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Kennismaking. De koning is dood, lang leve de koning. Dit is een gezegde van vroeger. Als de koning stierf
was er meteen een opvolger. Dit geldt ook voor burgemeesters. Nu is Hans Gilissen niet dood, verre van dat.
Maar hij is geen burgemeester meer. En begin januari werd zijn opvolger geïnstalleerd. Luc Winants kreeg
de ambtsketen omgehangen. En ’s avonds maakte hij in de schouwburg kennis met Venraynaren van
diverse pluimage. Veel ouderen kwamen de nieuwe burgemeester en zijn vrouw de hand drukken.
Mevrouw Winants kreeg meteen uitleg over het wapen van Venray.
Foto: Leo Willems
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(over: participatieraad en Burgers van Venray)
Participatieraad
Er is al veel geschreven over de participatieraad die
de gemeente moet betrekken bij zaken betreffende
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Sinds 1 januari is er een nieuwe raad.
De oude werd begin december ‘in stijl’ uitgeluid: met
meningsverschillen en stekeligheden over en weer,
aldus bestuurslid Wim van Delft. In de nieuwe
participatieraad zit geen vertegenwoordiger van de
Centrale van Ouderenverenigingen. Het bestuur vindt
het onzin dat kandidaten die zij daarvoor geschikt
achten, gescreend worden door een kwartiermaker.
Toch wringt dit. Want, zo werd begin december in
het bestuur besproken, hoe houdt de Centrale nu
voeling met de participatieraad als ze geen
vertegenwoordiger heeft? Hoe krijgt ze signalen door
waarop gereageerd moet worden of actie nodig is?
Hier wordt de eerste maand van dit jaar op
gestudeerd. In de januarivergadering kon worden
meegedeeld dat Rein Dupont bereid is, om als lid
van de Participatieraad contactpersoon te zijn naar
de Centrale toe. Hiertoe heeft binnenkort een
overlegbijeenkomst plaats.
Burgers van Venray
Het bestuur van Burgers van Venray, een organisatie
die de mening van burgers over diverse zaken peilt
aan de hand van stellingen op een website, had
de Centrale gevraagd een schot voor de boeg te
geven over de januaristelling ‘De straatverlichting in
Venray is onvoldoende’. Los van de vraag of die
stelling klopt of niet, oordeelde het bestuur dat het
niet op zijn weg ligt om hierop te antwoorden, zonder
dat dit met de achterban is besproken.

COLOFON
De Schakel is het informatieblad van de Centrale van
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt
10x per jaar in een oplage van 3100 exemplaren en
is óók te lezen op www.cvo-venray.nl
Los abonnement: € 18,- per jaar, te bestellen via
het secretariaat.
De volgende Schakel verschijnt op 6 maart.
Aanleveren kopij:
e-mail: kopij.schakel@seniorenvenray.nl of bezorgen
bij J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.

NIEUWE NAAM WEBSITE

Kopij aanleveren t/m donderdag 13 februari.
Advertenties moeten uiterlijk 11 februari 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.

In zijn vergadering van begin december
heeft het bestuur van de Centrale van
Ouderenverenigingen besloten de naam van
de website aan te passen. Naar het inzicht van
het bestuur kwam in de oude benaming
(seniorenvenray.nl) te weinig tot uiting dat het
de website van de Centrale is. In het verleden heeft
de werkgroep website niet gekozen voor de naam
van de Centrale, omdat de volledige naam veel te
lang zou worden. Bovendien waren de mensen de
eerste benaming (Seniorenraadvenray) gewend.
Om die reden is nu gekozen voor de afkorting cvo.
De websitenaam luidt nu: www.cvo-venray.nl
Overigens, wie toch nog seniorenvenray.nl
gebruikt, komt voorlopig ook op de website terecht.

Redactie:
Jaques Penris (voorzitter, tel. 585364),
Henk Classens, Johan Koster, Hermine van Etten en
Leo Broers.
Redactiesecretariaat:
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray,
hjm.classens@gmail.com
Grafische Vormgeving:
José Mulders en Corry Houwen.
Druk: Van Issum Media.
De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door
financiële steun van de gemeente Venray.
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PAS OP VOOR BABBELTRUC
AAN DEUR EN TELEFOON

COLUMN

Vijf op de honderd
ouderen trappen er wel
eens in: een babbeltruc aan de
deur of telefoon. Vervolgens wordt
in huis wat gestolen, al dan niet
met geweld, of er wordt geld van
hun rekening gehaald. Soms gaat
het om forse bedragen.
Seniorenorganisatie KBO-PCOB pleit voor betere
maatregelen.
Van de ouderen die geconfronteerd zijn met
babbeltrucs (liefst een op de vier) is ruim een vijfde
daadwerkelijk opgelicht. Dat blijkt uit onderzoek door
KBO-PCOB onder 1300 senioren van 55 jaar en
ouder. Criminelen worden steeds vindingrijker om
mensen te kunnen bestelen. Ze zeggen bijvoorbeeld
dat ze de meterstand komen opnemen of een
pakketje komen brengen. Ondertussen proberen ze
geld of waardevolle zaken zoals sieraden te
ontfutselen. Recent was zelfs een bende actief die
bloed kwam afnemen.
Aangifte doen
Directeur Manon Vanderkaa van KBO-PCOB noemt
de cijfers ‘schrikbarend hoog’. Ze pleit voor
maatregelen van de politie en van senioren zelf.
Wijkagenten moeten weer de wijk in en in contact
staan met ouderen. Daarnaast roept ze slachtoffers
op meteen aangifte te doen. Dit laatste gebeurt nog
te weinig, maar vijftien procent geeft in het onderzoek
aan naar de politie te zijn gestapt.
Waarom mensen dit niet aangeven? “Uit schaamte.
Mensen nemen het zichzelf kwalijk dat ze er zijn
ingetuind. Ze zijn slachtoffer geworden van
gewiekste criminelen. Maar het is van groot belang
meteen aangifte te doen. Oplichters gaan de hele
buurt af op zoek naar het volgende slachtoffer.
Met een melding kan dit misschien worden
voorkomen en kunnen daders mogelijk worden
gegrepen”, aldus Manon Vanderkaa.

GOEDE VOORNEMENS
2020 starten we onder een kersverse
burgervader. Het gaat als ‘Jaar 1 onder Luc Winants’
de geschiedenis in. Of we bij zijn afscheid (te zijner
tijd) van een ‘Lucky Luc’ mogen spreken, moeten we
nog afwachten. Hans Gilissen is inmiddels feestelijk
uitgezwaaid.
Overigens, iedereen ‘mijn beste wensen’ nog, en te
wensen valt er nog genoeg.
Om Venray nog wat sfeer te geven worden lege
winkels opgeleukt. Wordt elk Centrum op termijn zo
een Openluchtmuseum, gewijd aan de vroegere
Middenstand?
Zelfs op ons platteland zie je veranderingen.
Personeel is duur en wordt schaars, en zo zie je bij
boerderijwinkels soms het fenomeen ‘automatiek’
al opduiken. Bij Roeëze Gradje kun je zelfs complete
bruidsboeketten ‘uit de muur trekken’.
Grote winkelpanden worden ook steeds vaker
ingericht met meerdere kleine winkeltjes. ‘Shop-in-ashop’ heet dit. Zelfs het grootste pand in ons centrum
kampt met ernstige problemen. En met ‘grootste
pand’ bedoel ik toch écht de Grote Kerk. In z’n eentje
tracht Deken Smeets het hier in Rooy nog te rooien.
Moeilijk. Moeilijk. Personeel wordt schaars. Vanuit
vroegere missielanden wordt het al ingevlogen.
Redden wat er nog te redden valt (betaald met
gespaard zilverpapier?). Ooit breekt ook hier het
moment aan dat deze bron opdroogt. En wat dan?
Techniek
Voor lege kerkpanden blijkt ‘huizen in de kerk’ al
bespreekbaar (zie het kerstnummer van Peel en
Maas). Wat biechten betreft wordt al naar de verre
toekomst gekeken. In stilte wordt er aan een
oplossing via de telefoon gewerkt. Als u dan belt
gaat u iets horen als:
“Om u beter van dienst te kunnen zijn gebruiken we
een keuzemenu. Voor dagelijkse zonden: kies 1.
Voor doodzonden: kies 2. Is het alleen maar jammer
en niet doodzonde: kies 3. Kiest u een 4 dan krijgt u
de vrouw van de Paus aan de lijn. Houd in alle
gevallen uw kerfstok bij de hand.”
Ook de ‘shop-in-a-shop’ zal er in automatiek-vorm
ooit komen. Plaats: portaal van de kerk. Gestart
wordt met een beperkt aanbod aan primaire RKlevensbehoeften. Samen met Bakker Bart en het
Wijnhuis zullen die worden aangeboden, en
onderhandelingen zijn gaande met Roeëze Gradje
voor verse rozenhoedjes.
Voor volle aflaten zult u te zijner tijd bij het
doorgestarte Hulsman terecht kunnen.
Goede voornemens alléén zijn niet voldoende.
Er zal toch écht iets moeten gebeuren om Luc
Winants straks het predikaat ‘Lucky’ nog te kunnen
meegeven.

