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Blindenproef. Het GehandicaptenPlatform Venray heeft 25 januari raadsleden en leden van de Commissie
Leven laten ervaren wat het betekent om als een dove of blinde door het centrum van Venray te wandelen.
In het winkelgebied geldt voor het grootste deel een fietsverbod. Maar dit verbod wordt regelmatig overtreden.
Ook reclameborden of uitstallingen van waren vormen obstakels. Peter Custers, lid van de commissie Leven,
en raadslid Bas Künen gingen, onder toezicht van Jack Gardeniers helemaal geblindeerd door de
winkelstraat, om dit zelf te ervaren. Eigenlijk moesten alle politici dit eens doen, vindt het GPV.
Foto: GPV
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PARTICIPATIERAAD GEÏNSTALLEERD
Op 21 januari 2020 is de nieuwe Participatieraad
officieel geïnstalleerd door burgemeester Luc
Winants en wethouder Anne Thielen.
“Het is belangrijk dat vanuit de samenleving
meegedacht wordt over het beleid.
Er staan belangrijke thema’s op de politieke agenda”,
aldus wethouder Thielen.
Oud-wethouder Lei Heldens is voorzitter geworden
van de Participatieraad. “De raad wil een sterke
verbinding met de burgers uit Venray tot stand
brengen om zo de juiste informatie uit de
samenleving te halen”, zegt Heldens.
“De samenstelling van de raad is dermate breed en
divers, dat we hierdoor veel burgers van Venray gaan
bereiken. Ik denk, dat we snel onze positie in Venray
zichtbaar kunnen gaan maken.”
Contactpersoon. Rein Dupont uit Oostrum
protesteerde in weekblad Peel en Maas tegen het
artikel in De Schakel van januari, waarin wordt
gezegd dat hij vanuit de Participatieraad
contactpersoon wil zijn naar de Centrale toe. Het is
blijkbaar overgekomen als zou hij woordvoerder van
de Centrale worden. Dat is geenszins de bedoeling
van het Centralebestuur. Dupont zou alleen gevraagd
worden het bestuur op de hoogte te houden als er
iets over ouderen wordt besproken.

VENRAY EN VN-VERDRAG
Hoe gaat het in de gemeente Venray met de
invoering van het VN-verdrag inzake de rechten van
personen met een handicap? In 2016 ratificeerde
onze regering dit VN-verdrag. Het doel hiervan is:
drempels voor personen met een beperking zoveel
mogelijk weg te nemen, zodat zij volledig kunnen
deelnemen aan de samenleving.
Drempels zijn er op vele gebieden. Denk aan de
fysieke omgeving, het onderwijs, de arbeidsmarkt,
het (openbaar) vervoer. Maar het kan ook gaan om
toegang tot informatie, de manier van communicatie
en bejegening.
Om invoering van het VN-verdrag soepel te laten
verlopen, heeft het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport het programma ‘Onbeperkt
meedoen’ geschreven. Het is bedoeld als handvat
voor gemeenten bij de uitvoering hiervan.
Stand van zaken
De regering wil verbeteringen realiseren voor mensen
met een handicap. Gemeenten zijn als onderdeel van
de staat verplicht het verdrag uit te voeren. Maar
omdat dit verdrag de hele samenleving raakt, is
betrokkenheid van veel partijen nodig. Het opstellen
van een zogenaamde ‘Lokale Inclusie Agenda’ is
hierbij een eerste stap. Hierin moet staan welke
concrete stappen de gemeente gaat zetten om het
doel te bereiken. Wat is hiervoor nodig?
-Het verdrag gaat ervan uit dat alle acties besproken
worden met de mensen met een beperking. Dus niet
over hun hoofden besluiten, maar samen met hen.
-Het VN-verdrag is nu ongeveer 3,5 jaar in werking.
Alle organisaties die in Nederland opkomen voor de
belangen van mensen met een beperking, hebben
gezamenlijk onderzocht hoe het er nu voor staat.
Hun bevindingen staan in het ‘Schaduwrapportage
Verdrag’ van 3 december 2019.
Uit dit rapport blijkt, dat er nog niet bijster veel is
gebeurd. Eén conclusie is dat bij de overheid een
besef van het verplichtende karakter ontbreekt.
De overheid weigert om instrumenten in te zetten
die werkelijk leiden tot verandering.
-Het blijkt ook dat gemeenten, ondanks de
verplichting op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet,
nauwelijks een inclusie-agenda hebben opgesteld.
De regering legt geen sanctie op bij het niet
nakomen.
Venray
Hoever is de gemeente Venray hiermee?
De gemeente beschouwt de kadernota ‘De Volgende
Stap’ als de inclusie-agenda voor Venray. Maar in
deze nota wordt het VN-verdrag slechts één keer
genoemd en wel zo algemeen, dat er geen concrete
stappen uit te halen zijn die de gemeente
voornemens is te zetten. Bovendien heeft het VNverdrag op veel meer levensvelden betrekking dan
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alleen het sociaal domein.
Wel heeft de gemeente een overzicht ‘Activiteiten
Venray voor Iedereen’ opgesteld. Hierin staan alle
activiteiten die zijn ondernomen of opgepakt gaan
worden.
De bemoeienis van de overheid houdt echter niet op
bij haar eigen dienstverlening. Artikel 9 van het VNverdrag verplicht de overheid om passende
maatregelen te nemen, om te waarborgen, dat ook
medeburgers rekening houden met de mensen met
een beperking. Denk hierbij aan toegang van
winkels, toegankelijkheid van websites,
toegankelijkheid van digitale informatie. Aan deze
zaken wordt nauwelijks aandacht besteed, terwijl zij
van belang zijn voor betrokkenen om volwaardig deel
te kunnen nemen aan onze samenleving.
Toezegging
Het GPV heeft geregeld contact met de gemeente
over de uitvoering van openbare werken, openbaar
vervoer, doelgroepenvervoer en nieuwbouw.
Deze contacten hebben vooral betrekking op de
fysieke toegankelijkheid. In het VN-verdrag staat
uitdrukkelijk, dat de uitvoering dient te gebeuren
sámen met de mensen met een beperking. Er zijn,
naast het GPV, meer organisaties die de belangen
van deze mensen behartigen. Zij moeten ook
uitgenodigd worden om actief mee te denken.
Met de gemeente is vastgesteld dat het belang van
integratie van mensen met een beperking groot is.
Het verdrag leeft echter nauwelijks bij de nietgehandicapten. Met een publiciteitscampagne moet
iedereen zich ervan bewust worden, dat wat hij doet,
problemen kan opleveren voor anderen. Een recent
voorbeeld hiervan is het uitstallingenbeleid. Pas in
een laat stadium kreeg het GPV bericht van de
verruiming van deze regeling. In overleg met mensen
met een zichtbeperking, winkeliers, horeca en
gemeente zijn de problemen die eerstgenoemden
ondervinden van reclameborden of terrassen goed
uit de doeken gedaan. Winkeliers en horeca hebben
toegezegd met de opmerkingen rekening te houden.
Conclusie
We kunnen constateren dat er nog veel werk te
verzetten is om in Venray het VN-verdrag uitgevoerd
te krijgen. Het is noodzakelijk dat de mensen met
een beperking en hun belangengroepen actief gaan
meedoen. Graag komt het GPV met hen in contact
om dit te bespreken. Voor verdere informatie of voor
het maken van een afspraak kunt u een bericht
sturen naar het secretariaat
info@gehandicaptenplatformvenray.nl of bellen naar
06 4311 3073. U kunt ook schrijven naar Secretariaat
GPV, Etnalaan 15, 5801 KA, Venray.

