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Terrasje pikken. Schoorvoetend is Nederland begonnen met het opengooien van de boel. We wassen ons 
de handen stuk, meestal in onschuld, als we hebben gezondigd tegen de anderhalve-meterregel. We werden 
kriegel omdat we niks mochten. En nog steeds is het mondjesmaat. Nog geen familiediner in een restaurant. 
Nog steeds de gouden of diamanten bruiloft in kleine kring. Maar elke veertien dagen mag weer iets meer. 
De heropening van de terrassen werd als een wereldtitel gevierd. Schoorvoetend open, dat wel. Maar het 
eerste pilsje op die terrasstoel, nog wel in de dikke winterjas, ging als een sneltrein naar binnen.  
Geniet ervan, zolang ’t göt! 

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

Opzeggingen of wijzigingen van lidmaatschap en 
abonnement van De Schakel moet u doorgeven 
aan het secretariaat van uw afdeling.  

(over: Kleur en Kracht en de 
gemeenteraadsverkiezingen) 

In de digitale bijeenkomst van 6 mei heeft het bestuur 
van de Centrale van Ouderenverenigingen gesproken 
met Amina Sebbar, oprichtster eind 2020 van de 
stichting Kleur&Kracht. De stichting wil in het aanbod 
van hulp meer oog voor mensen met een 
migratieachtergrond. En de Centrale zoekt contact 
met deze groeperingen om te kijken of en hoe ze 
behulpzaam kan zijn. 
Amina verduidelijkte dat de Stichting Kleur&Kracht 
streeft naar een inclusieve samenleving. De Stichting 
wil er niet alleen zijn voor ouderen, maar voor 
iedereen die zich buitengesloten voelt. De droom van 
Kleur&Kracht is een dagopvang voor mensen met 
een andere culturele achtergrond dan de westerse. 
De stichting moet echter nog groeien en bekendheid 
krijgen.  
Afgesproken is dat secretaresse Wilma Zegers met 
Amina Sebbar gaat kijken wat CvO kan betekenen 
voor deze doelgroep. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan 
het thema ‘dementie’, maar dan toegepast op andere 
culturen.  

Gemeenteraad 
In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.  
De plaatselijke partijen in Venray zijn al aan het werk 
geslagen om partijprogramma’s op te stellen.  
Wil de Centrale punten aandragen, dan moet dit 
uiterlijk voor augustus gebeuren. Voorzitter Jeanne 
Hendrix van de commissie Advies en Ondersteuning 
gaat dit in haar commissie bespreken. Na de 
verkiezingen, zo stelde zij, kan worden ingegaan op 
het coalitieprogramma. Mogelijk is het dan zinvoller 
punten aan te dragen. Het bestuur van de Centrale 
denkt dat beide voorstellen een optie kunnen zijn. 

 UIT DE BESTUURSVERGADERING 

ZONNETJE MANTELZORGERS  

Ouderen in de gemeente Venray 
kunnen weer een 
mantelzorgwaardering aanvragen. Hiermee 
worden mantelzorgers in het zonnetje gezet en 
bedankt voor al hun inspanningen. De 
mantelzorgers kunnen kiezen uit enkele opties: 
een geldbedrag, een kunst- en cultuurwaardebon, 
een horeca- en winkelwaardebon, een combinatie 
van deze twee bonnen of twee overnachtingen bij 
Logeerhuis Kapstok. 

Venrayse inwoners die mantelzorg ontvangen, 
kunnen hun hulp hiervoor voordragen. Dit kan via 
het online aanvraagformulier. Lukt u dit niet, dan 
kunt u ook bellen met de gemeente, tel. 523333 
(doorkiesnummer 1). Aanvragen is mogelijk tot 
uiterlijk 1 november. 

https://www.venray.nl/aanvraag-mantelzorgwaardering-2021/formulier?page=begin
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KLEIN LEED 

Na de tweede prik te hebben gekregen, wil ik Corona 
even laten voor wat het is. Even kijken wat er verder 
aan klein leed nog te vinden is. 