Op verzoek van een AVOS-lid, die een dergelijke
babbeltruc tot twee keer toe meemaakte in zijn
omgeving, zal de redactie vaker aandacht besteden
aan manieren hoe ouderen kunnen voorkomen dat
ze worden opgelicht, overvallen of beroofd.

OPLOSSING PUZZEL VOOR DE KERST
De oplossing van de kerstpuzzel in
De Schakel 10 van vorig jaar was
KERSTAVOND.
De K was dus als eerste letter
van het woord 1 punt waard,
de E was 2 punten waard, enzovoort.
En zo kan het dat de som van de letters AVOS 25
is en die van Raedts zelfs 30.

Haantje van de Toren
(haantje.v.d.toren@planet.nl)
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De vergrijzing (over tien jaar zijn er meer dan
twee miljoen 75-plussers, 750.000 meer dan nu)
zorgt voor een groeiende druk op mantelzorgers en
professionele hulpverleners, zeker als die ouderen
thuis blijven wonen. Ook de kosten van
gezondheidszorg blijven omhoog gaan.
Van de andere kant: veel van deze ouderen zijn nog
gezond, willen eropuit, hebben geld te besteden.
En als oppasgrootouders of vrijwilligers dragen ze
ook nog flink bij aan de economische groei.
Mensen met een beperking strijden nog steeds om
gelijke mogelijkheden als niet-gehandicapten.
Anderzijds erkennen twee van de drie gehandicapten
dat ze nog nooit zo vrij hebben kunnen doen wat ze
willen als nu. Het is goed, maar kan altijd beter.
Er blijft dus genoeg te doen. “Het is aan ons om het
op te pakken en er wat van te maken. Alleen kun je
niks maar samen kunnen we alles”, aldus Raedts.

GLAS HALF VOL OF HALF LEEG

In zijn nieuwjaarstoespraak heeft voorzitter Henk
Raedts van de Centrale van Ouderenverenigingen
over zijn schouder heen een blik in het verleden
geworpen. “Hoe kijken we op de afgelopen tien jaar
terug”, filosofeerde hij. Alles heeft twee kanten.
De een vindt het erg dat de bejaardenhuizen zijn
gesloten, waardoor ouderen ‘gedwongen worden’
om thuis te blijven wonen, een ander moet er niet aan
denken zijn huis te moeten verruilen voor een kamer
in een tehuis. De een zoekt de rust en zorg, waar de
ander van gruwt.

ZOGEZEGD
“Eén haar op een hoofd is heel weinig.
Eén haar in de soep is al te veel.”
Voorzitter Henk Raedts van
de Centrale van Ouderenverenigingen

ZILVEREN KEMPHAANTJES
Tijdens een bijeenkomst van het bestuur van
ouderencentrum De Kemphaan, eind 2019,
zijn de aftredende bestuursleden Jan de Bruijn en
Martin Verstraelen verrast met een speciale
onderscheiding. Beide bestuursleden kregen wegens
hun vele verdiensten gedurende de twaalf jaar van
hun bestuurslidmaatschap een Zilveren Kemphaan
opgespeld door secretaris Paul van Doesum.
Jan de Bruijn vervulde al die tijd het voorzitterschap
van Stichting de Kemphaan en Martin Verstraelen
had die gehele periode de zorg voor het groot
onderhoud van het gebouw. Jack Min, die wegens
ziekte niet aanwezig kon zijn, kreeg vanwege zijn
twaalfjarige inzet de Zilveren Kemphaan op
oudejaarsdag, thuis, uit handen van Jan de Bruijn.
Het was Jans laatste (goede) daad als voorzitter
van De Kemphaan.
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KIJK VAN
JONATHAN

SPELD VOOR JAN DE BRUIJN
Bij zijn afscheid als bestuurslid van de
Centrale van Ouderenverenigingen heeft Jan de
Bruijn de gouden erespeld ontvangen uit handen van
voorzitter Henk Raedts.
Deze loofde De Bruijn,
omdat hij veel voor de
centrale heeft gedaan.
Ook maakte hij van
ouderencentrum
De Kemphaan,
waarvan hij voorzitter
was, een professionele
organisatie, die niet
meer weg te denken is
in het Venrayse
verenigingsleven.
Lees ook De Schakel 10 van afgelopen jaar.

DE SNEEUWMAN
“Het zijn de oren, meneer.” De man naast mij
had een sterk geplooid gelaat en achterovergekamd haar, dat in dunne grijze slierten op zijn
hoofd lag. Erdoorheen glom zijn schedel roze.
Aan het hoofd zaten twee buitenmodel
oorschelpen, die enigszins van het hoofd
afstonden. Een dun borstelsnorretje haalde het
geheel wat op, maar accentueerde wel het
formaat van de oren.
“Ze groeien door, al sinds mijn zestigste.
Ze waren altijd al groot, maar nu helemaal.
Ik ben er vaak genoeg mee gepest, maar ik heb
ermee leren leven. Ik zie ze zelf niet, dat is een
voordeel. En ze suizen. Niet altijd, soms kort en
dan weer een hele week. Om gek van te
worden. Het klinkt als het draaien van de wieken
van een windturbine, weet u wel, van zoef – zoef
– zoef.”

Jan de Bruijn (links) bewondert de speld die voorzitter
Henk Raedts hem gaat opspelden.
Foto: Harrie Francken.

Secretaresse
Tegelijkertijd nam ook secretaresse
Lonneke Stenvers afscheid.
Zij had al een aantal maanden
verstek moeten laten gaan
vanwege ziekte en zag geen
mogelijkheid meer om zich voor
de centrale in te zetten. “Ik vind
het spijtig dat ik niet meer iets
voor jullie kan betekenen”,
verzuchtte Lonneke. Zij werd voor
haar inzet van vier jaar bedankt
met een grote bos bloemen.

Armzwaai
Met een brede armzwaai maakte hij een rondje,
alsof zijn armen de wieken waren. Ik begreep
hem ook zonder de armzwaai wel.
“Dat is al sinds ik met mijn fiets ben gevallen.
Flink op mijn hoofd, een grote wond en een
hersenschudding. Natuurlijk droeg ik geen helm,
dat ziet er potsierlijk uit en dat doe ik niet.
Maar nu zit ik met de gebakken peren.
Het wordt niet minder, niets helpt, ik heb al tien
gehoorapparaten geprobeerd. Ach, zo’n ramp is
het ook niet. Er zijn ergere dingen in het leven.
Voorspelling
En ik kan nog iets met mijn oren.” De man keek
mij triomfantelijk en vol verwachting aan, alsof hij
verwachtte dat ik zou zeggen: wat dan? Voor ik
wat kon zeggen ging hij verder. “Ik kan het weer
ermee voorspellen. Als ze gaan jeuken, weet ik
dat er regen komt. Ik weet zelfs wanneer het
gaat sneeuwen. Vorig jaar nog, ik wist al twee
dagen tevoren dat er sneeuw zou komen.
Mensen kijken mij vreemd aan als ik voorspel,
maar ik krijg wel altijd gelijk. Dank zij mijn oren.
Die jeuken nu ook.”
Kennelijk keek ik hem ongelovig aan, want hij
zweeg even en zei toen min of meer
verongelijkt: “Nou ja...” Daarna haalde hij zijn
schouders op, ging staan en beende met grote
passen richting Grotestraat. Ik keek hem lang
na. Ik hoopte dat zijn oren niet zouden jeuken.
Het zou sneeuw aankondigen en daarop zat ik
niet te wachten. Ik dacht aan het weerbericht
van de vorige avond. Dat voorspelde invallende
vorst en kans op sneeuw. Dus toch.