COLUMN
GELOOF ‘T . . . OF NIET
Geloven begint waar weten ophoudt.
Een diepe gedachte van uw torenhaantje hierboven.
Vanuit deze invalshoek blijkt ieder mens gelovig.
Immers alwetendheid is niemand gegeven.
Altijd baseren we onze mening voor een groot deel
op het ‘weten’ van anderen die we als deskundig(er)
beschouwen. En juist hierin is de klad aan het
komen.
Maken we ons in Venray eigenlijk niet nodeloos druk
om een (strop)dassenburcht op het St. Annaterrein?
De maatschappij verkeert meer en meer in een
geloofscrisis: Boeren geloven de stikstofcijfers van
het RIVM niet meer, vaccinatieadviezen worden aan
de laars gelapt, het onderwijs is in Arie z’n Slob
geraakt en de bouw loopt volkomen uit de P(F)AS.
Kortom, gelovigen zijn in opstand gekomen tegen
deskundig gezag. Opstandige gelovigen. Maarten
Luther kan erover meepraten. Er blijkt nu echter een
nieuw soort protestanten opgestaan. Massaal
trekken ze in horden naar het Malieveld om daar de
nieuwe hagenpreken te kunnen aanhoren, daarbij
collectief maling aan het gezag uitstralend.
Malingveld
Aan Remkens, waarnemend burgervader van Den
Haag, heb ik dan ook al voorgesteld het Malieveld
om te dopen in Malingveld. Dat dekt de lading beter.
Het klimaat is helemaal een zorgenkindje aan het
worden. Deskundigen preken langzamerhand nog
slechts voor eigen parochie. Gelovigen bereiken ze
niet meer. Alleen Greta Thunberg. Zij ontpopt zich als
de nieuwe Klimaat-Jeanne d’Arc. Niemand die het
verder weet, maar iedereen die er wat van vindt.
Gelukkig is het Vaticaan ook aan het technischontwikkelen geslagen. Ze zijn nu zover dat ze
binnenkort de koepel van de St.-Pieter gaan
bekleden. Met zondepanelen! Nee, dit is geen
typefout. Zondepanelen. De Paus heb ik al laten
weten dat ze die het beste ondersteboven kunnen
monteren. Zo zijn ze namelijk het gevoeligst voor de
eigen kardinale fouten.
Gelukkig valt er ook
nog iets leuks te
melden.
Uit betrouwbare bron
kan ik u namelijk een
primeur gunnen.
Maarten van der
Weijden gaat dit jaar
namelijk de Tour de
France zwemmen.
Ja zeker wel.
(Zie artist impression)
Of gelooft u mij soms ook al niet meer?

Jac Haegens

VOOR U GELEZEN
“Het cement van de samenleving verdampt.
Als we toegaan naar een samenleving zonder
vrijwilligers, hebben we een probleem.”

Haantje van de Toren
(haantje.v.d.toren@planet.nl)

Oud-raadslid Peter Geelen, Maastricht. In ExPress
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-Een oplichter die iets van u koopt, vraagt u de
spullen alvast op te sturen. Het geld is zogenaamd al
onderweg. Als bewijs stuurt hij een screenshot van
de betaalapp of banksite, maar in werkelijkheid gaat
het om een zelfgemaakte valse afbeelding. U stuurt
het op, maar het geld wordt nooit overgemaakt. Of
men stuurt u vals geld op, dit gebeurt ook regelmatig.
-Niet heel ingenieus, maar niet minder winstgevend.
Koper en verkoper komen overeen om product en
betaling in levenden lijve uit te wisselen. Meestal op
het woonadres. Het komt geregeld voor dat u in zo’n
geval met mes of pistool wordt bedreigd en dat de
daders er vandoor gaan met geld en product.
Afspreken op een publieke plaats is beter. U kunt ook
via bijvoorbeeld Marktplaats veilig ‘gelijk oversteken’.
Oftewel, Marktplaats beheert de betaling en betaalt
pas als de buit per post en met track/trace-code is
geleverd. Een veilige optie.

PAS OP VOOR OPLICHTING
VIA ONLINE HANDELEN
Het aantal gevallen van online-oplichting, “dan is
iemand bedonderd die via internet iets wil kopen”, en
dat is het afgelopen jaar met 31 procent gestegen.
Betaalfraude nam toe met liefst 67 procent en
cybercrime met 64 procent. Het aandeel van
jongeren daarin wordt steeds groter.
“Dat overkomt mij niet”, klinkt het vaak uit de mond
van waakzame lieden. Maar: hoe doorzichtig de
gebruikte oplichterstrucs ook mogen zijn, veel
mensen tuinen er toch weer in. Niet alleen ouderen,
ook jongeren.
Iemand bijvoorbeeld via Marktplaats oplichten zien
jonge oplichters als ‘makkelijke manier om geld te
scoren voor een avondje stappen’, zegt de landelijke
politiekorpschef Erik Akerboom. Ook stellen op geld
beluste mensen hun rekening, tegen betaling,
ter beschikking aan (online)criminelen.
Politie, banken en verkoopsites als Marktplaats
waarschuwen al jaren voor de risico’s. Ondanks
waarschuwingen als ´dit klinkt te mooi om waar te
zijn´ of ‘geef nooit inloggegevens aan derden’ trappen
toch veel onlinekopers in de gebruikte methoden.
Exacte cijfers zijn moeilijk te geven. Mensen doen
geen aangifte als het om een klein bedrag gaat. Zij
vinden dat ze zelfs iets stoms hebben gedaan. Kan
wel zijn, maar het blijven toch strafbare feiten.
‘trucs’
Hieronder geeft de politie de vijf meest voorkomende
trucs.
-Iemand koopt iets van u en belooft, na het
uitwisselen van telefoonnummer, naam- en
betaalgegevens, het geld direct over te maken.
Maar dan volgt een sms’je van ‘de bank’. Of u de
betaling even wilt controleren. Het linkje in het
tekstbericht voert naar een site die eruitziet als die
van bank, maar de oplichters komen zo achter uw
inloggegevens en halen uw rekening leeg. Denk
eraan: uw bank zal u nooit zulke berichten sturen.
-Een andere geliefde manier van oplichting is het
sturen van een vals Tikkie. Een verkoper meldt
eerder slechte ervaringen via Marktplaats te hebben
gehad en wil daarom de zaak via telefoon en
WhatsApp afhandelen. Als blijk van vertrouwen
vraagt de oplichter een bedrag van één cent over te
maken via het online betaalplatform Tikkie, zodat hij
de transactie kan controleren. De link in WhatsApp
leidt echter naar een nepaccount en onderschept zo
uw bankinloggegevens.
-Een variatie op dit thema is het checken van uw
IBAN-nummer via de Marktplaatschat, mail, sms of
WhatsApp. Het principe is exact hetzelfde.
Na ontvangst van uw persoonlijke informatie, zoals
naam, telefoonnummer en rekeningnummer, volgt
een bericht waarin wordt gevraagd de voor
betalingen noodzakelijke IBAN te controleren, online
uiteraard. Ook nu gaat de meegestuurde link naar
een nepsite.

STRIJD TEGEN EIKENPROCESSIERUPS
Als u vandaag de dag door Venray wandelt ziet u
her en der nieuwe nestkastjes aan bomen hangen.
De gemeente Venray en IVN Geysteren-Venray
willen zo strijden tegen de eikenprocessierupsplaag.
Deze rupsen zijn voor sluipwespen, kevers,
vleermuizen en vogels lekkere snacks. Een van de
manieren om meer vogels te lokken is het ophangen
van nestkastjes.
“Het was het IVN
Geysteren-Venray dat
met het idee kwam”,
erkent wethouder
Cor Vervoort.
De gemeente was
meteen enthousiast en
is met het IVN aan de
slag gegaan.
Het Werkhuis van
TBS-kliniek
De Rooyse Wissel
maakte
600 bouwpakketten
voor nestkastjes.
Die bouwpakketten
worden door leerlingen
op basisscholen in
elkaar gezet.
Het IVN heeft het
koolmeesje als
ambassadeur voor haar project gekozen.
De eikenprocessierups is één van zijn favoriete
hapjes en bovendien is dit mooi gekleurde vogeltje
goed te herkennen.
Onder de naam: ‘Koolmezen met lekkere trek…’
is voor kinderen en leerkrachten een boeiende
lesbrief gemaakt en voor (groot)ouders een folder
boordevol aanvullende informatie.
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LIVE CHATTEN
MET GEMEENTE

AREG NEEJS

De laatste jaren is het contact tussen
de inwoners en de gemeente Venray
steeds verder gedigitaliseerd. De website en mailbox
zijn de belangrijkste kanalen geworden om met
de gemeente in contact te komen. Steeds meer
gemeentelijke zaken kunnen alleen nog digitaal
worden aangevraagd.
Maar veel ouderen hebben nog steeds moeite met
de digitalisering. Deze inwoners hebben extra
ondersteuning nodig op het moment dat ze de
gemeentelijke website bezoeken om bijvoorbeeld
een afspraak in te plannen of stukken op te vragen.
De gemeente Venray is begin deze maand gestart
met ‘live chat’ op de website www.venray.nl
Open de homepagina van de gemeente en u vindt
rechtsonder een groene balk met de tekst ‘Chat met
de gemeente Venray’. Dan verschijnt het chatvenster
in beeld en kunt u uw vraag intypen. Een ambtenaar
zal u dan digitaal helpen. Dit kan iedere werkdag
tussen 9.00 en 13.00 uur. Buiten deze openingstijden
is de chat gesloten en het chatvenster niet zichtbaar.
De proef duurt zes maanden, daarna volgt een
evaluatie.
Mensen die een vraag hebben gesteld, ontvangen
via de chat een link naar een vragenlijst met twee
korte vragen. Antwoorden zijn anoniem en worden
alleen gebruikt om de kwaliteit van de gesprekken
te verbeteren. De senioren die helemaal geen
computer hebben, kunnen gewoon bellen met de
gemeente, tel. 523333. Of, als ze dit kunnen, zelf
naar de balie van het gemeentehuis gaan.

