
Veel gemeenten doen alles om de jeugdwerkloosheid 
terug te dringen, maar aan die van ouderen wordt 
niet veel gedaan. “Die gaan toch binnenkort met 
pensioen”, heet het dan. 

Fluitend 
Maar het kan anders. ‘In Almere zijn ouderen weer 
fluitend aan het werk, liet enkele weken geleden een 
krantenkop in de Volkskrant weten. In deze 
gemeente lieten ambtenaren de thuiszittende 
ouderen opdraven in een buurthuis. Er werden 
gesprekken gevoerd, functies voorgesteld, banen 
aangeboden. De mensen krijgen hulp bij het zoeken 
van geschikt werk, worden gestimuleerd en krijgen 
een cursus aangeboden. Inmiddels zijn een dikke 
150 werkloze senioren aan het werk geholpen. 

InMenz 
KBO Limburg is een samenwerking begonnen met 
InMenz, dat er zich op toelegt om mensen die 
moeilijk aan het werk komen, naar een baan te 
begeleiden. Jonge ouderen die niet aan de slag 
komen, kunnen via KBO en InMenz toewerken naar 
een functie in het bedrijfsleven. Na een oriënterend 

gesprek over wat de oudere kan en wil, wordt het 
opgemaakte profiel gekoppeld aan beschikbare 
vacatures. Zijn er hobbels op de weg dan kunnen die 
met training of opleidingen worden weggewerkt. 
KBO Limburg vindt het een plicht dit te doen.  
“Als we jongere ouderen willen aantrekken bij de 
KBO, moeten we ook voor hun belangen opkomen. 
En voor deze groep betekent dit: zorgen voor werk”, 
zegt directeur Hans Hollanders.  

Hoewel een werkloze senior geen lid van de KBO 
hoeft te zijn, om door InMenz aan een baan geholpen 
te worden, hoopt voorzitter Marcel Ballas wel dat dit 
voor die werkzoekende reden is om zich bij de KBO 
aan te sluiten. Want nieuwe en vooral jongere  
KBO’ers zijn van groot belang voor de toekomst 
van de ouderenbond, zegt Ballas. 

Venray 
In de gemeente Venray is de laatste twee jaar 
de werkloosheid gedaald van 6,1 naar 3,9 procent. 
Maar er zijn geen signalen dat het met de arbeid voor 
senioren ook zo goed gaat. Wat Venray hieraan 
doet? “Op dit moment is de gemeente Venray in 
samenwerking met Brainport Development en de 
arbeidsmarktregio Noord-Limburg aan het 
onderzoeken of we een project speciaal voor  
50+ werkzoekenden kunnen starten. 
Centrumgemeente Venlo neemt hierin het voortouw”, 
zo laat de gemeente Venray weten.  

Om particuliere woningen energiezuiniger te maken, 
werkt de gemeente Venray sinds kort samen met 
Volta Limburg. Deze organisatie helpt 
woningeigenaren die energie willen besparen of 
duurzame energie willen opwekken. Onder de 
noemer ‘PlusJeHuis’ nemen ze alle zorg uit handen 
als het gaat om het verduurzamen van de woning.  

Particuliere woningeigenaren willen het liefst zo 
energiezuinig wonen. Dat is niet alleen goed voor het 
milieu maar ook voor de portemonnee. Bijvoorbeeld, 
door de woning te isoleren spaart u op de 
stookkosten. Maar ook door het plaatsen van 
zonnepalen of een warmtepomp kunt u energie 
sparen. Hierbij komt een hoop uitzoekwerk en 
geregel kijken. Eigenaren van koopwoningen kunnen 
vanaf nu voor service, advies en uitvoering gebruik 
maken van het project ‘PlusJeHuis’. Volta Limburg 
begeleidt de woningeigenaar dan in het hele traject 
bij het kiezen van de energiebesparende 
maatregelen, de financiering en de uitvoering.  

Informatieavonden 
Volta Limburg organiseert in samenwerking met de 
gemeente Venray op woensdag 5 september en 
dinsdag 25 september informatieavonden in het 
gemeentehuis in Venray. Deze bijeenkomsten starten 
om 19.00 uur. Inwoners kunnen zich aanmelden op 
https://www.voltalimburg.nl/plusjehuisvenray 
Via dezelfde website kunnen inwoners gratis online 
besparingsadvies aanvragen. 