CASTENRAY WINT
KERN MET PIT TROFEE
Residence de Stek in Castenray, waar sinds vorig
jaar vijf ouderen wonen, heeft in Limburg de Kern
met Pit Trofee gewonnen. In maart dingt Castenray
nu mee met de landelijke verkiezing van de Gouden,
Zilveren of Bronzen Pit.
Residence de Stek is helemaal door de Castenrayse
gemeenschap gerealiseerd. De voormalige
dorpsschool werd omgebouwd tot een
appartementengebouw met vijf wooneenheden en
een ontmoetingsruimte, bestemd voor ouderen bij
voorkeur uit Castenray die enige zorg nodig hebben.
Zij hoeven nu niet naar een ander dorp te verhuizen.
In Limburg waren er vijftien Kern-met-Pitprojecten in
de race. Alle genomineerden ontvingen het predicaat
‘Kern met Pit’ en 1000 euro.
De winnaar krijgt nog eens 1500 euro.

Jonathan
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AFSCHEIDSFOTO VAN
BURGEMEESTER GILISSEN

GPV-NIEUWS

TOILET (VOOR GEHANDICAPTEN) ZOEKEN
Stelt u zich eens voor dat u winkelt, fietst of met
de auto in een vreemde omgeving bent en u moet
plotseling naar het toilet. Waar vindt u dan het
dichtstbijzijnde, schone toilet?
‘HogeNood’ is een zeer betrouwbare applicatie voor
uw mobiele telefoon, waarmee u het dichtstbijzijnde
openbare toilet of semi-openbare toilet kunt vinden.
Met bijna zevenduizend gecontroleerde locaties kunt
u volledig op de app vertrouwen.
Het is dan ook geen toeval dat deze app meerdere
malen in de prijzen is gevallen in zowel binnen- als
buitenland. De app HogeNood is gratis te
downloaden voor iPhone- en Androidsmartphones via de gebruikelijke app
stores. Voor meer informatie bekijk de
website: https://hogenood.nu/
Uw toiletkeuze kunt u bepalen aan de hand van
voorgaande beoordelingen, afstand en faciliteiten.
In de app wordt onder andere ook aangegeven of
het toilet geschikt is voor gehandicapten. Er is zelfs
aangegeven of er een prullenbak op het toilet is en
of het toegankelijk is met een eurosleutel.
Als u ergens een aangepast toilet aantreft en het
staat nog niet op deze app, geef het dan door
aan M. Arts, GehandicaptenPlatform Venray,
tel. 06 5593 6265.
Hij zorgt dan dat de gegevens op de app van
HogeNood wordt geplaatst.

Op 26 november heeft een delegatie van het
GehandicaptenPlatform een gesprek gehad met
de scheidende burgemeester Hans Gilissen.
In dit prettige gesprek is ook gesproken over het
ambassadeurschap van Hans Gilissen.
Hij is namelijk, samen met beleidsambtenaar
Mariska Boon, ambassadeur van het VN-verdrag
voor ‘de rechten van mensen met een handicap’.
Gilissen heeft aangegeven dit, bij de overdracht
van zijn functie, te bespreken met de nieuwe
burgemeester. Hierover zal het GPV na de installatie
in overleg gaan met burgemeester Winants.
Verder hebben we onder het genot van koffie en
vlaai kort teruggekeken op de afgelopen tien jaar.
Na afloop stelde Gilissen voor om nog een foto
te maken in de hal. Wij hebben hem bedankt en
veel succes gewenst in zijn verdere loopbaan.

Noorderhof 30
5804 BV Venray
0478-514000
www.ewalts.nl

PLUUM-UITREIKING
Eind november zijn de jaarlijkse
Pluumen van Vrijwilligersorganisatie
Match uitgereikt, als eerbetoon aan de
vrijwilligers en organisaties op
vrijwilligersgebied. Onder de gehuldigden zaten
organisaties als de verhuiscommissie van de
Winkel van Sinkel, het Wanssums Info Punt,
de organisatie van 75 jaar bevrijding Veulen,
de vrijwilligers van Eetpunt De Verwennerij uit
Blitterswijck, het hele Schutterswezen,
en personen als Leendert van Gemert en
Mimi Remmers.
6

Math begon met simpele trucjes ‘tussen de
schuifdeuren’ thuis, voor familie en vrienden.
Zijn eerste ‘echte’ optreden was op een
communiefeest in Geleen. Zijn gage: 65 gulden.
In zijn optreden stopt hij allerlei grapjes, want zijn
devies is: “Een dag niet gelachen is een dag niet
geleefd.” Zijn dochter bouwde een website voor haar
vader: www.magicmath.nl en daardoor regent het
aanbiedingen. Math goochelt op kinderfeestjes en
bruiloften, met carnaval, familiefeesten en
vrijgezellendagen, wat u maar bedenken kunt.
Om beter te worden bezoekt hij nationale en
internationale goochelaars. Hij kijkt hoe zij bewegen,
hoe ze het publiek bespelen en welke kleding zij
dragen. Inmiddels kent Math veel van zijn collega’s
in binnen- en buitenland.
Magic Care
Van Rhee heeft zich aangesloten bij ‘Magic Care’
waarvan veel vakgenoten lid zijn. Deze stichting
verzorgt optredens voor kinderen die ziek zijn, een
handicap of andere problemen hebben. Bijvoorbeeld
in ‘Villa Pardoes’ in Kaatsheuvel. Hier kunnen ernstig
zieke kinderen met hun ouders genieten van een
volledig verzorgde vakantie, aangeboden door Magic
Care. Natuurlijk met goochelaars.
Met liefde treedt Math ook op voor ouderen met
beginnende dementie, voor KBO, Zonnebloem en
daklozen. De ouderen zingen vaak vol overgave mee
met de toppers van toen. Bij de optredens wordt het
decor onder eigen regie met twee collega’s
opgebouwd, zo helpt de één de ander. Math is dag
en nacht met zijn hobby bezig. Zelfs in bed en onder
de douche worden trucs bedacht.
Aan het einde van
het gesprek moet
hij nog even een
truc doen met een
touwtje. Dat bestaat
ineens uit drie delen,
dan weer twee. Of is
het toch maar één
touwtje? Ik snap er
geen snars van.
Geen probleem:
hij doet een kunstje
met kaarten. Weer
ga ik de boot in.
Op die truc met het
touwtje, heeft hij een
half jaar geoefend,
zegt Van Rhee. Hij heeft standaard een stok kaarten,
touw en munten bij zich. Een praatje op straat leidt al
gauw tot een kunstje in de open lucht. Elke dag heeft
hij wel een of meer slachtoffers te pakken.
Math wil graag reclame maken voor Magic Care.
Mocht u een bijdrage willen leveren, kijkt u dan op
de website www.villapardoes.nl

DIT HOUDT ME BEZIG
Wie is:
Geboren in:
Leeftijd:
Gehuwd met:
Opa van:
Oud beroep:

Math van Rhee
Tegelen
67 jaar
Maria
2 jongens
Vrachtwagenchauffeur Hertog Jan

Math van Rhee is een fervent wandelaar en tijdens
zijn ochtendwandeling meldt hij zich bij uw
verslaggeefster thuis. Als zij de deur openmaakt
komt er ook wat binnen: een boom van een vent
met een vrolijk gezicht en lichtjes in zijn pretogen.
Precies de man die andere mensen blij kan maken.
Math steekt gelijk van wal. “Ik ben in Tegelen
geboren, waar veel artiesten vandaan komen.
Ik lag zeven maanden in een couveuse. De arts die
mij ter wereld hielp, zei dat ik een bijzonder kind was
met een gave. Ik ben met de helm geboren.
Die kinderen hebben altijd geluk.”
Toen hij vier was emigreerde het gezin naar
Australië. Maar na acht jaar kwam de familie terug.
Math belandde op zestienjarige leeftijd als bijrijder
bij Heineken. Uiteindelijk chauffeerde hij 32 jaar
voor brouwerij Hertog Jan in Arcen.
Van Rhee kent hierdoor elke kroeg en restaurant
in Limburg en Brabant. Wanneer er tijd was bij
het afleveren van het gerstenat, imiteerde Math
de ‘Dik Voormekaar Show’ en andere typetjes van
André van Duin.
Of zijn grote idool
Elvis Presley.
Tijdens een
millenniumfeest in
Puttershoek trad
Van Rhee op voor een
5000-koppig publiek,
zong hij ‘Bestel maar’
van Rowwen Hèze en
ontmoette hij
Peter Koelewijn en
Vader Abraham.
Zelfs de bruidssuite in
een chic hotel werd
voor hem en zijn
Maria geregeld.
Goochelspulletjes
Op een feestavond in Oostrum zag hij een
goochelaar en bingo! Math wist meteen: dat is wat
ik wil. Hij werd lid van goochelvereniging Gonga
en kocht bij ‘Dynamite Magic Shop’ in Velden zijn
eerste goochelspulletjes. Hier ontmoette hij vijftien
jaar geleden ook zijn beste vriend Leon die daar al
jaren werkt. Sindsdien oefenen ze samen en leren
van elkaar.