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
Er waren twee senioren trots toen eind vorig jaar
Jan de Bruijn afscheid nam als voorzitter van
ouderencentrum De Kemphaan. Op de eerste plaats
Jan zelf, want hij werd verrast met een zilveren
Kemphaantje, naar het door Wim Schillings
getekende logo, vervaardigd door kunstenares
Marian Jacobs-Hoedemaekers.
Op de tweede plaats secretaris Paul van Doesum,
want hij had ‘de stunt’
bedacht. Alleen, tijdens de
nieuwjaarsreceptie kwam
Paul oud-secretaris Joep
Brueren tegen en wat had
die op zijn revers?
Inderdaad, een zilveren
Kemphaantje, in 2008
gemaakt bij diens afscheid.
Van het bestaan van dit
ereteken was Van Doesum
(pas twee jaar secretaris van het centrum) niet op
de hoogte. Wie dat destijds gemaakt heeft, weet ook
Joep Brueren niet. “Dat is achter mijn rug om
gedaan.”
In Nederland
Niet alleen in Venray is er op carnavalsdinsdag, de
dag van de boerebrullefte, een alternatief programma
voor senioren. Ook elders vinden ouderen de
gewone carnaval te druk, te wild, te lawaaierig.
In Sevenum kwam de KBO met een eigen,
ouderwetse ‘trouweriej’. Met een knipoog naar de
huidige trend van benamingen was het een
trouweriej 5.5+. Met een bruidspaar dat in de onecht
trouwde, maar met een opzet die veel meer aansloot
bij de echte bruiloften van vroeger.
Op de wereld
Het leven in het ouderencentrum Le Jardin des
Orchidées in het Franse La Farlède (bij Marseille)
was maar saai. Af en toe een zangavond, soms
speelden de oudjes, voornamelijk vrouwen, bingo.
Daar wilde de nieuwe directrice wel verandering in
brengen. Ze nodigde drie mannen van de Gentleman
Chippendales uit, die met hun striptease de ouderen
het hoofd op hol brachten. Getuige de foto keken de
bejaarden niet alleen met
de ogen. De oudste
bewoonster heeft hen
uitgenodigd voor haar
verjaardagsfeest.
Dan wordt ze honderd.

VENRAY INFORMEERT
OVER BUURTAPPS
De gemeente Venray heeft twee
weken geleden een informatieavond
gehouden over buurtpreventie en het gebruik van
WhatsApp-groepen. Als bewoner van uw straat, wijk
of dorp weet u precies wat er gebeurt in uw directe
omgeving. En wat u niet weet, weet uw buurman of
buurvrouw wel. Als u iets ziet wat u niet in de haak
lijkt, kunt u direct alle buurtbewoners erop attenderen
even op te letten.
Dit is de kern van buurtpreventie. Gebruikmaken van
de oren en ogen van de buurtbewoners om straat,
wijk of dorp veiliger te maken. Door samen op te
letten, wordt de sociale controle vergroot.
Moderne communicatiemiddelen zoals WhatsApp
kunnen daarbij helpen.
In de gemeente Venray (De Schakel schreef er al
eerder over) zijn WhatsApp-groepen actief, waarmee
bewoners snel informatie kunnen uitwisselen over
verdachte situaties in de woonomgeving. U kunt de
zo ‘bewaakte’ buurten herkennen aan de bordjes die
op straathoeken zijn opgehangen.
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totstandkoming van de app. Hij vertelt over de
samenwerking tussen de vijf zorgorganisaties:
“Prima samenwerking. Jarenlang konden we elkaar in
het kader van concurrentiegevoel moeizaam vinden.
Dit was een verfrissende samenwerking voor een
gezamenlijk ervaren probleem. Dan blijkt ook dat, als
mensen daar de ruimte voor krijgen, er allerlei
oplossingen gevonden worden. Uiteindelijk zijn de
gemeenten ook daadwerkelijk aangehaakt en is het
een echt regio-initiatief geworden.”

ZORGBEDWIJZER-APP
Begin december is de nieuwe
ZorgBedWijzer-app gelanceerd.
Met deze app, een instrument om
digitaal zaken te regelen of te stroomlijnen, kunnen
de mensen van zorginstellingen en ziekenhuizen, of
huisartsen, uitvogelen op welke plek ruimte vrij is om
in noodgevallen snel iemand onder te kunnen
brengen. De ZorgBedWijzer-app is een
samenwerking tussen vijf zorgaanbieders en
gemeentes van Noord- en Midden-Limburg en
huisartsenorganisaties Cohesie en Meditta.
Bij spoedeisende opnames hebben professionals
niet de tijd om zich in de verschillende criteria,
regelgeving, aanmeldprocedures en
financieringseisen te verdiepen. Er dient direct
gehandeld te worden om zorg aan de patiënt te
bieden en familieleden thuis te kunnen ontlasten,
omdat daar de situatie hopeloos dreigt te worden.
De app is een hulpmiddel voor verwijzers, zoals
huisartsen, transferafdelingen en Wmo-consulenten.
Het is niet de oplossing voor het capaciteitsprobleem
in de regio. De app helpt wel bij het zoeken van
oplossingen.
Theo Mennen, directeur Sector ‘Zorg voor mensen
met dementie of niet-aangeboren hersenletsel’ bij
De Zorggroep, is bestuurlijk de kartrekker bij de

BIEB TOCH NAAR AH-PAND?
Als het college van burgemeester en wethouders zijn
zin krijgt verhuist de bibliotheek Venray toch naar de
voormalige Albert-Heijnwinkel aan de Leeuwstraat.
Op 31 maart bepaalt de gemeenteraad of deze
verhuisplannen verder worden uitgewerkt.
Het college blijft voorstander voor de vestiging van
BiblioNu in het centrum. In dit leegstaande pand
komt ook een speelotheek en er komt een nieuwe
fietsenstalling.
Het college wil aan de Merseloseweg, waar de bieb
nu zit, woningen laten bouwen.
Twee jaar geleden had het college acht mogelijke
vestigingsplaatsen onderzocht. De raad adviseerde
om het AH-pand en het huidige pand aan de
Merseloseweg nader te laten onderzoeken.
Bij de uitwerking is door het college ook gekeken
naar de vestiging van charitatieve instellingen en
woningbouw. Uit de zes verschillende scenario’s die
vervolgens zijn uitgewerkt, kwam de bibliotheek in
het voormalige AH-pand als beste uit de bus.
BiblioNu
Ook BiblioNu, de organisatie die de bibliotheek runt,
geeft ook de voorkeur aan een verhuizing. De nieuwe
directeur, Fons Steggink, is enthousiast. Dit betekent
dat de bieb zich kan omvormen van de ideeën deze
tijd en mee kan gaan met de landelijk trend.
Door de grote glazen wanden zien voorbijgangers
een mooie aangename ruimte die uitnodigt binnen te
komen. Het is een goed moment om de bibliotheek in
een nieuw jasje te steken en zo klaar te maken voor
de toekomst, aldus BiblioNu en gemeente.

TE WEINIG TOEZICHT
De meeste Nederlandse gemeenten weten niet of
geld dat voor thuiszorg is bedoeld, ook daadwerkelijk
aan deze zorg wordt besteed. Volgens de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft slechts
een derde van de 355 gemeenten een toezichthouder
aangesteld die kijkt of die bestedingen rechtmatig
zijn. Daardoor hebben zorgbedrijven vrij spel
gekregen. In de afgelopen vijf jaar hebben diverse
zorgondernemingen geld uit de zorgsector
weggesluisd, aldus onderzoeksjournalisten.
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moeder kon Tom er goed van leven. Na een kort
uitstapje van enkele jaren in Wanssum, kwam hij in
2000 op het huidige adres terecht. Enkele jaren
daarna brak de crisis uit, en werden er weinig
uurwerken ter reparatie aangeboden. Tom heeft toen
zelfs overwogen een ander beroep uit te gaan
oefenen, maar juist op tijd trok de economie weer aan
en nu is er volop werk voor een uurwerkmaker.
Vaste hand
Wat zijn specifieke eigenschappen voor een
uurwerkmaker? Een vaste hand, goede ogen, veel
geduld en een creatief vermogen om problemen op
te lossen. Zo kon Tom een gebroken asje van 1 mm
doorsnee weer bruikbaar maken door in het asje met
een boortje van 0,7 mm een gaatje te boren,
waardoor het asje met een verlengstift op de juiste
lengte kon worden gebracht. Ook kan Tom soms
nieuwe onderdelen draaien op een draaibank(je), of
nieuwe tandwieltjes maken op een speciale machine.
“Vooral niet te bang zijn om iets te repareren, maar
over sommige reparaties moet ik eerst een paar
nachtjes slapen voordat ik weet hoe ik het ga
aanpakken”, volgens Tom.
Door zijn ambacht zou je kunnen zeggen, dat Tom
‘goed bij de tijd is’. Dat is hij ook wel, maar zelf heeft
hij maar weinig met klokken. Zo heeft hij in zijn
woongedeelte maar één klok hangen, en zijn eigen
horloge draagt hij niet. Vaak draagt hij een horloge
van een klant om de werking daarvan te controleren.