    KANS VOOR OUDEREN  

    OP WERK 

  PLUS.JE.HUIS VENRAY  

https://www.voltalimburg.nl/plusjehuisvenray
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Het boek ‘Weg uit de Peel’, van Jacques Vriens, 
komt tot leven in vier ontroerende en grappige 
familievoorstellingen. Deze hebben plaats op 6 tot 
en met 9 september om 20.00 uur op de  
Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel.  
Het verhaal gaat over Janneke die rond 1915 in 
de Peel woont. Janneke droomt ervan om schooljuf 
te worden. Omdat haar broer en haar schoolmeester 
betrokken raken bij een opstand tegen de grote 
Peelbaas, dreigt haar droom onbereikbaar te worden. 
Janneke ziet nog maar één oplossing:  
weg uit de Peel. 

Jacques Vriens is schrijver en regisseur van het 
spektakelstuk, dat al op twee plaatsen in De Peel is 
opgevoerd. Gerard van Maasakkers en Ernst Jansz 
schreven er muziek bij. Er spelen méér dan tachtig 
acteurs, een echte geit en zelfs een paard mee.  
U kunt kaartjes bestellen (€ 17,50 per stuk, kinderen 
€ 12,50) via de website www.weguitdepeel.nl of 
aan de kassa van het Speelhuis in Helmond.  
Wie de uitvoering wil zien maar begin september niet 
kan, kan ook nog op 20 tot en met 23 september 
in De Mortel terecht.  

Harry Kessels en Ger Pelzer uit Venray  
hebben eind juni de wisselbeker van het KBO-  
Jeu-de-boulestoernooi gewonnen. Zij verwierven 
zes punten meer dan hun medefinalisten 
Nelly Geurts en Frans Janssen uit Heide. 
Het dertiende toernooi werd gespeeld op een 
zonnige dag, het was weer een gezellige en 
sportieve wedstrijd. Verdeeld over twee poules 
deden 108 deelnemers, oftewel 54 doublettes mee. 
Het prachtige Bouledrome aan de Hoopweg met 
32 buitenbanen was zo goed als volledig bezet.  

Voor de opening was er eerst de onthulling van een 
kunstwerk dat kunstenares Nelly Geurts samen met 
vele boulers had gemaakt. Direct nadat de voorzitter 
Henk Readts van de Centrale van 
Ouderenverenigingen het toernooi had geopend, 
bonden de doublettes met elkaar de strijd aan. 

  THEATER ‘WEG UIT DE PEEL’  

  KBO JEU DE  

  BOULESTOERNOOI 2018 

http://www.weguitdepeel.nl/
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Elk doublette moest vier wedstrijden spelen.  
De uitslag in poule A was: 1. Harry Kessels 
en Ger Pelzer, Venray (33 punten);  
2. Mien Jenniskens en Jan Litjens, Leunen (29);  
3. Peter Huys en Herman Keyzers, Ysselsteyn (29);  
Uitslag poule B: 1. Nelly Geurts en Frans Janssen, 
Heide (28); 2. Piet en Nellie Keysers, Leunen (25);  
3. Huub en Fien van Ass, Merselo (23);  
Voor de volledige uitslag zie de website 
www.bouledromevenray.nl  

Onder een grote belangstelling speelden de winnaars 
van de twee poules de finale. Harry Kessels en Ger 
Pelzer wonnen. Trots ontvingen zij de prachtige KBO 
wisselbeker uit handen van de winnaars van vorig 
jaar Math en Toos Steeghs.  

Vrijlopen, de diepte ingaan, het veld breed houden, 
de bal aannemen, doodleggen, onder controle 
houden, lijnen uitzetten, de man met de bal tegemoet 
gaan, kaatsen, de vrije man zoeken, passeren, direct 
doortikken, de tegenstander poorten, één- tweetje, 
scoren, goal! 

Elke week op donderdagavond loopt een groepje 
oude mannen te voetballen. Lopen, inderdaad. Want 
het is loop- of wandelvoetbal. Niet rennen, geen 
slidings, geen lichamelijk contact, de bal niet hoger 
dan het middel. Op een klein veld, met kleine 
doeltjes, geen keeper, geen buitenspel, vijf tegen vijf. 
Veel scoren, veel plezier. Het moeilijkste is om niet te 
rennen, alleen lopend te bewegen. 

De mannen zijn senioren, die tot pensioenleeftijd nog 
competitievoetbal hebben gespeeld, of die dertig jaar 
geleden zijn gestopt maar die het spelletje nog 
steeds leuk vinden. Voelt u er ook iets voor om te 
bewegen zonder dat het spierpijn oplevert of 

blessures? Kom dan eens 
kijken op het sportcomplex 
van Oostrum, op 
donderdagavond vanaf half 
acht. Vanaf begin september 
wordt er weer volop gesport. 
Voor de echte kenners: er is 
ook een derde helft, in de 
kantine van de sportclub 

Foto: Henk Lammen 

Bent u senior en wilt u als (ervaren) 
verkeersdeelnemer toch uw kennis over 
de verkeersregels bijspijkeren? Grijp nu uw kans. 
In Venray wordt een cursus georganiseerd van drie 
dagdelen van ieder twee uur. Een deskundige van 
Veilig Verkeer Nederland praat u onder het genot van 
een kopje koffie of thee bij over alle verkeersregels 
die in de loop der jaren veranderd zijn.  