Tekst: Hermine van Etten
Foto’s: archief Van Rhee
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Duurzame hulp
Wat verstaat de overheid onder
‘duurzame hulpverleningsrelatie’?
Dan heeft u bijvoorbeeld een
hulpverlener die arbeid verricht: die het huis
schoonmaakt of u helpt met uw administratie.
U hebt een vaste begeleider nodig of een
hulpverlener die voor een langere periode bij u thuis
komt. Niet dus bij een tijdelijke oplossing na een
ziekenhuisopname.
Elke gemeente bepaalt zelf wanneer sprake is van
een duurzame hulpverleningsrelatie. De afweging
wordt gemaakt per voorziening, niet per zorgvrager.
Als een algemene voorziening voor de meeste
mensen aan de criteria voldoet, dan geldt voor álle
cliënten het abonnementstarief. Een gemeente kan
ervoor kiezen om ook voorzieningen zonder
duurzame hulpverleningsrelatie toe te voegen aan
het abonnementstarief. Ook mag een gemeente
ervoor kiezen om geen bijdrage te vragen voor
voorzieningen of om de eigen bijdrage te verlagen.
Voorbeelden
Hieronder staan enkele voorbeelden genoemd ter
verduidelijking.
-Bij begeleiding en huishoudelijke hulp voor langere
tijd is sprake van persoonlijke hulpverlening waarbij
arbeid het grootste kostenonderdeel is.
De hulpverlener komt regelmatig bij u thuis, u hebt
veel persoonlijk contact. Het is belangrijk dat u een
vaste begeleider of hulp heeft. Hier is sprake van
een duurzame hulpverleningsrelatie.
-Bij een dienst als tafeltje-dekje krijgt u uw eten
thuisgebracht. Wie deze maaltijden bezorgt is niet
belangrijk. Dit is dus geen duurzame
hulpverleningsrelatie.
-Van respijtzorg maken de meeste mensen maar een
paar keer per jaar een paar dagen gebruik. Dus is er
geen sprake van een duurzame hulpverleningsrelatie.
Maar respijtzorg kan bestemd zijn voor gezinnen met
een kind met een zware beperking. Of op mensen
met een chronische aandoening. Dan kan het wel
hieronder vallen.
-In de meeste gevallen valt dagbesteding onder de
term duurzame hulpverleningsrelatie. Bijvoorbeeld
een zorgboerderij waar u meerdere keren per week
heen gaat. Soms is er bij dagbesteding geen
duurzame hulpverleningsrelatie. Denk hierbij aan
een buurthuis in de wijk waar mensen binnen kunnen
lopen wanneer zij dit willen.
-Soms is een voorziening voor een persoon wel
een duurzame hulpverleningsrelatie, maar voor de
meeste mensen niet. De voorziening valt dan niet
onder het abonnementstarief. Dan is de hulpvrager
veel geld aan eigen bijdragen kwijt. In zo’n geval
moet de gemeente onderzoeken of een algemene
voorziening financieel passend is. Zo niet, dan moet
iets anders worden gezocht, in de vorm van een
maatwerkvoorziening waarvoor het
abonnementstarief geldt.

HOE ZIT DAT BIJ DE WMO?
Meten met twee maten, roepen mensen al snel:
de een krijgt hulp wel betaald, de ander niet.
Maar vergelijken we wel hetzelfde? Het ministerie
van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en ondersteuning onder het abonnementstarief valt en
andere niet.
Mensen met een beperking of chronische ziekte
hebben bovendien vaak te maken met meerdere
regelingen. Én bij elke vorm van zorg gold tot nu toe
een apart eigen risico. Die mensen moesten
daardoor dubbele of meerdere eigen bijdragen
betalen. De overheid wil deze stapeling van eigen
bijdragen voorkomen. Daarom wordt in 2020 de
eigen bijdrage in de Wmo voor de meeste hulp en
ondersteuning maximaal € 19,- per maand. Dit
‘abonnementstarief’ geldt in principe voor alle
‘maatwerk’-voorzieningen. En voor ‘algemene
voorzieningen’ waarbij sprake is van hulpverlening
voor langere tijd: de zogenaamd duurzame
hulpverlening.
Algemeen of maatwerk
Een ‘algemene’ voorziening is voor iedereen
beschikbaar. Ook inwoners die gewoon gezond van
lijf en leden zijn, kunnen gebruik van maken van een
dienst als boodschappenbezorging of
maaltijdvoorziening.
Een ‘maatwerkvoorziening’ is een voorziening die
past bij uw persoonlijke situatie. Die is voor u op maat
gemaakt. Een maatwerkvoorziening krijgt u, als een
algemene voorziening voor u niet de juiste oplossing
is. Om dit te bepalen doet de gemeente onderzoek
naar uw situatie. Dat is meestal een (keukentafel-)
gesprek om te kijken wat u nodig heeft.
Passend
Niet alle algemene voorzieningen vallen onder het
abonnementstarief. Veel gemeenten vragen
bijvoorbeeld voor vervoer een lagere eigen bijdrage
per rit. Het zou namelijk duurder zijn om negentien
euro per maand te betalen als u maar één keer per
maand vervoer nodig hebt.

bron: Ieder(in)
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WMO-WIJZIGINGEN IN 2020

AREG NEEJS

Factuurtermijn
In 2019 werd een rekening gestuurd over een periode
van 28 dagen (4 weken). Deze factuur werd achteraf
verstuurd. Vanaf 2020 betaalt u per maand vooraf
voor de zorg die u ontvangt. Dit betekent dat u in
dezelfde maand dat u zorg en voorzieningen
ontvangt, daarvoor betaalt.
Eigen bijdrage
In 2019 betaalde u per vier weken maximaal € 17,50
aan eigen bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand
maximaal een eigen bijdrage van € 19,- gaan betalen
aan het CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen
bijdrage int.
Overgang
Doordat het CAK overgaat op dit nieuwe systeem zult
u aan het begin van 2020 meerdere facturen krijgen:
de laatste facturen van 2019 én de eerste factuur van
2020. De laatste rekeningen van 2019 ontvangt u dus
niet in 2019, maar in 2020. Houdt u er dus rekening
mee dat u in januari ook nog moet betalen voor 2019.
Mocht het voor u problemen opleveren als de
rekeningen opstapelen in januari 2020, dan kunt u
kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling.
Hiervoor kunt u nadat u de factuur hebt ontvangen
contact opnemen met het CAK.
Informatiepakket
De gemeente waarin u woont, zal de gegevens
aanleveren aan het CAK; u hoeft dus niet zelf
gegevens aan te leveren. Begin 2020 zult u een
pakket met praktische informatie over het nieuwe
abonnementstarief ontvangen. In dit pakket zal naast
de informatie ook de beschikking en vastgestelde
eigen bijdrage worden vermeld. Daarbij ontvangt u
ook een contactformulier.