DIT HOUDT ME BEZIG
Wie is:
Geboren in:
Leeftijd:
Kinderen:
Kleinkinderen:
Beroep:
Hobby’s:

Tom Receveur
Venray
63 jaar
4
geen
horloge- en klokkenmaker
hardlopen, badminton, biljarten

In een historisch pand aan de Stationsweg 77, waar
ooit Broeders van Liefde woonden en waarin hotel
Dupont was gevestigd, woont Tom Receveur,
horloge- en klokkenmaker. De nadruk ligt op klokken
maken en zijn werkplaats, ooit het café van het
voormalige hotel, laat dat goed zien. De ruimte staat
vol met gereedschappen voor fijnmechanisch werk,
met laden vol onderdelen, met klokken die nog
gerepareerd moeten worden en met wat horloges.
Meestal zijn het voorwerpen die voor de eigenaar een
emotionele waarde hebben. Klokken die al generaties
in de familie zijn, horloges van overleden
grootvaders. En dat geldt ook voor de paar
speeldozen, die een grondige reparatie behoeven.
Het ambacht kent in Nederland nog ongeveer 250
professionele beoefenaars, naast vele hobbyisten.
Opleiding
Hoe is Tom tot dit
ambacht gekomen?
Hij heeft de opleiding
tot elektrotechnicus op
MTS-niveau afgerond
en is daarna naar de
HTS in Utrecht gegaan
voor verdere opleiding.
Daar kwam hij tot de
conclusie, dat de
opleiding
elektrotechniek erg
theoretisch was.
Hij wilde veel liever
iets met zijn handen
doen.
Ooit repareerde hij een klokje van zijn grootmoeder
en het bleek, dat Tom een goed gevoel voor
fijnmechanisch werk heeft. Hij werd gewezen op de
opleiding voor uurwerktechniek in Schoonhoven,
waar ook opleidingen zoals voor zilversmid,
goudsmid en graveur worden gegeven.
Toen Tom daar met goed gevolg de opleiding had
afgerond, heeft hij stage gelopen in Utrecht, waar hij
toen nog steeds woonde.
Pas in 1990 kwam hij terug in Venray, in het kantoor
waar zijn vader jarenlang notaris is geweest.
Als beginnend uurwerkmaker in een nieuwe
woonplaats, waar de naamsbekendheid nog niet
bestaat, is het niet gemakkelijk om aan opdrachten te
komen. Maar dankzij het uitgebreide netwerk van zijn

De grootste voldoening
haalt Tom uit het
repareren en
de dankbaarheid, die
klanten tonen als hij een
klok of een horloge weer
heeft opgeknapt. Zij tonen
dan vaak hun emotionele
betrokkenheid bij het
uurwerk. Mensen blij
maken en liefde voor het
ambacht hebben.
Daar doet Tom het voor.
Tekst: Leo Broers
Foto’s: Leo Willems
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Het doel is om in de gemeenten een ‘Meldpunt Plus’
op te zetten waar eenzame ouderen met vragen én
hun gevoelens terecht kunnen. “Door breed kennis
en expertise te delen én te leren van al lopende,
goede eenzaamheidsinitiatieven, kunnen we mensen
straks optimaal doorverwijzen”, hoopt projectleider
Guus van Egdom. Het project haakt ook aan bij de
landelijke campagne ‘Eén tegen eenzaamheid’,
die is opgezet door minister Hugo de Jonge.
Groeiend probleem
In lijn met de vergrijzing is eenzaamheid, vooral
onder ouderen, een groeiend probleem. Volgens
cijfers van de GGD voelt ruim een derde van alle
volwassen Limburgers zich wel eens eenzaam.
Een op de tien ouderen voelen zich zéér eenzaam.
Vooral deze laatste groep baart zorgen. Zeker als
die eenzaamheid van lange duur is. Structurele
eenzaamheid kan leiden tot gezondheidsproblemen
als slapeloosheid, stress, obesitas, hart- en
vaatziekten. Wie eenzaam is, blijkt gevoeliger te zijn
voor verslavingen en depressiviteit. Ook is er een
duidelijk verband tussen eenzaamheid en suïcide.
Samen tegen eenzaamheid
Gelijk met bovenstaand KBO-initiatief is
Rabobank Horst-Venray gestart met het plan
‘Samen tegen eenzaamheid’. Dit in het kader van
de actie ‘de gezondste regio 2025’. Onderzoek van
de werkgroep heeft aangetoond dat er ontzettend
veel succesvolle initiatieven in de regio zijn om
eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Maar
tegelijkertijd werd duidelijk dat er ‘eilandjes’ bestaan:
initiatieven zijn in eigen dorp of kring bekend, voor
de rest onvoldoende zichtbaar.
De werkgroep wil die initiatieven inventariseren en
kijken of ze ook op andere plaatsen hun nut kunnen
hebben. De gemeente Venray neemt ook hierin deel
en zal zeker zoeken naar een verbinding tussen
beide projecten.

VENRAY PROEFGEMEENTE
TEGEN EENZAAMHEID
De gemeente Venray heeft samen met
Weert, Beekdalen en Valkenburg ja gezegd tegen de
vraag van KBO Limburg om proefgemeente te
worden in een project van KBO Limburg tegen
eenzaamheid.
Acht maatschappelijke organisaties en
kennisinstellingen in Limburg gaan samen proberen
de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.
Het driejarige project ‘Samen tegen eenzaamheid’
van KBO Limburg wordt gesteund door de provinciale
GGD, de Open Universiteit en de Universiteit
Maastricht, het Platform Mantelzorg Limburg,
Burgerkracht Limburg en het Netwerk Senioren
Limburg. Het project ging half februari van start.
Hiervoor is een
budget van
160.000 euro
beschikbaar: de
helft komt van
de provincie,
de vier
gemeenten
dragen samen
28.000 euro bij.

OUDEREN JUIST
MINDER EENZAAM
Er is geen sprake van een ‘eenzaamheidsepidemie’.
Ouderen van nu voelen zich zelfs minder eenzaam
dan ouderen ruim twintig jaar geleden. Het idee dat
de ontkerkelijking, het verdwijnen van sterke
buurtgemeenschappen en individualisering tot meer
eenzaamheid leidt, klopt niet.
Net nu beginnen organisaties en gemeenten een
actie tegen de toenemende eenzaamheid.
De sociologen Bianca Suanet en Theo van Tilburg
van de Vrije Universiteit spreken dit laatste tegen
na hun onderzoek. De eenzaamheid onder ouderen
neemt volgens hen licht af, omdat ouderen van nu
meer het gevoel hebben dat ze grip hebben op
het leven. Daarnaast hebben ze vaker een partner,
een groter en gevarieerder netwerk en meer
dagelijkse contacten.
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OUDEREN VENRAY
DIK TEVREDEN

KIJK VAN
JONATHAN

De ouderen in Venray zijn over het
algemeen (zeer) tevreden met hun
leven en leefomgeving. Dit blijkt uit
de enquête van Venray Beweegt die in september/
oktober onder hen is gehouden.
In totaal hebben 356 ouderen van boven de zeventig
jaar de enquête ingevuld. Driekwart van de mensen
liet weten tevreden te zijn met hun leven, zestien
procent zei zelfs zeer tevreden te zijn. Slechts twee
procent van de invullers was ontevreden. Ook voelde
twee procent zich ongelukkig, 78 procent was
gelukkig, zeven procent héél gelukkig.
Over het algemeen hebben de ouderen in deze
gemeente nog een goed en geregeld contact met
familie en vrienden. Slechts een op de vijf mist het
wekelijks contact,.
Gezond leeft de groep senioren ook. Van de honderd
zeventigplussers roken er maar drie en drinken er
nog geen 25 alcohol. Twee derde van de ouderen
voelt zich gezond en 94 procent is tevreden met huis
en omgeving. Wel vindt een derde van de senioren
dat er wat meer voorzieningen mochten zijn.
Vooral zitbanken om even uit te rusten bijvoorbeeld.
Twee op de drie doen nog aan sport.