De bijeenkomsten hebben een informatief karakter, 
er is geen examen. Is dit iets voor u? Meldt u zich 
dan aan. U wordt geacht alle drie de data aanwezig 
te zijn. De cursusdagen zijn op de woensdagen 24 en 
31 oktober en 7 november, van 13.30 tot 15.30 uur in 
Ouderencentrum De Kemphaan. De cursus kost u 
€ 8,-. 

U kunt zich aanmelden per mail of middels 
onderstaande inschrijfbon. E-mail: 
steunpuntzuid@vvn.nl onder vermelding van  
‘opfris Venray’. De bon kunt u in een voldoende 
gefrankeerde envelop sturen naar Veilig Verkeer 
Nederland, Limburg, met vermelding van  
‘opfris Venray’. Beekstraat 54, 6001 GJ Weert. 

Inschrijfbon Opfriscursus 
* doorhalen wat niet van toepassing is. 

U ontvangt na aanmelding een (schriftelijke) 
bevestiging van uw deelname aan de cursus.  

 OPFRISCURSUS VERKEERSREGELS 

Eentje voor de regen en eentje voor de zon.  
Het jaarlijkse jeu-de-boulestreffen van de KBO-leden  
uit Castenray, Oirlo en Oostrum, eind juli in Oirlo,  
kende ondanks de hittegolf een spannend en vooral  
gezellig verloop. De onverwachte 
regenbui was van korte duur en kon 
de pret niet drukken.  
De paraplu was voor beide weertypes 
goed. Winnaar werd Theo Voermans, 
gevolgd door Hay Strijbos en Agnes 
Kuijpers. Ger Camps was de gelukkige 
winnaar van de extra attentie.  

Dhr. / Mevr.* 

(voorletters + achternaam) 
  

Adres    

Postcode 

Woonplaats 
    

Telefoon    

geboortedatum    

E-mail    

 WANDELVOETBAL IN VENRAY 

De trotse winnaars. 
Foto: Jan Derikx 
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(Voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.seniorenvenray.nl ) 

Donderdag 30 augustus KOV HOLTHEES-SMAKT: 
Excursie naar de appelkwekerij Van Wely in 
Stevensbeek. Dertig jaar geleden zijn de Van Wely’s 
een eigen fruitbedrijf gestart. Naast het teeltbedrijf 
van appels en peren, hebben ze een koelhuis voor 
die appels en peren. Ze koelen ook fruit voor collega- 
telers. Verder hebben ze een winkel voor de verkoop 
van eigen producten als likeuren en borrels. 
Alle leden krijgen nog bericht van het programma.  
(alleen voor leden)  

Vrijdag 31 augustus KAPSTOK: 
Open-Huis Logeerhuis Kapstok, tussen 16.00 en 
18.00 uur in het voormalige Schuttersveld, vierde 
etage. (voor iedereen)  

Zondag 2 september OOSTRUM: 
Gezellige zondagmiddag, inloop in De Watermolen. 
Vanaf 14.00 uur. (voor alle ouderen) 

Zondag 2 september KBO CASTENRAY, OIRLO, 
OOSTRUM: 
Vertrek vierdaagse reis naar het Sauerland.  
(voor de leden die hebben ingeschreven) 

Woensdag 5 september AVOS: 
Seniorenvereniging AVOS houdt deze woensdag 
een korte fietstocht van ongeveer 25 kilometer. 
Het vertrek is om 13.30 uur bij De Kemphaan. 
Aanmelden graag vóór 10.00 uur bij Hans de Bruijn, 
tel. 512373. Deelname op eigen risico.  
(voor alle ouderen)  

Woensdag 5 september GEMEENTE: 
Informatieavond over PlusJeHuis. Zie elders in 
De Schakel. (voor woningbezitters) 

Donderdag 6 september KBO OIRLO: 
Aanvang seizoen met kaarten en koersballen. 
De kaarters beginnen om 13.30 uur, de koersballers 
om 14.00 uur in gemeenschapshuis De Linde.  
(alleen voor leden) 

Dinsdag 11 september KBO Oostrum : 
Kermisfietstocht van ongeveer 40 kilometer. Vertrek 
bij de kerk in Oostrum om 13.30 uur. De tocht heeft 
één rustplaats, bij Hoeve de Knol in Holthees. 