Opmerkelijke feitjes over
senioren. Areg neejs is een
Venrayse uitdrukking voor aardig of vreemd nieuws.
We nemen telkens iets uit Venray zelf,
iets uit Nederland en iets uit de rest van de wereld.
In Venray
In december heeft
Venray burgemeester
Hans Gilissen
uitgewuifd. Inmiddels
heeft Luc Winants zijn
ambt overgenomen.
Het laatste wapenfeit
van Gilissen (buiten
dan zijn afscheidsfeest) was het huldigen van de
gouden bruidsparen van de tweede helft van 2019.
Het waren er meer dan zestig dit keer.
Stadsarchivaris Paul van Meegeren verraste de
burgemeester met een polygoonjournaal van zijn
geboortejaar. Hans zelf (we mogen weer gewoon
Hans zeggen) verraste de bruidsparen als muzikant.
In Nederland
Zestig jaar heeft de nu
83-jarige Jef Mooren uit
Tienray (foto) films gemaakt.
Geen speelfilms en ook niet
alleen rolprenten van zijn
kinderen en vakanties.
Hij kocht dan wel zijn eerste
camera om de geboorte van
zijn eerste kind vast te
leggen, maar was al snel op
ander vlak bezig. Hij werd
documentairemaker.
Hij legde gebruiken uit vroeger tijden vast in Tienray
en Swolgen. Mooren zag dat oude technieken en
gewoonten aan het verdwijnen waren.
Zoals mijten bouwen. De kerkgang voor vrouwen die
net zijn bevallen. Buren die op de koffietafel gaan bij
een weduwe. Een dagloner. Beelden uit het verleden
die niemand meer kent. Eind vorig jaar werden zijn
films nog eens vertoond tijdens de Swolgense
filmdagen.
Op de wereld
Twee Britse gelukzoekers van 57 en 60 jaar oud
hadden recht op pakweg 1,75 miljoen euro, maar
kregen in plaats daarvan rond de tien jaar celstraf.
De mannen vonden bij het stadje Herefordshire in
een akker een oude schat: sieraden en driehonderd
oude munten uit de vroege Middeleeuwen.
Naar schatting was deze vondst een 3,5 miljoen
Britse pond waard. Officieel moet een dergelijke
vondst aan de staat worden afgedragen, met recht
op de helft van de waarde. Ze dachten meer te
kunnen verdienen door het zaakje aan anderen te
verkopen, maar werden al snel betrapt.

NIEUWE LEDEN
PARTICIPATIERAAD
De gemeente Venray heeft twaalf
nieuwe leden voor de Participatieraad benoemd.
Zij zijn officieel op 1 januari aan de slag gegaan.
De Participatieraad adviseert het college van
burgemeester en wethouders, gevraagd en
ongevraagd, in zaken betreffende de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
De zes vrouwen en zes mannen zijn door
kwartiermaker Wim van Osch gekozen uit een groep
van 28 personen die hadden gesolliciteerd. Drie van
de twaalf komen uit de kerkdorpen: Kitty Janssen uit
Merselo, Petra Steeghs uit Oirlo en Rein Dupont uit
Oostrum. De overigen komen uit Venray zelf.
Het zijn: Liesbeth van Aarssen, Wilma Keijzers,
Asmaa Darkaoui, Toos Wintels, Lei Heldens,
Ton van Gestel, André Duijghuisen, Peter ter Huurne
en Frans van Schendel.
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NOODKLOK OUDERENZORG
MILJOENENSTROP

CAMPAGNE VALPREVENTIE OUDEREN
Zeven Noord-Limburgse gemeenten (waaronder
Venray) en zorgverzekeraar VGZ bieden 2500 Noord
-Limburgse ouderen die een verhoogd risico hebben
om te vallen, een cursus valpreventie. De aanbieders
hopen daarmee
het aantal van
20.000
ongelukken door
een val fors naar
beneden te
brengen.
Tussen nu en
2025 zullen 7000
ouderen uit NoordLimburg worden
beoordeeld op valrisico en mobiliteitsproblemen.
De mensen krijgen te horen wat ze zelf kunnen doen
om onderuitgaan te voorkomen. Gemiddeld een op
de drie ouderen heeft een verhoogd valrisico.
Zij krijgen een cursus valpreventie aangeboden en
ondersteuning op maat.
VGZ en de Noord-Limburgse gemeenten tussen
Gennep en Beesel ondertekenden begin januari
een overeenkomst, om het aantal valincidenten
naar beneden te brengen. Ook VeiligheidNL,
kenniscentrum Vilans en Social Finance NL doen
mee. De laatste zal externe, private fondsen werven
om de kosten te dekken. Als het aantal ongelukken
en dus ook de medische kosten daadwerkelijk
omlaag gaan, worden de investeerders terugbetaald
door de gemeenten en VGZ.
De cursus valpreventie is nodig. Het aantal ouderen
dat valt en daaraan ernstige verwondingen
overhoudt, groeit. Ook het aantal dodelijke
ongevallen is vorig jaar gestegen naar dertien per
dag, aldus de cijfers van het CBS. Uit cijfers van
VeiligheidNL blijkt dat in Noord-Limburg jaarlijks rond
de 20.000 valincidenten met ouderen voorkomen.
Dit leidt tot 7000 behandelingen en 600 opnames
in het ziekenhuis. De verzekering moet daarvoor
zestien miljoen euro op tafel leggen.

In december heeft de Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) namens de gemeenten
de noodklok geluid. De hulp aan oudere inwoners
wordt steeds duurder, terwijl de inkomsten dalen.
Een miljoenenstrop dreigt voor de gemeenten.
Steeds meer ouderen kunnen een beroep doen op
de gemeente voor hulp in hun dagelijkse leven.
Gemeenten moeten dit aanbieden via de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Uit een nieuwe kostenprognose van de VNG blijkt,
dat er in 2024 vele duizenden ouderen extra gebruik
zullen maken van deze ondersteuning. Daardoor
stijgen de kosten voor de betrokken gemeenten de
komende vijf jaar jaarlijks met ongeveer zeven
procent. De oorzaken: vergrijzing, beleid om mensen
langer thuis te laten wonen, minder beschikbaarheid
van mantelzorgers en de invoering van een nieuw
abonnementstarief voor ondersteuning.
Daartegenover staat: iedereen betaalt maximaal
€ 19,- euro per maand voor thuishulp. Terwijl dus de
uitgaven met zeven procent stijgen, zien gemeenten
een verlaging van de Wmo-inkomsten uit eigen
bijdragen tot dertig procent. Of het Rijk bijspringt,
weten de gemeenten nog niet.

ELEKTRISCHE TAXIBUS OMNIBUZZ
Vervoersorganisatie Omnibuzz zet sinds kort
elektrische taxibusjes in, die met een normaal
rijbewijs bestuurd mogen worden.
Het busje, dat wordt ingezet voor het vervoer van
ouderen en gehandicapten, rijdt voorlopig alleen
nog in Noord-Limburg.
Omnibuzz regelt voor alle Limburgse gemeenten
het vervoer van ouderen en gehandicapten.
Vanaf dit jaar moet dertig procent van de vijfhonderd
taxi’s die voor het bedrijf rijden, emissievrij zijn.
In de praktijk worden vooral de personenwagens
vervangen. Elektrische busjes worden door de accu’s
te zwaar om met een normaal rijbewijs bestuurd te
mogen worden.
Er is nu echter een Volkswagenbusje op de markt
gekomen dat lichter is. Taxibedrijf Geerets De Leeuw,
dat in grote delen van Noord- en Midden-Limburg het
vervoer voor Omnibuzz verzorgt, heeft vier
exemplaren van die elektrische bus gekocht. Die zijn
door de RDW apart goedgekeurd omdat er nog geen
Europese typegoedkeuring voor is.
Omnibuzz maakte bekend dat het aantal ritten in
2019 voor het eerst is afgenomen. De voorbije jaren
steeg de vraag naar het speciale vervoer, omdat
openbaar-vervoerbedrijf Arriva minder dorpskernen
aandoet. Voor veel ouderen en gehandicapten is
de afstand naar de bushalte daardoor te groot
geworden. Het gevolg hiervan is dat de gemeenten
met hogere kosten werden opgezadeld.
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ondermeer een wesp op een bloem. Zo echt, zo
scherp, u zou bijna denken, dat mevrouw wesp heeft
geposeerd.
Alleszins was het de moeite van het bezoeken waard.
De tentoonstelling is inmiddels afgelopen, daarmede
het tijdelijk karakter van het evenement
onderstrepend. Er zullen ongetwijfeld meer pop-up
tentoonstellingen volgen.