EENZAAMHEID
Hij zat wat gebogen op het bankje, de rug wat
rond en de schouders naar beneden.
Zijn verschoten broek verraadde betere tijden.
Een klein hondje zat met de riem vastgebonden
aan de bank. De man kauwde driftig op zijn
boterham met pindakaas, die hij in zijn grote,
eeltige hand hield. Zijn kauwbewegingen waren
fors en toonden, dat hij geen tandarts meer nodig
had. “Ik kan alleen nog zachte dingen eten”,
zei hij. Geen brood met korstjes. Al jaren geleden
was alles daarbinnen zo zwart, dat er geen
redden meer aan was. Alles eruit. Nee, hij was
nooit bij de tandarts geweest. Dat betreurde hij
nu wel, want zijn eten was nu wel erg eenzijdig.
Geen vlees meer, en groente moest fijngemalen
zijn. Ja, af en toe een eitje, dat ging nog. Hij had
in het begin een gebit gehad, maar dat had nooit
goed gepast en deed ook pijn in zijn mond.
Dan maar geen gebit meer. Spekkies, daar was
hij dol op. Als hij een zak kocht, at ie die achter
elkaar op. “Maar niet elke dag hoor, dat kan bruin
niet trekken.” Dit verklaarde waarschijnlijk het
verlies van zijn tanden en kiezen.
Ja, hij woonde nog alleen. Wel met poetshulp,
één keer in de week. Het liefst was hij naar een
verzorgingsflat gegaan, maar ja die zijn er niet
meer. Ach, zo kwam hij er ook wel. Het zal zijn
tijd wel duren.
Nee, geen kinderen. Hij is wel getrouwd geweest
en er kwam ook een kind, een meisje, maar ze
was niet erg gezond. Het hartje, weet je wel.
Ze overleed spoedig, en zijn vrouw is daar nooit
overheen gekomen. Dat veroorzaakte een
afstand tussen hen, en toen waren ze maar uit
elkaar gegaan. Het ging gewoon niet meer.
“Vrouwvolk meneer, da’s niks als ellende.
Aan mijn lijf geen polonaise meer.”
Zappen
Hij had zijn laatste boterham met pindakaas,
korstjes afgesneden, doorgeslikt. Er zat nog een
likje pindakaas bij zijn mondhoek, en met de rug
van zijn hand veegde hij dat af. In zijn
broodtrommeltje zat nog een trosje druiven.
Nee, daar had hij geen moeite mee, die zoog hij
leeg en de schil spuugde hij gewoon uit. Straks
zou hij met het hondje nog een rondje maken, en
een prakkie van gisteren opwarmen. Ach, en
daarna wat TV kijken, maar tegenwoordig is het
steeds meer herhaling op herhaling. Het zou wel
weer zappen worden. Nee, voor hem hoefde het
eigenlijk niet meer zo.
Ik wenste hem een prettige dag verder en ik zou
hem ongetwijfeld nog wel eens tegenkomen.
Een brede armzwaai en de aandacht was alweer
weg.

VIA KINDEREN BEWEGEN
VOOR OUDEREN
Met bewegingsmaatje Ben Bizzie
(op de foto getoond door
Petra Janssen) voor de
schooljeugd willen de gemeente
(via Venray Beweegt),
basisscholen en dagopvang een
gezonde jeugd met een gezonde
toekomst bevorderen.
De scholen krijgen ondersteuning
bij de onderdelen waarmee zij aan
de slag willen. Zo worden de
kinderen van basisschool Eigenwijs gescreend op
motoriek, gaat basisschool de Meent aan de slag met
bewegend leren en krijgt Montessori Venray
ondersteuning bij de gymles. De kinderopvang wil
peuters leren zich meer te bewegen.
Mascotte Ben Bizzie helpt de kinderen. De hoop is
dat via de kinderen ook de ouders en zelfs opa’s en
oma’s meer gaan doen aan sport en beweging.

Jonathan
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SPOEDHULP OUDEREN
VAAK NIET NODIG
Bijna een derde van alle behandelingen van ouderen
op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen (SEH)
is te voorkomen, zo blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek van onderzoekster Marloes Verhaegh uit
Wellerlooi. Zij is arts in opleiding tot klinisch geriater.
Ten tijde van het onderzoek liep ze stage bij de
SEH van VieCuri.
Marloes vroeg toen honderden zeventigplussers,
mantelzorgers, huisartsen en specialisten naar
hun mening. De specialisten oordeelden dat in ruim
31 procent van de gevallen spoedhulp onnodig was
of voorkomen had kunnen worden. Een op de
vijf huisartsen was het hier (achteraf) mee eens.
Waar ouderen vooral zichzelf de schuld geven
(“Ik had beter moeten opletten”) vinden
mantelzorgers dat de huisarts sneller actie moet
ondernemen. Huisartsen wijzen op hun beurt naar te
lange wachttijden bij een specialist. Om die te
omzeilen bellen ze in diverse gevallen maar een
ambulance. Specialisten kaatsen terug dat huisartsen
betere zorg moeten verlenen. Kortom, ouderen en
mantelzorgers moeten beter opletten en
hulpverleners dienen beter te overleggen, aldus
Verhaegh. Zo is overbelasting van spoedposten een
stuk minder en dalen de zorgkosten. Maar ook voor
de patiënten zelf is dit beter. “Spoedhulp heeft een
enorme impact op de ouderen. Na een incident zien
we vrijwel altijd op alle vlakken een achteruitgang bij
de ouderen.”
Experiment
De verpleeghuizen La Providence in Grubbenvorst
en St. Jozef Meijel gaan een jaar lang een
ambulancemedewerker inzetten als er een oudere in
het tehuis acuut zorg nodig heeft. Per noodgeval
wordt gekeken of dit kan. Deze ziekenbroeders en
-zusters zijn hoogopgeleid en ervaren in het handelen
in noodsituaties. Op deze manier kan de geriater,
die in beide verpleeghuizen werkt, worden ontlast.

OP WEG NAAR GEZOND
EN VEILIG NOORD-LIMBURG
Limburg wil twintig miljoen euro steken in de
versterking van de welvaart in Noord-Limburg.
Eenzelfde bedrag is aan het Rijk gevraagd. Dat heeft
180 miljoen euro beschikbaar voor voorstellen uit
regio’s van heel het land.
De provincie en regio hebben samen met vele
partners een voorstel gemaakt om een bijdrage te
leveren aan een gezond, ondernemend en veilig
Noord-Limburg. Tevens investeren Provincie en de
regio Noord-Limburg in de jaren tussen 2020 en 2023
samen nog eens 40 miljoen euro in gezamenlijke
prioriteiten, zo is afgesproken.
De investeringsagenda Noord-Limburg bestaat uit
zes programma’s waarmee de regio de komende
jaren aan de slag gaat: innovatie, vitale
gemeenschappen, vrijetijdsbesteding, landelijk
gebied, mobiliteit en duurzaamheid.
De regiodeal wordt gesteund door Brightlands
Campus Greenport Venlo, de ondernemers en
maatschappelijke partners verenigd in de stichting
Gezondste Regio 2025, de scholen Citaverde, Gilde
Opleidingen, Fontys, Hogere Agrarische School en
Maastricht University, de Veiligheidsregio NoordLimburg en tenslotte het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC) Limburg.

DUIZENDEN PATIËNTEN
NIET TE VERWIJZEN
Huisartsen krijgen kwetsbare patiënten zoals
dementerende ouderen of chronisch zieken steeds
moeilijker doorverwezen naar de juiste zorg.
Het zoeken kost de huisartsen wekelijks uren aan
(vaak vruchteloos) contact met zorginstanties en zij
stuiten op onderbezetting, competentiestrijd,
het wegschuiven van verantwoordelijkheid en
bureaucratie. Duizenden mensen blijven daardoor
vaak maanden verstoken van de juiste zorg.
Huisartsen-actiecomité Het Roer Moet Om
heeft hierover met de Tweede Kamer gesproken.
Gemiddeld zes keer per week lukt het niet of
nauwelijks iemand te verwijzen. Huisartsen zijn
gemiddeld drie uur per week kwijt aan dit zoeken.
bron: Het Roer Moet Om
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MERSELO:
WAT IS NUT BOND ?