 ACTIVITEITENAGENDA VAN 

 24 AUGUSTUS - 28 SEPTEMBER 

Opgave: voor fietsers (of autogebruikers als fietsen te 
moeilijk wordt) tot 9 september bij Harrie Holtackers, 
tel. 583803, mail: miaenharrie@hetnet.nl  
Degenen die niet per fiets maar met de auto gaan, 
worden om 15.00 uur verwacht bij Hoeve de Knol. 

Woensdag 12 september KBO OIRLO: 
Aanvang bowlingseizoen. Start om 14.00 uur op 
de bowlingbanen in Oostrum. (alleen voor leden) 

Woensdag 12 september AVOS: 
Dagtocht naar Kevelaer met bezoek aan 
het Niederrheinische Museum en stadswandeling 
met gids. Ook blijft er nog tijd voor jezelf over. Lunch 
en entrees zijn in de eigen bijdrage inbegrepen. 
De eigen bijdrage voor AVOS-leden is € 15,-. KBO-
leden betalen € 20,-.  
(voor leden van AVOS en KBO)  

Donderdag 13 september DAG VAN DE 
OUDEREN: 
Werkgroep Dag van de Ouderen verkoopt tussen 
10.00 en 12.00 uur toegangskaarten 
in De Kemphaan. Lees elders in deze Schakel.  
(voor alle ouderen) 

Donderdag 13 september KBO VENRAY: 
Opening van het 
activiteitenseizoen met een 
stadswandeling door het 
Historisch Kwartier van 
Venray met een gids. Dit is in 
de nabijheid van Grote Markt, 

en St-Petrusbandenkerk. De eigen bijdrage bedraagt 
€ 3,- per persoon. Na afloop koffiedrinken in het 
museum. Het vertrek is om 14.00 uur bij het VVV 
kantoor tegenover de Petrus Bandenkerk. Graag 
opgeven bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of per  
e-mail edtreescadirci@ziggo.nl of door middel van 
een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan. 

Woensdag 19 september AVOS: 
AVOS organiseert een lange fietstocht van pakweg 
45 kilometer. Het vertrek is om 12.30 uur bij 
De Kemphaan. Deelname op eigen risico. Wie mee 
wil doen wordt verzocht zich vóór 10.00 uur aan te 
melden bij Wim van Tilburg, tel. 546524.  
(voor alle ouderen) 

Donderdag 20 september KBO WANSSUM: 
Interessante middag over: Brandveilig Leven doe je 
zo! Aanvang 14.00 uur in De Zandhoek te Wanssum. 
(gratis toegankelijk voor alle senioren van Wanssum) 

Donderdag 20 september DAG VAN DE 
OUDEREN: 
Voor senioren in Venray is in De Kemphaan van 
10.00 tot 11.00 uur de laatste verkoopsessie van 
kaartjes voor de Dag van de Ouderen. Lees elders 
in deze Schakel. (voor alle ouderen)  

Maandag 24 september KBO OOSTRUM, OIRLO, 
CASTENRAY: 
Uitstapje naar Marcienne Collection in Heinsberg. 
Het vertrek is om 13.45 uur bij de kerk in Oostrum, 
vervolgens De Linde in Oirlo en kerk in Castenray. 
(voor de leden die zich hebben opgegeven) 

Zaterdag 8 september MATCH: 
Na het succes van afgelopen jaar organiseren 
Match, Synthese, Vitaal Kapitaal en de gemeente 
de tweede vrijwilligersmarkt. Dit is een ideale 
manier om inwoners van Venray die 
vrijwilligerswerk willen doen, in contact te brengen 
met organisaties die mensen zoeken. Rond de 
zestig organisaties zullen deelnemen. Om die 
reden is nu gekozen voor het Schouwburgplein. 
Het evenement duurt van 14.00 tot 17.00 uur.  
(voor iedereen) 

http://www.seniorenvenray.nl
mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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Donderdag 27 september KBO VENRAY: 
Bezoek aan Akkies Tuin. 
Bij goed weer met de fiets 
naar Akkies Tuin van Ans 
Hoeymakers en Henk van 
Gerwen in Melderslo. 
Deze imkers hebben een 

passie voor lekker en gezond eten. De eigen bijdrage 
bedraagt € 4,- per persoon. Vertrek per fiets om 
13.15 uur bij De Kemphaan. Bij minder goed weer 
carpoolen; dan is het vertrek om 13.45 uur bij 
De Kemphaan. Opgeven bij Trees Cadirçi, 
tel. 581238, per e-mail edtreescadirci@ziggo.nl of 
met een briefje in de KBO-bus bij De Kemphaan. 
Vermeldt dan ook of u per auto of per fiets mee wilt.  
(voor leden van KBO en AVOS) 

Vrijdag 28 september BELEEF PLUSBEURS: 
Op 28 en 29 september vindt in sporthal De Wetteling 
in Venray de Beleef Plusbeurs plaats. Op vertoon van 
hun ledenpas kunnen leden van de KBO deze beurs 
gratis bezoeken. De openingstijden zijn beide dagen 
van 10.00 tot 17.00 uur. (voor alle ouderen) 

Vrijdag 28 september KAPSTOK: 
Open-Huis Logeerhuis Kapstok, tussen 16.00 en 
18.00 uur in het voormalige Schuttersveld, vierde 
etage. (voor iedereen)  

Maandag 1 oktober CENTRALE: 
Dag van de Ouderen. 