CRE-AVOS: SCHEPPING
IN TWEE MAANDEN
In de pop-up galerie aan het
Kapelaanspad zijn inmiddels acht
tijdelijke tentoonstellingen gehouden van meestal
Venrayse kunstenaars. Tot nu toe hebben ruim 8000
bezoekers de tentoonstellingen weten te vinden.
Op 28 november werd de negende geopend.
Het betreft een tentoonstelling van zeventien
creatieve leden van de ouderenvereniging AVOS.
Zij lieten een heel divers palet aan kunst zien.
De naam voor deze tentoonstelling was CRE-AVOS.
Er waren schilderijen, maar ook keramiek, foto’s,
beeldhouwwerken, textiele werkvormen en kalligrafie
te bewonderen.
Tijdens de opening vertelde mede-organisator
Gonnie Geerets, hoe in heel korte tijd CRE-AVOS
kon worden gerealiseerd. Tussen het idee en de
realisatie zaten twee maanden. Dat kon mede door
de enthousiaste reacties van de leden van AVOS en
door de actieve medewerking van Cultura Venray.
Henk van Osch, namens Cultura Venray, belichtte de
rol die deze organisatie kan spelen op het terrein van
cultuur in Venray. Voorzitter Frits Vossen van AVOS
verrichtte de opening door de naam van de
tentoonstelling op een houten bord te schilderen.
Aandacht
Zonder anderen tekort te
willen doen, springen de
creaties van enkele leden
erbovenuit. Heel mooi
keramisch werk van Kees
Moerkerk, die in zwart
bakkende chamotte de
zeer aansprekende
“Afrikaanse wanhoop”
weergeeft.
Prachtige hoofden van
Lippizaner volbloeds van
Paul Bisschops.
De portretten van Anton
Biemans bleven de

Tekst: Leo Broers
Foto’s: Willem van Riet

FASV BOOS OP ANBO
OVER LEDENWERVING
De Federatie van Algemene
Seniorenverenigingen (FASv), waarbij de
ouderenvereniging AVOS uit Venray is
aangesloten, is boos op de ANBO. De landelijke
ouderenbond maakt zich schuldig aan ongeoorloofde
ledenwerving, vindt FASv. Deze heeft hierover
de Autoriteit Persoonsgegevens (APG) verwittigd,
zo staat in de Kerstnieuwsbrief van december.
ANBO verwijt op haar beurt FASv het ronselen van
leden uit ANBO-kringen.
FASv is een federatie die gevormd is door
ouderenverenigingen die tot vijf jaar geleden hoorden
bij de ANBO-organisatie. Wegens centralistisch
beleid van ANBO stapten ze uit die bond en vormden
onafhankelijke afdelingen zoals AVOS.
ANBO probeert zieltjes terug te winnen door leden
van AVOS aan te schrijven met “Fijn dat u lid
geworden bent van ANBO, we heten u van harte
welkom.” Dit, terwijl de betreffende mensen zich
helemaal niet hebben aangemeld.
ANBO verontschuldigt zich met de stelling dat per
abuis een verkeerd adressenbestand is gebruikt.
Maar ook AVOS-leden die nooit bij ANBO hebben
gehoord hebben die brieven gekregen, zegt FASv.
De federatie heeft protest ingediend bij de Autoriteit
Persoonsgegevens, die toeziet op het naleven van
gegevens van burgers. FASv heeft ook de leden die
een dergelijke welkomstbrief van ANBO hebben
gekregen, gevraagd een klacht bij APG in te dienen.
Officieel kan FASv namelijk niet protesteren,
dat moeten burgers zelf doen.

Het paard van Paul Bisschops
en de zwaarmoedige man van Paul Wijnen.

aandacht van de
bezoekers trekken.
Ook het werk van
het echtpaar Elly en
Sjaak van Wylick
wekte bewondering.
Elly heeft met
engelengeduld een
doek van textiel
vervaardigd,
Sjaak heeft met
waarschijnlijk nog
meer geduld
natuurfoto’s gemaakt,
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Donderdag 13 februari KBO VENRAY:
Kaartverkoop voor het Stamppotconcert (zie 25 febr.)
tussen 10.00 en 12.00 uur in De Kemphaan.
Entreeprijs € 10,- op vertoon van uw KBO-pas.
KBO Venray kan maar 100 kaarten verkopen.
Dus OP = OP.

ACTIVITEITENAGENDA VAN
1 FEBRUARI – 6 MAART
(Voor de vaste activiteiten van elke week:
zie de website www.cvo-venray.nl )
Woensdag 29 januari KBO VENRAY:
Sfeeravond in ANNO 54. Opwarmavond voor
carnaval met de buuttereedners Berry Knapen,
Hans van Baarschot, Bjorn Smets, Helga Cornelissen
en Limburgs kampioen 2020 Theo Nellen uit Heide.
Ook met Henk Deters en een bezoek van de prins
van De Piëlhaas. De zaal gaat om 18.00 uur open.
Het programma begint om 18.45 uur.
(voor KBO-leden met een toegangsbewijs)

Donderdag 20 februari AVOS:
Seniorenvereniging AVOS heeft deze dag een lezing
die wordt gegeven door de NVVE, de Nederlandse
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.
Het onderwerp is: ‘Voltooid leven of stapeling van
ouderdomsklachten’. De lezing is in De Kemphaan en
begint om 14.00 uur. (voor leden van AVOS en KBO)
Dinsdag 25 februari KBO VENRAY:
Stamppotconcert. Voor de vijfde keer viert KBO
Venray haar carnaval in ‘eigen’ huis, ouderencentrum
De Kemphaan. Het motto deze keer:
“Met gezelligheid en een smakelijke pot, kan de KBO
niet meer kapot.” Het zogenaamde Stamppotconcert,
verzorgd door het showorkest De Vrolijke
Notenkrakers, heeft zoveel faam verworven, dat er al
vrij vroeg in het seizoen toegangskaarten worden
gereserveerd.
De middag begint om 14.00 uur. De Kemphaan
gaat om 13.00 uur open. (alleen voor leden)

Woensdag 5 februari KBO OIRLO:
Bowlingmiddag in
Oostrum.
Aanvang 14.00 uur.
(alleen voor leden
van de
bowlinggroep)
Woensdag 5 februari AVOS:
Seniorenvereniging AVOS houdt op woensdag
5 februari een korte fietstocht van 25 kilometer.
Het vertrek is om 13.30 uur bij De Kemphaan.
Wie mee wil, moet zich vóór 10.00 uur aanmelden
bij Wim van Tilburg, tel. 546524.
Deelname op eigen risico. (voor alle ouderen)

Vrijdag 28 februari KAPSTOK:
Logeerhuis Kapstok heeft op deze vrijdag de
maandelijkse open-huismiddag tussen 16.00 en
18.00 uur in het gebouw Bergweg 300 Venray
(Schuttersveld), vierde etage. (voor iedereen)
Woensdag 4 maart KBO OIRLO:
Bowlingmiddag in Oostrum. Aanvang 14.00 uur.
(alleen voor leden van de bowlinggroep)

Maandag 10 februari KBO OIRLO:
Deze dag gaan de jeu de boulers uit Oirlo strijden om
de Jan Zanders Memoriaal. De wedstrijden beginnen
om 9.00 uur in de jeu de bouleshal van Zanders.
(deelname alleen voor degenen die zich hebben
opgegeven)

WIJZIGING PROGRAMMA KBO VENRAY
Het aangekondigde bezoek aan het
Helmonds EDAH-museum op 25 maart
gaat niet door, omdat het nieuwe
museum niet op tijd klaar is voor
heropening.
De werkgroep activiteiten zoekt naar een
vervangende activiteit.
Hierover kunt u in De Schakel van 6 maart
nadere mededelingen vinden.