NIEUWE HULPMIDDELEN
WIJKVERPLEGING
Zorgaanbieders en zorgverzekeraars in de regio
Gouda gaan samenwerken in het gebruik van
innovatieve hulpmiddelen in de wijkverpleging.
Zij verzamelen gegevens (data) en ervaring om
beter inzicht te krijgen. Daardoor leren zij welke
hulpmiddelen wanneer nodig zijn, om de kwaliteit van
leven en de zelfstandigheid van ouderen te verhogen.
Ook kunnen ze zo de situatie van de senioren in de
gaten houden.
Slimme rollators, heupairbags, sensoren op de
koelkast. Dankzij dergelijke innovaties kunnen
mensen langer zelfstandig thuis wonen. Zo ook een
98-jarige vrouw die dankzij haar robotrollator niet
meer is gevallen. De angst om op pad te gaan
verminderde, ze komt weer onder de mensen.
Mensen krijgen apparatuur voor het meten van
bloeddruk of suikerspiegel, de resultaten gaan direct
en rechtstreeks naar de dokter of zorgorganisatie.
Mantelzorgers kunnen met een app huisdeuren
openen.
De pilot toont veelbelovende resultaten.
Op personeelsgebied wordt al een besparing tot wel
acht uur zorg per cliënt per maand genoteerd.
De kostendaling is navenant.

KBO Merselo vraagt zich af wat het nut is van
een afdeling om lid te blijven van KBO Limburg.
Dit stelde voorzitter Gerrit Hendriks tijdens
de februari-vergadering van de Centrale van
Ouderenverenigingen.
Merselo wil weten wat de toegevoegde waarde is
van een dergelijk lidmaatschap.
De indruk bestaat dat er veel dubbelwerk wordt
gedaan. Op vergaderingen komen steeds dezelfde
onderwerpen aan bod, die in de eigen afdeling ook
al zijn besproken. Het lidmaatschap betekent dat
een behoorlijke bijdrage wordt gevraagd aan de
provinciale organisatie, waardoor er weinig geld
verblijft voor activiteiten. “Meer dan de helft van de
contributie gaat naar de bond”, klaagde Merselo.
Andere afdelingen reageerden dat ook bij hen die
gedachte leeft. Zo hebben ook leden van KBO
Ysselsteyn al de vraag opgeworpen wat de bond voor
hen doet.
Martin Wijnhoven, voorzitter van KBO Venray en
bestuurslid van KBO Limburg wilde de ‘rebellie’
temperen. Onrust nu komt het welzijn van senioren
niet ten goede stelde hij. Versplintering zorgt ervoor
dat de belangenbehartiging op provinciaal en
rijksniveau in het gedrang komt.
Wijnhoven was het overigens wel voor een deel met
de kritiek eens: Het bespreken van dezelfde
onderwerpen heeft ook zijn aandacht, stelde hij.
In april komt de landelijke KBO/PCOB met nadere
informatie over de taken na de fusie. Misschien komt
er dan een andere opzet.

bron: Zorgverzekeraars Nederland

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

Website
KBO Limburg heeft de afdelingen aangeraden zelf te
beginnen met een website, waar ouderen informatie
kunnen vinden en kunnen zien wat er te doen is voor
hen. Tijdens de vergadering van de Centrale werd
hier een ‘maar’ bij gezet.
De Venrayse ouderen(-verenigingen) kunnen immers
terecht op de website van de Centrale. De algemene
mening was dat elke afdeling zelf moet nagaan of het
hebben van een eigen website de moeite waard is.
De paar afdelingen die al een website hebben,
zijn hier zeer tevreden over.

VOOR U GELEZEN
“Millennials denken dat babyboomers het meest
geprofiteerd hebben van de zegeningen van de
gezondheidsstaat. In werkelijkheid was het de
generatie van voor 1940. Die kregen in 1957
ineens AOW, waarvoor ze nooit betaald hadden.
De babyboomers betaalden juist de premies.”
Historicus Roelof Bouwman
In Elsevier
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Donderdag 26 maart KBO VENRAY:
Bezoek aan Anthuriumkwekerij
Peelen. Dit is een nieuwe,
vervangende activiteit:
een rondleiding in de
Anthuriumkwekerij Peelen aan
De Cocq van Haeftenstraat 42
in Meerlo. Bij goed weer gaan
de deelnemers per fiets.
Het vertrek is dan om 13.30 uur
bij De Kemphaan. Autorijders
(en dus carpoolers) vertrekken om 13.50 uur bij
De Kemphaan. De kosten van deze excursie
bedragen € 5,- (incl. koffie en vlaai). Graag opgeven
vóór 19 maart bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of e-mail
edtreescadirci@ziggo.nl
Een briefje in de KBO-brievenbus mag ook.
(voor leden van KBO)

ACTIVITEITENAGENDA VAN
6 MAART – 27 MAART
(Voor de vaste activiteiten van elke week:
zie de website www.cvo-venray.nl )
Maandag 9 maart ALZHEIMER CAFÉ VENRAY:
Thema-avond over verschijningsvormen van
dementie. Inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.
Gastspreker is Petra Zwager, specialist
ouderengeneeskunde. De avond heeft plaats in
De Kemphaan. Avondcoördinator is Joke Halmans,
tel. 06 5373 0515 of e-mail joke.halmans@gmail.com
(voor alle betrokkenen)
Dinsdag 10 maart AVOS:
Op 10 maart brengt AVOS een
bezoek aan het vliegveld Weeze.
Daar krijgen de deelnemers een
busreis over de luchthaven en
kunnen ze enkele bijzondere
plekken en gebouwen zien. Er
wordt ook een diaserie over het
ontstaan van het vliegveld gedraaid. Het vertrek voor
deze excursie is om 12.15 uur bij De Kemphaan.
(alleen voor leden)

Donderdag 26 maart AVOS:
Algemene ledenvergadering. Deze wordt gehouden
in De Kemphaan en begint om 14.00 uur. De leden
krijgen vóór die tijd nog bericht van het bestuur.
(alleen voor leden)
Vrijdag 27 maart KAPSTOK:
Logeerhuis Kapstok heeft op deze vrijdag een openhuismiddag tussen 16.00 en 18.00 uur in het gebouw
Bergweg 300 Venray (Schuttersveld), vierde etage.
(voor iedereen)

Woensdag 11 maart KBO YSSELSTEYNVREDEPEEL:
Jaarvergadering in De Smelehof. De leden
ontvangen allemaal een uitnodiging. De vergadering
begint om 14.00 uur. Na de vergadering treden de
“Golde Liesjes” op. (alleen voor leden)

SENIORENREIS 15-19 JUNI
Als u dit artikel leest is meer bekend
over deze reis. Mogelijk hebt u
inmiddels bericht ontvangen van
vervoerder Ghielen.
Zorg er dan voor dat uw aanmelding
voor 14 maart bij Ghielen is. Hebt u geen bericht
ontvangen neem dan even contact op met Hay
Achten, tel. 571726 of 06 1341 4407.
Hebt u zich nog niet aangemeld en hebt u toch
interesse? Neem dan voor 14 maart met Achten
contact op.

Donderdag 12 maart KBO VENRAY:
Ter vervanging van de uitgevallen activiteiten is er nu
het verhaal van ‘De oorlogsjaren op St. Anna’. In
september en oktober hebben vrijwilligers van het
museum van de Psychiatrie, in samenwerking met
het Rooys Gidsen Gilde, een achttal wandelingen
verzorgd over het Annaterrein.
Tijdens deze wandelingen
vertelden (in een rollenspel)
moeder overste en de geneesheer
-directeur van toen op
indrukwekkende wijze het verhaal
van de oorlogsjaren, de
verschrikkingen tijdens de
bombardementen, de bevrijding en
de evacuatie van St. Anna.
Dit verhaal zal, ondersteund door
prachtig fotomateriaal, nogmaals
worden verteld in De Kemphaan. Aanvang 14.00 uur.
In verband met inrichten van de zaal is opgeven
gewenst. Dat kan bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of per
e-mail edtreescadirci@ziggo.nl
(voor leden van KBO en AVOS)
Woensdag 25 maart KBO OOSTRUM, OIRLO EN
CASTENRAY:
We maken de jaarlijkse bedevaart naar Sint Jozef in
Smakt. De H. Mis begint om 14.30 uur in de kapel.
Aanmelding bij het eigen secretariaat.
(voor KBO leden van Oostrum, Castenray en Oirlo)
12

POWER VEERKRACHT
OP LEEFTIJD
OUDE VRIJSTER

Vrijwilligersorganisatie Match
organiseert opnieuw
‘POWER veerkracht op leeftijd’.
Dit is een concept waarin deelnemers in een serie
van vijf workshops met elkaar in gesprek gaan over
hoe zij in het leven staan en waar op dit moment hun
interesses of behoeften liggen.
Met POWER kunnen deelnemers zelf zorgen voor
nieuwe inspiratie, sociale vitaliteit en verbindingen
met andere leeftijdsgroepen. Power is een ideale
manier voor 55-plussers die zich afvragen hoe het
ouder worden op een positieve manier kan worden
beleefd en ingevuld.
Voor meer informatie kunt u kijken op de website
www.matchvoorvrijwilligers.nl

Een oude vrijster sprak mij aan:
“Zeg zullen wij eens trouwen gaan?
Ons samenzijn is mij een zegen.
Alleen zijn, o, daar kan’k niet tegen.
O, ik ben u zo genegen.”
Alles, alles wou zij met mij delen
Goud en zilver, geld en goed
Haar hele ziel en zaligheid.
Ja, tot alles was zij wel bereid.
Smekend riep zij woord voor woord:
“Neem alles wat mij toebehoort:
Mijn hoofd, mijn borsten en mijn hart,
Mijn ogen of oren voor mijn part.
mijn hele hebben en mijn houwen.
Maar wil je in godsnaam met me trouwen?”