Opmerkelijke feitjes over senioren.  
Areg neejs is een Venrayse uitdrukking voor aardig, 
leuk, of vreemd nieuws.  
We nemen telkens iets uit Venray zelf, iets uit 
Nederland en iets uit de rest van de wereld. 
 
In Venray 
De net 97 geworden Mia Geurts uit Venray was op 
haar oude dag nog eens bij alle kleinkinderen op 
bezoek geweest, op één na. Alleen bij kleinzoon 
Jasper niet. Jasper woont te ver weg: eerst in 
Den Haag, tweehoog, nu in Nootdorp. Zolang kon 
mevrouw Geurts niet meer in een auto zitten. 
De kinderen namen contact 
op met de stichting 
Ambulance Wens.  
Ze legden het probleem uit 
en de stichting besloot mee 
te werken. Eind juli kwam de 
ambulance voorrijden en kon 
oma voor enkele uren naar 
haar kleinkind in Nootdorp. 
Vooral haar achterkleinkind 
Lisa was hier héél blij mee.  

In Nederland 
En wij maar denken dat het racecircuit in Zandvoort 
bedoeld is voor Formule 1-wagens. Eind juni waren 
er snelheidswedstrijden voor het Nederlands 
kampioenschap ‘senioren op een scootmobiel’. 
Liefst 72 ouderen van boven de 75 jaar namen deel 
aan deze door de stichting Gouden Dagen 
georganiseerde wedstrijd. De deelnemers moesten 
een parcours met hindernissen en obstakels 
afleggen. Diverse senioren waren zo fanatiek dat ze 
daarbij over de kop sloegen.  

Op de wereld 
Onderstaande gebeurde in de Verenigde Staten, 
waar in ieder huis meer wapens dan bewoners zijn. 
Een 72-jarige man vond dat zijn inwonende moeder 
steeds lastiger werd en opperde het plan om  
de 92-jarige vrouw in een verzorgingshuis te laten 
plaatsen. De moeder voelde zich daardoor zo 
bedreigd, dat ze een pistool pakte en hem 
doodschoot. Haar schoondochter wist haar na een 
kort gevecht te ontwapenen. Of de bejaarde vrouw 
nu in een verzorgingshuis zit of in een huis van 
bewaring, is niet gemeld. 

AREG NEEJS  

OPEN MONUMENTENDAG VENRAY 

Tijdens de Open Monumentendag op 9 september 
zal in Venray speciaal aandacht besteed worden 
aan het 25-jarig bestaan van de Stichting Kruisen 
en Kapellen. Het atelier aan de Van der Gaetstraat 
is ’s middags open.  
Om 14.00 uur is er in de Grote Kerk een lezing 
over het leven en werk van Mgr. Henri Poels.  
In het museum is een tentoonstelling, aan hem 
gewijd, zaterdag- en zondagmiddag open.  
In Merselo draait molen Nooit Gedacht beide 
dagen van 11.00 tot 17.00 uur. 

mailto:edtreescadirci@ziggo.nl
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Brukske, vlak na de oorlog nog een 
mooi boerengehucht, werd begin jaren 
’70 in een razend tempo volgebouwd.  
Maar die nieuwe wijk kreeg al snel een slechte naam: 
criminaliteit, rotzooi, allochtonen, verloedering. 
Ouderen voelden zich er steeds minder happy en 
veilig. Het zijn zomaar wat termen die boven kwamen 
drijven als de goegemeente het over Brukske had. 
In 2011 lieten Wonen Limburg en de gemeente 
Venray een onderzoek doen om erachter te komen 
hoe deze wijk er weer bovenop kon worden 
geholpen. Jessica Vossen van Wonen Limburg legt 
uit. 

Is het imago van Brukske aan het verbeteren? 
“Jawel. In 2011 hadden mensen van buiten de wijk 
het over ‘die buitenlanders daar’ en onveiligheid. 
In 2017 hebben we het onderzoek herhaald. 
Nu spraken mensen in positieve zin over een 
gezellige en prettige woonwijk met een multiculturele 
samenleving en uiteenlopende culturen.” 