Maandag 10 februari ALZHEIMER CAFÉ VENRAY:
Gastspreker: Charlotte Giesen, oefentherapeut
Mensendieck komt uitleggen wat RGM (Ronnie
Gardiner Methode) is. Deze methode, die de
hersenen prikkelt door middel van ritme en muziek
werkt positief voor mensen met een neurotische
aandoening, zoals Parkinson, MS, CVA, dementie of
niet aangeboren hersenletsel. Aanvang om 19.30 uur
in De Kemphaan. (voor iedereen)
Donderdag 13 februari KBO VENRAY:
Deze middag wordt de speelfilm ‘Quartet’ vertoond.
Dit is een Engelse speelfilm, die zich afspeelt in
Beechman House, een
verzorgingstehuis voor bejaarde
musici van betere klasse.
De film is dramatisch, maar soms
ook komisch. Dustin Hofman
beleeft in deze film zijn
regiedebuut. De film duurt
ongeveer anderhalf uur,
halverwege is een pauze. Aanvang
14.00 uur in De Kemphaan.
(voor leden van KBO en AVOS)

LEESCAFE EN WINKEL VAN SINKEL
De boekenafdeling van De Winkel van
Sinkel aan de Schoolstraat in Venray
werkt samen met het Leescafé in het Annapark.
De boeken bij de Winkel van Sinkel worden tegen
een kleine prijs aangeboden. De winst gaat naar
goede doelen in de Derde Wereld. Boeken die niet
geschikt zijn voor de winkel of die dubbel zijn,
worden overgedragen aan het Leescafé.
Bij het Leescafé in het Annapark kunnen
bezoekers de boeken gratis meenemen.
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VIJF DAGEN NAAR
BERGEN AAN ZEE

KBO BEZOEKT RISK FACTORY VENLO.

Let wel: vóór 1 maart moeten we weten of
er voldoende belangstelling is.
De werkgroep Meerdaagse reizen van KBO Venray
en kerkdorpen heeft van 15 tot en met 19 juni een
reis gepland naar Noord-Holland voor senioren uit
de gemeente Venray.
Deze reis naar Bergen aan Zee is voor deze
werkgroep de 21e reis die ze organiseert.
Mensen die mee willen moeten zich vóór 1 maart
hebben opgegeven.
Het programma in het kort:
Dag 1: Sightseeing langs de Vecht, Vinkeveense
plassen, een gezamenlijke lunch met een rondleiding/
expositie bij SHIP in IJmuiden, waar de grootste
zeesluis ter wereld wordt gebouwd.
Dag 2: Bustour langs de mooiste plekjes en
bezienswaardigheden in de regio. Terug in hotel
nog wat vrije tijd om Bergen aan Zee te verkennen.
Dag 3: Broeker Veiling met rondleiding, rondvaart,
eigen veiling en gezamenlijke lunch.
Op de terugweg een stop in het fraaie
kunstenaarsdorp Bergen.
Dag 4: Dagje Texel met een passagiersrondvaart
langs de Texelse kust, zeehondenspot en passage
door marinehaven. Ook sightseeing Texel met stop
in De Koog en langs de Noordzeekust terug.
Dag 5: Op de beroemde Alkmaarse kaasmarkt is
een speciaal deel van de markt voor het gezelschap
gereserveerd. Na afloop hiervan is in Alkmaar nog
even vrije tijd en kan men ook op eigen gelegenheid
lunchen. Tenslotte huiswaarts met nog een
afscheidsdiner.
Inclusief twee gezamenlijke lunches zal de totale
reissom ongeveer € 470,- bedragen.
Voor eenpersoons kamers moet een toeslag van
€ 85,- worden betaald. Deelnemers dienen
zelfredzaam te zijn.
Belangstellende senioren uit de hele gemeente
kunnen zich, liefst zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
29 februari aanmelden bij een van de leden van
de werkgroep, bestaande uit: Henk de Klerk, Venray,
tel. 585132, Mia Geurts, Veulen, tel. 588215,
Ine van Vegchel, Ysselsteyn, tel. 541786 of
Hay Achten, Oirlo, tel. 571726. Achten is tevens
de man die informatie kan verstrekken.

Onze gezondheid en onze veiligheid hebben we
voor een deel zelf in de hand. Het begint met
zelfredzaamheid en het inschatten van risico’s.
De Risk Factory Limburg-Noord biedt de mogelijkheid
om de risico’s op het gebeid van gezondheid en
veiligheid actief te beleven.
Met realistische en interactieve scenario’s, zoals
brandgevaar, internetgebruik, verkeersveiligheid,
contact met hulpdiensten en het belang van
positieve gezondheid, ervaart u hoe te handelen
bij voordoende situaties in het dagelijkse leven.
Levensechte ervaringen veranderen de kijk op de
gevaren. En dat geeft zelfvertrouwen om, als het er
echt op aankomt, de juiste beslissingen te nemen.
De voor de jeugd opgezette en door inmiddels meer
dan duizend scholieren bezochte evenementhal,
wordt voor ouderen eveneens als waardevol gezien.
KBO Limburg heeft daarom met de organisatie een
overeenkomst gesloten om leden van haar afdelingen
deze belevenis onder begeleiding van ervaren
coaches mee te laten maken.
KBO Venray maakt van deze gelegenheid gebruik
op donderdag 16 april 2020.
Er wordt hiervoor een speciale bus ingezet.
Het vertrek is voorzien om 13.30 uur bij
De Kemphaan. De toegangsprijs is € 10,- per
persoon, inclusief koffie en iets lekkers. Maar het is
belangrijk dat u zich vóór 1 april opgeeft, aangezien
er een minimaal aantal van 30 personen is vereist.
Opgeven bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of mail
edtreescadirci@ziggo.nl
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VIECURI MET
‘SLIMME PLEISTER’

De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar
via een informatiepunt en ouderenverenigingen.
Blitterswijck
KBO Blitterswijck
Wies Hamstra
Tiny Aerts
Geijsteren

hevandenbercken@home.nl
wieshamstra@gmail.com
tiny_aerts@hotmail.com
Wmo werkgroep

06 1223 9908
06 2170 2753
532557

KBO Geijsteren
Truus Kempen
Leunen

kbogeijsteren@outlook.com
truus64kempen@gmail.com

532290
06 4054 3972

KBO Leunen

kboleunen@outlook.com

Jeu Steeghs
Merselo

jeusteeghs@home.nl
Info brievenbus

KBO Merselo
Jeanne Hendrix
Oirlo

kbo-merselo@gmail.com
jaantjeverberne@gmail.com

548050
546365

KBO Oirlo
Marlies Bosch
Oostrum

ansbastiaans@ziggo.nl
hansmarlies@home.nl
dorpsservicepunt Oostrum

571696
571683

KBO Oostrum

secr.kbo.oostrum@hotmail.com

586052

Tini Kreutz
Joos Linskens
Venray

tinikreutz@hotmail.com
j.linskens@home.nl

588355
583805

KBO Venray
KBO Venray-Heide

kbovenray@gmail.com
hermienjanssen@home.nl

631961
582498

KBO Venray/Veulen

gerrit.riek.reintjes@gmail.com

568880

AVOS Venray
Nettie Baartman
Twan Christians
Francien Gielen
Lidy Goedee

info@avosvenray.nl
baartmannettie@hotmail.com
christiansmarcellis@home.nl
francien.gielen@ziggo.nl
goedhuis@msn.com

514362
750615
584655
06 2099 7687
586188

Corry Kanters
Wanssum

kanthen@ziggo.nl
Wanssum Info Punt

KBO Wanssum
Jan v Cuijck
Tonnie Kwakkernaat

secretariaat@kbowanssum.nl
janvancuijck@gmail.com
info@synthese.nl

René Rijpma

renerijpma@hotmail.com

Ysselsteyn

Wmo loket

De afdeling Intensive Care (IC) van
VieCuri Medisch Centrum is gestart
met het project ‘Slimme pleister’.
Deze pleister kan de hartslag, ademhalingsfrequentie
en okseltemperatuur van een patiënt op afstand
meten. Doel is om via deze pleister de gezondheidstoestand van de patiënt beter in de gaten te houden
waardoor sneller ingrijpen mogelijk is.
De patiënt ondervindt geen hinder van de pleister,
kan naar huis, is mobiel en kan er zelfs mee
douchen. Ondertussen meet de pleister elke twee
minuten de hartslag, ademhaling en temperatuur.
Zodra er afwijkende metingen worden waargenomen,
krijgt het ziekenhuis een alarm. Doordat dit meteen
wordt ontdekt, is sneller handelen mogelijk.
Daarnaast signaleert de pleister ook symptomen van
bijvoorbeeld bloedvergiftiging. Ook draagt de pleister
bij aan een gevoel van veiligheid: bij patiënten
bijvoorbeeld die na een lang verblijf uit het ziekenhuis
ontslagen worden. Ze krijgen het gevoel dat er toch
op hen wordt gelet.