SAMEN LEZEN
IN EEN LEESKRING
Bij de leeskringen van KBO Venray en in
de groep in Well zijn nog enkele plaatsen vrij.
Al verschillende jaren wordt onder leiding van
Marije Freriks met een aantal belangstellenden
boeken besproken.
Een leeskring bestaat uit een kleine groep mensen
die gedurende een periode hetzelfde boek lezen.
Het doel van een leeskring is het plezier in het boek
te vergroten door erover te praten en leeservaringen
uit te wisselen. Een boek vertelt iets over hoe
mensen zijn, hoe verschillend, en hoe mensen hun
leven ervaren.
De groep van de KBO komt op donderdag van 14.00
tot 16.00 uur eenmaal in de zes weken bij elkaar.
De groep in Well komt op woensdagavond eenmaal
in de zes weken bij elkaar.
Voor informatie: Marije Freriks, tel. 06 4184 9574
of e-mail mfh.freriks@hccnet.nl

Ik twijfelde hevig wat ik moest.
Mocht ik van dat lekker wijf
Zowat haar hele mooie lijf?
Ik met haar? Wij met ons beiden?
Ik heb toen maar héél bescheiden
stilletjes de benen genomen.

Plutoux

WANDELEN EN FIETSEN
De lente en zomer naderen.
Tijd om weer te gaan wandelen en fietsen.
Dit betekent ook dat de evenementen op
dit gebied weer naderen.
De door ouderen drukbezochte Venrayse
Fietsvierdaagse wordt dit jaar gehouden
van 21 tot en met 24 juli.
De start is opnieuw bij De Witte Hoeve aan de Gasstraat.
U kunt zich via de website nu al inschrijven.
Het meerdaags Wandelevenement heeft plaats in het
weekeinde van 5, 6 en 7 juni, met start en finish op het
Schouwburgplein
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar
via een informatiepunt en ouderenverenigingen.
Blitterswijck
KBO Blitterswijck
Wies Hamstra
Tiny Aerts
Geijsteren
KBO Geijsteren
Truus Kempen
Leunen
KBO Leunen
Jeu Steeghs
Merselo
KBO Merselo
Jeanne Hendrix
Oirlo
KBO Oirlo
Marlies Bosch
Oostrum
KBO Oostrum
Tini Kreutz
Joos Linskens
Venray
KBO Venray
KBO Venray-Heide
KBO Venray/Veulen

hevandenbercken@home.nl
wieshamstra@gmail.com
tiny_aerts@hotmail.com
Wmo werkgroep
kbogeijsteren@outlook.com
truus64kempen@gmail.com

06 1223 9908
06 2170 2753
532557

kboleunen@outlook.com
jeusteeghs@home.nl
Info brievenbus
kbo-merselo@gmail.com
jaantjeverberne@gmail.com

569802
06 5396 9693

BELASTINGSERVICE VENRAY
De belastingcampagne is weer begonnen.
De belastinginvullers staan weer voor u klaar.
Tot 1 mei kunnen de aangiften ingediend worden.
Lukt dat niet, dan kunt u of uw belastinginvuller
uitstel vragen tot 1 september.
Voor wie?
Voor alle ouderen van de gemeente Venray, mits zij
lid zijn van KBO, AVOS of een van de wijkgebonden
ouderenverenigingen.
Verder geldt een verzamelinkomen van € 35.000,voor alleenstaanden, en € 50.000,- voor gehuwden
of samenwonenden.
Denk erom: het verzamelinkomen is niet hetzelfde
als de bruto bedragen op de jaaropgaven!
Heeft u bv. een hypotheek, veel ziektekosten of
giften, dan kunnen die onder bepaalde voorwaarden
afgetrokken worden van de bruto inkomsten.
Dit bedrag heet dan verzamelinkomen.
Wat heeft uw belastinginvuller nodig?
Alle jaaropgaven, jaaroverzicht van al uw
bankrekeningen, zorgkosten (die niet onder het eigen
risico vallen) en eventuele giften. Heeft u een eigen
woning, dan ook de WOZ-waarde. Deze kunt u
vinden op de ”aanslag gemeentelijke heffingen 2019.”
Als laatste een DIGID of Machtiging.
Heeft u vorig jaar een machtiging aangevraagd,
dan heeft u die deze keer automatisch thuisgestuurd
gekregen. Als u geen machtigingscode heeft kunt u
die aanvragen op het gratis nummer 088-1236555
(optie 3). Zorg dat u uw BSN (sofinummer) en
geboortedatum bij de hand hebt. Van een echtpaar
heeft ieder een aparte machtigingscode nodig.
Heeft u alle gegevens bij elkaar, neem dan contact
op met uw belastinginvuller.
Bent u het telefoonnummer kwijt, hebt u liever een
andere invuller, of is het voor u de eerste keer,
neem dan contact op met het coördinatiepunt
(fam. Remmers) telefoon 581690.
Nog even dit. Het is de belastinginvuller toegestaan
een onkostenvergoeding van € 12,- per huisadres te
vragen. Natuurlijk wordt er meteen naar uw zorg- en/
of huurtoeslag gekeken.

532290
06 4054 3972

548050
546365

ansbastiaans@ziggo.nl
hansmarlies@home.nl
dorpsservicepunt Oostrum
secr.kbo.oostrum@hotmail.com
tinikreutz@hotmail.com
j.linskens@home.nl

571696
571683

kbovenray@gmail.com
hermienjanssen@home.nl
gerrit.riek.reintjes@gmail.com

631961
582498
568880

AVOS Venray
Nettie Baartman
Twan Christians
Francien Gielen
Lidy Goedee
Corry Kanters
Wanssum
KBO Wanssum
Jan v Cuijck
Tonnie Kwakkernaat
René Rijpma

info@avosvenray.nl
baartmannettie@hotmail.com
christiansmarcellis@home.nl
francien.gielen@ziggo.nl
goedhuis@msn.com
kanthen@ziggo.nl
Wanssum Info Punt
secretariaat@kbowanssum.nl
janvancuijck@gmail.com
info@synthese.nl
renerijpma@hotmail.com

514362
750615
584655
06 2099 7687
586188
584520

Ysselsteyn

Wmo loket

586052
588355
583805

06 1317 2540
06 1754 6175
517300
511186

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
gezondheidsverklaring, het rijbewijs, een kleine
hoeveelheid urine en een medicijnenuitdraai van de
apotheek (ook als u nu geen medicijnen gebruikt).
Neem ook de bril of contactlenzen mee en weet
hoe sterk deze zijn.
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HUURAPPARTEMENTEN
IN CENTRUM VENRAY

VEILIGHEIDS10DAAGSE ANBO
ANBO organiseert samen met het ministerie van
Justitie en Veiligheid, ook dit jaar weer de
Veiligheids10daagse voor alle ouderen, in tien
verschillende steden.
In deze regio heeft deze plaats bij de Risk Factory in
Venlo, op 7 april van 13.30 tot 17.00 uur.
Veilig en comfortabel willen wonen is voor alle
leeftijden. Dan is het wel handig als u weet hoe u uw
veiligheid in en om uw woning kunt vergroten.
Hoe voorkomt u oplichting aan de deur? Is uw hangen sluitwerk veilig? Hoe laat u uw huis achter als u op
stap bent? Maar ook: hoe kunt u veilig internetten?
Met goede informatie en voorbeelden vergroot u uw
weerbaarheid.
Aan deze tiendaagse werken verder mee het
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV), de politie, internetproviders, enkele banken en
bedrijven. Bovendien doen ze dat op aparte locaties.
Tijdens deze middag kunt u inspirerende en leerzame
presentaties volgen en vragen stellen. U kunt zich
opgeven op de website www.anbo.nl of via uw
ouderenorganisatie.