Komt Brukske ooit van het imago van ‘die 
buitenlanders’ af? 
“Ik weet niet of dat zal gebeuren. Maar wat eerst 
negatief was, hebben wij (gemeente, bewoners en 
woningstichting) weten om te draaien in iets positiefs. 
Mensen die in Brukske wonen, zijn daar blij mee. 
Er is door allerlei acties en stimulerende maatregelen 
al veel meer onderlinge binding gekomen. 
De wijkbewoners helpen elkaar en organiseren 
samen activiteiten. Hoe ouderen zich hier voelen is 
niet apart onderzocht.” 

Heeft de bouw van een nieuw multifunctioneel 
centrum hier aan bijgedragen? 
“Dat helpt inderdaad wel mee. Er zijn initiatieven, 
die ook mensen van buiten de wijk trekken. En straks 
zullen ook het nieuwe winkelcentrum en de betere 
ontsluiting hiervan hun steentje in positieve zin 
bijdragen.”  

De rondweg door Brukske wordt nu opgeknapt. 
Worden ook de rommelig aandoende binnenstraatjes 
verbeterd? 
“Ik heb niet gehoord dat ook die worden opgeknapt. 
Maar veel bewoners zijn daar ook al mee bezig. 
Ze plaatsen bloembakken, maken muurschilderingen. 
Ze zijn er trots op dat kinderen in deze wijk veel meer 
op straat kunnen spelen dan in andere wijken.”  

 

Wim Beks, Händelstraat:  

Vijfenveertig jaar geleden streek 
Wim Beks neer in Brukske. Het is 
helemaal zijn wijk waar hij zich 
thuis voelt en die vanwege zijn 
vrijwilligerswerk al veel van zijn tijd 
heeft opgeslokt. “Brukske is een 

wijk met een fantastisch Multicultureel Centrum 
(MFC); een wijk waar moskee en protestantse kerk 
broederlijk naast elkaar staan; een wijk met veel 
bewoners waarvan de roots in andere landen liggen, 
waardoor zij de wijk een kleurrijk gezicht geven.” 

Beks kent de wijk als zijn broekzak. “De bewoners 
worden wat ouder en het grote aantal kinderen is 
verleden tijd. Maar de wijk bruist van actie: in het 
MFC wordt gedanst, gegeten, gezongen, gekaart, 
gespeeld en vergaderd. Er is een dartclub die in 
competitieverband wil gaan spelen. In het voorjaar 
een rommelmarkt, in het najaar een wintermarkt. 
Op het Zwarte Pad een braderie, en jaarlijks  
het SOL-festival rond het MFC.” 

Wim heeft één grote ergernis: “Het oude 
winkelcentrum dat niet meer gebruikt wordt, is 
dichtgespijkerd. Het lijkt wel een getto. Dit gedeelte 
mag vandaag nog gesloopt en opgeruimd worden!” 

 
Hermine van Etten, Kiosk: 
“Toen ik hier zo’n veertig jaar geleden kwam wonen 
was de wijk nieuw en nog vol energie. Dat is allemaal 
wat minder geworden. Jawel, er worden allerlei 
activiteiten georganiseerd waar ook ouderen aan 
kunnen deelnemen. Van het ‘eetpunt voor ouderen’ 
bridgen, handwerken, samen koken en de jaarlijkse 
wintermarkt in het MFC tot de rommelmarkt op het 
Zwarte Pad. Nu wordt het winkelcentrum in de Kiosk 
opgeknapt. Bijna alle winkels zijn gesloten en de 
nieuwbouw wordt steeds weer uitgesteld met als 
gevolg dat de wijk met een letterlijk dichtgetimmerd 
winkelcentrum zit. Hoog tijd dat daar verandering in 
komt.” 

 IMAGO BRUKSKE  

 WORDT STEEDS BETER  

  BRUKSKE LEUK,  

  MAAR SOMS… 

De aanblik van de flats werd verfraaid 
om het imago op te poetsen. 
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Sarcastisch zijn de werkende mensen 
vaak over senioren: “die zijn bijna het hele 
jaar op vakantie. De ouderen komen hooguit nog 
thuis om de planten water te geven en het gras te 
maaien.” Is dat beeld correct?  
Natuurlijk niet, het is zwaar overdreven. Criticasters 
zien alleen maar de senioren (een minderheid) die 
gaan kamperen, de winter doorbrengen in het 
zonnige zuiden. 