Pia en Chris . . . Hojje wor! 
Na ruim 70 jaar is deze maand Cafétaria Thielen in 
andere handen overgegaan. Het was een begrip in 
Venray. Ik verdenk Pia en Chris ervan hun overstap 
naar een nieuw bestaan stiekem te hebben 
voorbereid. Het ‘Frietje Kapsalon’ is immers niet uit 
de lucht komen vallen. Het toupetje (kamerbreed 
tapijt) van Barry Hughes vroeger moet hiervoor 
model hebben gestaan. Pia zie ik straks knippend in 
de kapsalon en Chrisje al brylcreem spuitend met de 
mayonaise-emmer.  
Na hun vorige ‘frietje mét’ lijkt zo het nieuwe ‘knippen 
mét’ geboren.  

Koninklijk leed 
In het Engeland van Meghan en Harry was het 
gelazer niet van de lucht. Apropos: Harry spreekt u 
uit als herrie! Nou, dat hebben ze geweten. 

Dichter bij huis is er ook wat herrie. Het kroondomein 
‘Het Loo’ gaat tijdelijk op slot. Iets met ‘persoonlijke 
levenssfeer’ van WA en Máxima. Geruchten gaan dat 
de Koning wil gaan schieten. Jagen dus, want het 
gezin lijkt me compleet, dus zal het zó persoonlijk 
niet bedoeld zijn. Maar als hij zo nodig pief-paf-poef 
wil doen, dan kunnen wij van de Venrayse kermis 
nog wel een schiettent leveren. ‘Maanden sluiten’ 
heeft ie al achter de rug en 47 miljoen kost het nooit. 
Zelfs onze hele Venrayse kermis kan goedkoper. 

Koffie leed  
Senseosensatie? Dat hoop je dan maar, ik ben er 
niet kapot van. Want heb je het apparaat eenmaal 
aan het pruttelen, dan duurt het een eeuwigheid 
alvorens ‘het bakkie’ klaar is. Sorry senioren, maar 
die Philipsontwerper moét een oude man geweest 
zijn. Die heeft zelfs zijn eigen prostaatklachten in het 
ontwerp opgenomen. Het nadruppelen duurt 
eindeloos. Wat er uiteindelijk uit komt smaakt nog 
wel, maar is echt geen sensatie meer. Hooguit een 
bakkie (schrale) troost. 

Vrolijk klein leed 
Voor afgedankte honden en katten is er het 
dierenasiel. Maar hoe gaat dat met afgedankte 
bomen? Dan huur je prinses Irene even in. Die kan 
ermee praten. Zo kom je er achter wat ze willen en 
via-via dat er in Venray ook voor bomen opvang 
mogelijk is. Jawel. Op St. Anna. Inmiddels zijn daar 
een aantal dakplatanen uit Horst en lindebomen uit 
Swolgen liefdevol opgevangen. Jaloerse honden zie 
je daar straks hun poot oplichten. Nóg kleiner leed. 

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

COLUMN 

Een nieuw kabinet moet met spoed 
een meerjarenplan 
ouderenhuisvesting en een plan 
houdbare ouderenzorg opstellen. Dit 
adviseert de Raad van Ouderen (RvO), een 
Rijksadviesorgaan, in een brief via verkenner 
Herman Tjeenk Willink aan informateur Mariëtte 
Hamer.  
De raad acht deze plannen noodzakelijk om de 
maatschappelijke gevolgen van de vergrijzing in 
samenhang met elkaar te bezien en prioriteiten te 
stellen. Maak de samenleving ouderenvriendelijk, 
bevorder de kwaliteit van leven van ouderen en 
realiseer een sociaal en financieel houdbaar stelsel 
van wonen, welzijn en zorg, zo roept de RvO het 
nieuwe kabinet op. 