569802
06 5396 9693

RUIMERE REGELS HUURTOESLAG
Meer huurders dan vorig jaar, naar schatting
115.000 huishoudens, hebben recht op huurtoeslag.
Vanaf 1 januari zijn de regels voor deze toeslag
verruimd. De Belastingdienst informeert mensen hier
niet persoonlijk over, wel is er algemene informatie
te vinden.
Ouderenbonden in Nederland en ook de
belastingadviseurs gaan ouderen helpen om te
checken of ze recht hebben op huurtoeslag en hoe
ze die kunnen aanvragen.
Bij de nieuwe gevallen zijn veel ouderen.
Het gaat om huishouders die tot dit jaar geen
aanspraak konden maken op huurtoeslag. Dit komt
omdat de harde inkomensgrens voor huurtoeslag is
verdwenen. Voor 1 januari had iemand bij
overschrijding van de maximale inkomensgrens,
al was het met maar één euro, geen recht meer op
huurtoeslag. Vanaf dit jaar verdwijnt dit schokeffect;
ook als iemand over de huidige inkomensgrens heen
gaat, verliest hij niet meteen het recht op huurtoeslag.
Praktisch gezien verschuift de grens met ongeveer
5.000 euro.
Mensen die al vóór 1 januari recht hadden op
huurtoeslag, krijgen vanzelf de juiste toeslag vanuit
de Dienst Toeslagen. De diverse belastingservicediensten voor ouderen houden dit voor nieuwe
gevallen in de gaten. Maar er zijn ook mensen die het
belastingbiljet zelf invullen of dit door anderen laten
doen. Om te voorkomen dat zij de huurtoeslag
mislopen, kunnen ze via de ouderenbonden na laten
kijken of het zinvol is om deze toeslag aan te vragen.

584520
06 1317 2540
06 1754 6175
517300
511186
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75-PLUSSER MAG JAAR RIJDEN
MET VERLOPEN RIJBEWIJS

PROEF VIECURI
MET DEMENTERENDEN

Ouderen van boven de 75 jaar kunnen met hun in
feite verlopen rijbewijs blijven doorrijden tot het
moment dat het CBR een besluit heeft genomen over
hun rijgeschiktheid. Deze regeling is eind vorig jaar
ingegaan.
De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het
rijbewijs voor 75-plussers geldt maximaal voor één
jaar, zo heeft minister Cora van Nieuwenhuizen in
een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
De ministerraad stemde eerder al in met een
aanpassing van het Reglement Rijbewijzen.
Er geldt wel een aantal voorwaarden voor deze
Algemene Maatregel van Bestuur. Zo moet een
75-plusser de gezondheidsverklaring hebben
ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is.
Deze automobilisten behouden hun huidige rijbewijs,
maar in het Rijbewijsregister zet de Rijksdienst voor
het Wegverkeer dan een code waaraan af te lezen is
dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling vallen.
De senioren mogen niet in het buitenland rijden
omdat hun rijbewijs daar niet geldig is.
Uitzonderingen
In het belang van de verkeersveiligheid geldt de
regeling niet voor mensen waarvan het rijbewijs
korter dan vijf jaar geldig
is vanwege een
medische achtergrond.
Ook 75-plussers
waarvan het rijbewijs
is ingevorderd,
ingehouden of
geschorst, vallen niet
in die regeling.
Door deze regeling
ontstaat er bij het CBR
ruimte om de
achterstand bij de
afgiften weg te werken.

Ziekenhuis VieCuri is op de
longafdeling in Venlo begonnen met
een proef om beter met mensen met dementie om
te gaan. Nu al is te zien dat verpleegkundigen en
medici er veel bewuster van zijn hoe ze overkomen.
Trainster Angelique Konijn leert de zorgers de
basisbeginselen van, wat zij noemt, écht contact
maken. In verpleeghuizen is de methode al langer
ingeburgerd, maar voor het eerst traint de stichting
nu een ziekenhuisafdeling. VieCuri is landelijk het
eerste ziekenhuis.
Contact maken
Op een andere manier contact maken met mensen
met dementie levert ook in de ziekenhuiszorg veel
voordeel op, voor patiënt én zorgverlener. Zeker bij
mensen voor wie taal niet meer vanzelfsprekend is,
is het belangrijk dat verpleegkundigen zich
verplaatsen in de belevingswereld van de ander.
In een hectische wereld als een ziekenhuis valt dit
niet mee, zegt teamleider Carla Fleuren van de
longafdeling. “We snellen van de ene patiënt naar
de andere. Vooral voor mensen met dementie kan
dat veel onrust veroorzaken. Dat geldt ook voor
andere patiënten die zich moeilijker met
taal kunnen uitdrukken. We hopen hiermee
ondermeer het medicijngebruik de
verminderen.”
Verpleegkundigen Lyan Kursten en
Inge van Deursen, die het idee
aandroegen, leggen uit: “Als we ergens
binnenkomen leggen we bij alle
handelingen uit wát we doen. We beginnen
meteen met praten.
Dat is bij dementiepatiënten niet altijd een
goede aanpak. Vooral het even jezelf
‘leegmaken’ voordat je binnengaat, werkt
goed. Even de patiënt jouw rust te laten
voelen. En vervolgens opletten hoe je het
best contact kunt maken.”

 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.

 Mantelzorgondersteuning:
Contactpersonen:
Saar Bloemers
Dasja Giantsios

Contact Synthese:
Leunseweg 51, 5802 CG Venray
Tel: 0478-517300
Mail: info@synthese.nl
Site: www.synthese.nl
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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 9.00-17.00 uur
Vrijdag van 9.00-13.00 uur op
Leunseweg 51 (locatie Synthese)

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
DIT IS DE SPIN SEBASTIAAN
‘Dit is de Spin Sebastiaan’ is het eerste kinderboek van Annie M.G. Schmidt (1951),
geïllustreerd door Wim Bijmoer. Hiermee begon een schrijverscarrière van veertig jaar.
Annie schreef hoorspelen, liedjes, televisieseries, gedichten, verhalen; en allemaal
met heel veel succes, gezongen en gespeeld door de beste zangers en acteurs.
De kinderliedjes en -gedichten nemen een bijzondere plaats in.
Gedichten als Het Fluitketeltje, Ik ben lekker stout, Dikkertje Dap, Beertje Pippeloentje,
en ook Dit is de Spin Sebastiaan worden ook nu nog regelmatig voorgedragen en
opgenomen in dichtbundels. Ze zijn gemakkelijk voor te lezen, want de teksten lopen
als een trein.
De spin Sebastiaan wil een web maken, maar deed dit vanwege de kou binnenshuis.
En dat, zo vonden alle andere spinnen, is levensgevaarlijk. Het gedicht eindigt dan met
de woorden: “Binnen werd een moord gepleegd. Sebastiaan is opgeveegd.”
Om u nog eens mee te laten genieten, hieronder het volledige gedicht.
Hermine van Etten

Dit is de spin Sebastiaan.
Het is niet goed met hem gegaan.

Zei Sebastiaan tot de spinnen:
‘t Web hoeft niet zo groot te zijn,
‘t hoeft niet buiten,
‘t kan ook binnen
ergens achter een gordijn.

Luister!
Hij zei tot alle and’re spinnen:
Vreemd, ik weet niet wat ik heb,
maar ik krijg zo’n drang van binnen
tot het weven van een web.

Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee Sebastiaan,
toe Sebastiaan, toom je in!
Het is zó gevaarlijk binnen,
zó gevaarlijk voor een spin.

Zeiden alle and’re spinnen:
O, Sebastiaan, nee, Sebastiaan,
kom, Sebastiaan, laat dat nou
wou je aan een web beginnen
in die vreselijke kou?

Zei Sebastiaan eigenzinnig:
Nee, de Drang is mij te groot.
Zeiden alle and’ren innig:
Sebastiaan, dit wordt je dood....
O, o, o, Sebastiaan!
Het is niet goed met hem
gegaan.

SEBASTIAAN
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Door het raam klom hij naar binnen.
Eigenzinnig! En niet bang.
Zeiden alle and’re spinnen:
Kijk, daar gaat hij met zijn Drang!
Pauze
Na een poosje werd toen éven
dit berichtje doorgegeven:
Binnen werd een moord gepleegd.
Sebastiaan is opgeveegd.
Annie M.G. Schmidt