Maar de medaille heeft ook een andere kant. 
Een flink deel van de ouderen gaat nooit op vakantie. 
Die mensen kunnen het niet vanwege geldgebrek of 
ziekte. Ze kunnen hooguit een keer met een 
Zonnebloemreis mee.  
Dan is er een deel dat alleen maar dag- of weektrips 
maakt, zoals de ouderen die gebruik maken van de 
reisaanbiedingen van de werkgroep Meerdaagse 
Reizen van KBO Venray en kerkdorpen. 
De reisorganisatie ANVR juichte in februari, na een 
onderzoek samen met het Nationaal Ouderenfonds, 
dat ‘de ouderen steeds reislustiger worden’. 
De komende vijf jaar, zo verwachten zij, zullen de 
senioren in Nederland een half miljard euro extra 
uitgeven aan reizen. Van de ene kant komt dit door 
de groei van het aantal ouderen. Nederland vergrijst 
immers. Van de andere kant gaan jongere ouderen 
meer weg om nieuwe landen te bezoeken. Vaak ook 
ver weg naar Afrika en het Verre Oosten. 

Busreizen 
Anne van Houdt, mededirecteur van reisbureau Vice 
Versa in Venray, bevestigt dit beeld. “Ouderen reizen 
heel wat af. Maar ze zijn niet constant onderweg. 
Veel ouderen maken één, hooguit twee reizen per 
jaar. De oudere senioren blijven meestal gewoon 
thuis, al was het maar omdat het lijf dergelijk gesjouw 
niet meer aan kan”, aldus Van Houdt.  
Reisbureau Vice Versa verzorgt onder andere 
georganiseerde busreizen, waar dankbaar gebruik 
van wordt gemaakt. Geen zorgen over de reis, het 
hotel of de innerlijke mens. De senioren hebben 
genoeg vakanties zelf geregeld, nu is het tijd om de 
organisatie uit handen te geven.  

Anne vertelt dat het doel van vakantiegangers heel 
verschillend is. Zo gaan oma en opa met kinderen en 
kleinkinderen graag eens naar Disney Parijs. Dat kan 
met eigen vervoer of met een touringcar. In beide 
gevallen staat het reisbureau de vakantiegangers met 
raad en daad bij. In Nederland is de Veluwe nog 
steeds een toppertje. Maar ook Twente, Friesland, 
Zuid Limburg en ‘naar zee’ zijn gewilde 
bestemmingen. Combinaties met uitstapjes naar 
onze zuider- of oosterburen zijn ook populair.  

Familiebezoek 
De senioren die het verderop zoeken, gaan naar 
Oostenrijk of naar de meren in Noord Italië, om daar 
van de natuur te genieten. Op dit moment is een 
stedentrip naar Praag helemaal hip. Heel veel verder 
willen ze niet met de bus want dan vinden ze de reis 
te lang.  
Verre vliegreizen gaan bijvoorbeeld naar familie in 
Nieuw Zeeland, Canada of Amerika. De families 
emigreerden decennia geleden. Veel senioren 
bezoeken daar een of meerdere familieleden 
die toentertijd het grote avontuur aangingen.  
De eigen Vice-Versareizen gaan dit jaar naar China 
en Armenië & Georgië. De Vice Versa Reisclub 
organiseert en begeleidt deze reizen van A tot Z. 
Mededirecteur Maja Kateman gaat mee op reis als 
begeleidster, aanspreekpunt en ‘ontzorger’.  

Het zijn de bekende problemen onderweg: kamer is 
nog niet beschikbaar, er staat op het vliegveld 
niemand die de groep opvangt. De meeste reizigers 
kennen het wel. 

Cruises 
De laatste jaren hebben de ouderen de riviercruises 
ontdekt. Ze recreëren met plezier op de Donau, Rijn 
of de Maas, met een reisje van enkele dagen tot 
veertien dagen, met uitstapjes in de havens die 
worden aangedaan. Ook dan worden ze bij de hand 
genomen door het reisbureau. Zoals Anne het zegt: 
“De reisbranche verzorgt de complete ervaring voor 
haar klanten.”  
Reizen op maat worden georganiseerd voor iemand 
die graag alleen reist maar ook voor grote groepen. 
Er wordt bijvoorbeeld een rondreis in Zuid Afrika 
(of ander land) uitgestippeld die helemaal naar 
de wens van de klant is. Het liefst wordt men door 
de reisorganisatie in de watten gelegd.  

 

Contactpersonen: 

Saar Bloemers 

Ilse Tindemans  

Dasja Giantsios 

Claire Hendriks  

 Mantelzorgondersteuning 

Voor vragen, advies en ondersteuning 

betreffende mantelzorg kunt u terecht bij 

het Steunpunt Mantelzorg. 