Er komen vijftien huurappartementen
op de hoek Marktstraat-Eindstraat.
De gemeente Venray en Wonen Limburg hebben
hierover overeenstemming bereikt. Zij kunnen
rekenen op financiële steun van de provincie
Limburg.
Er is een behoefte aan betaalbare woningen in en
rondom het centrum. De gemeente en Wonen
Limburg willen met deze appartementen kansen
bieden aan starters, maar ook aan mensen die willen
doorstromen naar een betaalbaar appartement
dichtbij alle voorzieningen.
De gemeente wil de winkels zoveel mogelijk
concentreren in een kleiner gebied, omdat door
trends als internetwinkelen de behoefte aan winkels
kleiner wordt. Daarom zijn extra woningen aan de
rand van het centrum wenselijk. De nieuwe huurders
zijn een extra impuls voor het centrum. In eerdere
plannen zouden er winkels komen.
Wethouder Jan Loonen is blij met de plannen.
“Het centrum is volop in ontwikkeling. Samen met
ondernemers, pandeigenaren en allerlei andere
betrokkenen werken we aan een centrum dat klaar is
voor de toekomst.” Gedeputeerde Andy Dritty van
de provincie Limburg: “Het is nodig te investeren in
de kwaliteit van het centrum om dit dynamisch en
aantrekkelijk te maken en te houden.
Deze ontwikkeling in Venray past daar bij.
Overbodige vierkante meters detailhandel
verdwijnen, er komen huizen voor in de plaats.
Dat draagt bij aan de doorstroming op de
woningmarkt.”

RABOBANK NAAR MENSEN THUIS?
Rabobank onderzoekt of het bezoeken van ouderen
een mogelijkheid is om klanten van advies te dienen.
Het is een van de maatregelen die de bank mogelijk
moet nemen, nu zelfs pasgebouwde regiobanken
(zoals die bij het station Horst-Sevenum) gesloten
worden.
Het bezoek aan de banken neemt steeds verder af.
Zeven op de tien mensen doen aan internetbankieren
en komen dus nauwelijks nog in een bankgebouw.
Het gevolg is dat hier te weinig te doen is om
personeel aan de balie werk te geven.
Ouderen, die gewend zijn aan het persoonlijke
contact met en op de bank, komen daardoor steeds
meer in de verdrukking.
Sinds het digitale bankieren zijn al veel
veranderingen doorgevoerd. Banken in de kleine
kernen legden als eerste het loodje, dorpelingen
moesten noodgedwongen naar de centrale kern,
zoals Venray of Horst. De pinautomaten die in de
kleine kernen werden geplaatst om de (oudere)
mensen tegemoet te komen na de sluiting van de
dorpsbank, verdwijnen weer door de overvallen en
plofkraken.
En nu gaan zelfs de grotere banken dicht. Alleen in
Limburg al staan 33 vestigingen van de Rabobank op
de tocht. Straks moeten ouderen zich inschrijven voor
‘bankentochten’, zoals de Duitsers na de oorlog hun
‘Butterfahrten’ ondernamen. De bank onderzoekt of
mensen die niet mobiel zijn en niet kunnen
internetten, thuis bezocht kunnen worden door een
medewerker.

VENRAY: BURGERZAKEN
WEER BETER
Elk jaar gaat de gemeente Venray na
of de gegevens van burgers goed zijn
genoteerd in de basisregistratie personen (BRP).
De gemeente is verantwoordelijk voor de juistheid
van deze gegevens en dat er goed mee wordt
omgegaan. Immers, deze gegevens vormen de basis
van bijstandsuitkeringen en belastingtoeslagen.
Iedere inwoner van Venray heeft er belang bij dat de
vastgelegde gegevens over hem juist zijn.
Uit het onderzoek blijkt dat eerder afgesproken
verbeteringen goed zijn uitgevoerd. Ook is een
toezichthouder aangesteld, die controles uitvoert om
mogelijke adresfraude te voorkomen.
Inhoud, uitvoering en kwaliteit van de BRP worden tot
en met 2021 stapsgewijs verhoogd om uiteindelijk te
voldoen aan de eisen en de normen van het
ministerie. De gemeente Venray heeft er alle
vertrouwen in dat in 2021 de beoogde kwaliteitsnorm
is bereikt.
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MIJN FAVORIETE KINDERBOEK
DE AVONTUREN VAN FLIP EN FLAP
In 1920 introduceerde koffiefabrikant Van Nelle een nieuw spaarsysteem: met de punten
op koffie- en theeverpakking konden klanten sparen voor de boekjes Piggelmee.
In navolging hiervan kwam concurrent Douwe Egberts in 1924 uit met eenzelfde
spaarplan. Met punten op tabakswaren konden kopers kinderboeken met plaatjes
sparen over Flip de teckel en Flap de boxer. Deze verhalen waren waarschijnlijk
geïnspireerd op een Oostenrijkse serie kinderboeken van Robert Wagner onder de titel
‘Flip und Flap, ein lustiges Hunde-Bildenbuch’. Bovenaan gekleurde plaatjes, dan een
stuk tekst en vervolgens plaatjes in zwart-wit om zelf te kleuren.
Het werd pas een succes, toen Douwe Egberts de punten ook op koffieen theepakken zette. In de crisisjaren werd veel minder koffie en thee
gekocht en DE stopte met de boeken. Na de oorlog kwam DE terug met Flip en Flap, maar nu
verteld door Han G. Hoekstra en getekend door Joop Geesink. De avonturen speelden zich af
in verre oorden met exotische dieren en ‘bloeddorstige inboorlingen’. Vandaag de dag zou dit
niet meer kunnen. Het waren toen ver-van-mijn-bed-avonturen, die kinderen maar wat graag
lazen. De vier delen leverden een behoorlijk succes op. Het was wel flink doordrinken voor de
ouders, maar de kinderen waren er blij mee. Dergelijke acties zijn altijd gericht op de kinderen,
toen, maar ook nu met voetbalplaatjes, poppetjes of wat dan ook.
Leo Broers

ROEL DIJKSTRA
Nederland heeft kennelijk behoefte aan sporthelden, getuige de stripboeken over wonderbaarlijke
Nederlandse voetballers. We kennen Kick Wilstra en Appie Happie, maar denk ook aan Roel Dijkstra.
Deze fictieve voetballer werd oorspronkelijk getekend door Jan Steeman en
Andries Brandt, later werkten meerdere auteurs mee. De verhalen werden eerst
in het stripblad Eppo gepubliceerd, daarna als album uitgebracht. Johan Cruijff
heeft als inspiratiebron gediend. Roel Dijkstra is een blonde voetballer die uitgroeit
tot een internationale voetbalheld. Hij start zijn carrière bij FC Leidrecht in de toen
bestaande tweede divisie. Zijn voetbalkwaliteiten blijven niet onopgemerkt en hij
vertrekt naar Groot Brittannië waar hij uitkomt voor FC Hadfort. Dijkstra kampt
daar met aanpassingsproblemen. Gedurende zijn carrière voetbalt hij nog voor
het Corsicaanse FC Union en, na zijn terugkeer in Nederland, bij FC Rapiditas.
Roel zwijgt over de reden van zijn terugkeer. Dijkstra raakt verwikkeld in
schandalen met louche clubvoorzitters, omkoping en heeft persoonlijke problemen.
Tot 1995 werden 21 albums uitgebracht. In 2017 tekende Aart Cornelissen een
nieuw deel, maar deze opleving duurde slechts twee albums.

Wat las u vroeger? Wilt u ook een kinderboek besproken hebben? Mail dan naar
kopij.schakel@seniorenvenray.nl of schrijf naar J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.

DOEN! stapt uit Centrale
De stichting ‘DOEN! Activiteitencentrum’ heeft zich per direct afgemeld als lid van de
Centrale van Ouderenverenigingen. Dit heeft het bestuur in een brief aan de Centrale meegedeeld.
Tot september vorig jaar heette DOEN nog Seniorservice. Het was destijds opgericht om ouderen die
bepaalde kennis hadden van hobby’s op handenarbeid-gebied of in talen, in te zetten tot nut van
andere mensen die nog een bezigheid zochten. Gaandeweg kwamen hier ook jongere (ouderen) op af.
“Vorig jaar hebben wij er heel bewust voor gekozen om onze vereniging anders te presenteren.
De eerste stap was onze naamswijziging van Seniorservice naar DOEN! Activiteitencentrum.
Wij richten ons op inwoners van Venray in álle leeftijden en niet alleen op senioren”, zegt de nieuwe
voorzitter Victor Weijs in zijn toelichting op dit besluit. Bij zo'n cruciale beslissing blijkt dan dat een bestuur
zaken tegenkomt waarvan het zich afvraagt: “Waarom doen we dat eigenlijk?” Zo ook het lidmaatschap
van de Centrale van Ouderenverenigingen. “Wij kwamen toen tot de conclusie dat het lidmaatschap van
de CvO voor ons niet meer relevant is”, aldus Weijs.
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