 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 

Mantelzorglijn: tel. 0478-517390 

Mail: mantelzorg@venray.nl 

Inloop: ma – do van 09.00 – 17.00 uur 

Vrijdag van 09.00-13.00 uur op 

Leunseweg 51 (locatie Synthese) 

 Ouderenadvisering: voor informatie, advies 

en ondersteuning op het gebied van wonen, 

zorg, welzijn en vrijetijdsbesteding. 

 Netwerkcoaching: ondersteuning bij het 

uitbreiden of versterken van het sociaal 

netwerk.  

 

Contact Synthese: 

Leunseweg 51, 5802 CG Venray 

Tel: 0478-517300 

Mail: info@synthese.nl 

Site: www.synthese.nl 

  SENIOREN STEEDS MEER  

  OP VAKANTIE 
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DE RADIODETECTIVE  
Ruim honderd jaar geleden was er een nieuw wereldwonder: de radio. En vlak na 
de oorlog kwam er televisie. Leonard Roggeveen uit Schagen schreef hierover het 
boek ‘Draadlooze Oogen’ voor de oudere jeugd. Het boek werd in 1958 opnieuw 
uitgegeven, nu onder de titel De ‘Radiodetective’. Hoofdpersoon Hans Lippe bouwt 
graag radio-ontvangers. Hij raakt bevriend met de zoon van de nieuwe buren, waar 
een dure verzameling postzegels wordt gestolen. Tegelijkertijd krijgt Hans op 
school een pakket van een onbekende weldoener, met daarin een heus 
kleurentelevisietoestel. Op een avond verschijnt er op het tv-scherm een 
geheimzinnige hand met enkele speelkaarten. Dit herhaalt zich enkele dagen. 
Op zijn radio ontvangt Hans een zeer duidelijk station, met een Duits sprekende 
man. Hij noemt hem voor zichzelf de DDD, De Duitse Daverende. Inmiddels wordt 
een meneer De Bruyne verdacht van de postzegeldiefstal. Op de avond dat het 
geheimzinnige televisiestation zich bekend gaat maken, wordt de presentator 
overvallen en Hans herkent in de overvaller Thomas, de huisknecht van de 

buurman. Deze blijkt de vermomde De Bruyne te zijn. De overvallen presentator is een oom van de 
buurjongen, die als technicus een eigen televisiesysteem heeft ontwikkeld en Hans gebruikte als 
proefpersoon. Een heel spannend jongensboek dat door het element van kleurentelevisie een 
sciencefictionachtige sfeer had. 

Leo Broers 

PIET PELLE 
Rond de eeuwwisseling in 1900 richtten Arentsen en Kölling de 
rijwielfabriek Gazelle in Dieren op. De zaken liepen goed, maar er 
moest reclame gemaakt worden om de productie te verhogen. 
Kunstenaar en tekenaar Ko Doncker uit Haarlem kwam met het idee 
een boekje te maken van ´Piet Pelle op zijn Gazelle´. Dit werd landelijk 
verspreid. Het bevatte kleine tekeningen van Pietje op zijn fiets, met bij 
elke tekening een tweeregelig rijm. De jongen beleefde in het boekje 
met 40 plaatjes de meest 
onwaarschijnlijke 

avonturen met zijn fiets. Hij reed over hobbelige stenen, door 
glas, spijkers en doornen. Hij stortte van de rotsen en fietste 
dwars door een stenen muur heen. Pietje botste tegen een 
trein of peddelde dwars door een rivier heen. Alles ging kapot: 
huizen, treinen, lichtmasten, maar de fiets van Pietje bleef heel. 
Beter voorbeeld van Hollandse degelijkheid is nooit gevonden. 
Het is een van de meest geslaagde reclameboekjes die ooit in 
Nederland zijn gemaakt. Piet Pelle op zijn Gazelle is tot op de 
dag van vandaag een begrip. In Dieren staat een standbeeld 
van Piet Pelle. 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

KBO BLITTERSWIJCK OP DE TRAPPERS  

Eind juni stapten 28 ouderen onder een strakblauwe lucht 
op de fiets voor een tocht die Jac Hendriks voor KBO 
Blitterswijck had uitgezet. Twaalf leden maakten de tocht 
mee met een busje en auto. De mooie route bracht de 
ouderen door Swolgen en Broekhuizenvorst in Lottum 
waar bij de Rozenhof koffie of thee en natuurlijk de 
Limburgse vlaai klaarstonden. Daarna ging het via 
Grubbenvorst door het bos naar Meterik, naar 
De Gortmeule. Hier konden de fietsers hun meegebrachte 
lunch nuttigen (zie foto). Nadat de benen waren gestrekt 
gingen ze weer op de pedalen, via Castenray en Oirlo 
naar huis, naar Blitterswijck.  
Op het terras bij café De Swart werd onder het genot 
van een glaasje gezellig nagepraat. 