Bouw 
Het meerjarenplan ouderenhuisvesting moet volgens 
de Raad van Ouderen gaan over een aantal 
onderdelen. Ten eerste een inhaalslag bij het 
bouwen van levensloopbestendige woningen. 
Gemeenten moeten hiervoor, samen met ouderen, 
woningcorporaties en projectontwikkelaars concrete 
plannen maken. De Raad pleit voorts voor meer 
geclusterd en gemeenschappelijk wonen om wonen 
en zorg thuis te kunnen combineren en de kwaliteit 
van leven te bevorderen. Verder is een 
grootscheepse aanpak voor woningaanpassingen in 
bestaande, oudere wijken en dorpen nodig. Tenslotte 
moeten de wijken en dorpen ouderenvriendelijker 
worden: toegankelijk, veilig, met ontmoetingsruimten, 
voorzieningen voor dagelijkse levensbehoeften, 
eerstelijnszorg en thuiszorg en openbaar vervoer, 
allemaal ‘binnen handbereik’. 

Zorg 
Het plan houdbare ouderenzorg is erop gericht bij te 
dragen aan persoonsgerichte en geïntegreerde zorg 
aan ouderen en aan het werkplezier van 
professionals. Goede afstemming en samenwerking 
tussen de systemen in zorg en welzijn zijn daarvoor 
nodig. De Raad van Ouderen vindt dat daarvoor 
regionaal de regie gevoerd moet worden, in 
samenspraak met ouderen. Ook preventie is 
belangrijk: “Het concept positieve gezondheid biedt 
een kader om de kwaliteit van het leven te 
bevorderen en ouderen als groep te versterken”. Dit 
kan door wijkgerichte ouderenzorg, woon-
zorgcomplexen en een strakke verpleeghuisplanning, 
met oog voor nieuwe vormen van verpleeghuiszorg.  
Tot slot benadrukt de Raad van Ouderen in de brief 
aan de informateur dat bij de ontwikkeling van de 
plannen het perspectief van de burger, ouderen en 
hun naasten centraal moet staan: “De ouderen in de 
Nederlandse samenleving zijn zeer divers en hebben 
zeer verscheiden behoeften en wensen. De politiek 
en de samenleving moeten ouderen ruimte bieden 
om zelf invulling te geven aan hun leven.”  

RAAD VAN OUDEREN AAN INFORMATEUR: 

 ADVIES OVER HUISVESTING EN ZORG 
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Onder het motto ‘stel u voor’ biedt De 
Schakel een club, stichting of 
dienstverlener de gelegenheid zich aan de lezer te 
presenteren. Dit keer is het Claudia Keijsers uit 
Ysselsteyn, manager van Saar aan Huis. 

U bent uitgeroepen tot 
starter van het kwartaal. 
Wanneer bent u begonnen 
in Venray? 
Sinds oktober 2020 ben ik 
Saar-aan-Huispartner in de 
gemeente Venray.  
Naast de aandacht voor 
alle cliënten in deze 
gemeente ben ik ook 

verantwoordelijk voor aanvullende mantelzorg in de 
gemeenten Bergen, Gennep, Grave, Mook en 
Middelaar en land van Cuijk. Ik, geboren en getogen 
in Well, ben momenteel woonachtig in Ysselsteyn 

Ik werd al jong mantelzorger, kwam later ook met 
dementie in aanraking. Dit is één van de drijfveren 
geweest om te starten met Saar aan Huis.  

Saar aan huis is geen eigen idee, maar enkele jaren 
geleden al opgezet? 
Dat klopt! Saar aan Huis bestaat al sinds 2013. 
Oprichtster Sabine Blom van Assendelft zocht toen 
ondersteuning voor een familielid en merkte hoe 
ingewikkeld het was om goede aanvullende 
mantelzorg te vinden. 
Haar zoektocht leidde tot het ontstaan van Saar aan 
Huis. Als zelfstandig ondernemer ben ik 
verantwoordelijk voor bovengenoemde gemeenten. 
Inmiddels ken ik mijn weg in de zorgsector.  
Ik onderhoud veelvuldig contact met 
thuiszorgorganisaties, welzijnsinstanties, 
ziekenhuizen, gemeenten, enzovoort. De vraag naar 
persoonlijke, liefdevolle aanvullende mantelzorg zal 
de komende jaren sterk toenemen.  

Wat is het principe. Zijn de Saars aan huis 
mantelzorgers of huishoudelijke hulpen? 
Saar aan Huis streeft ernaar dat alle ouderen in 
Nederland zo lang mogelijk en prettig en verantwoord 
thuis kunnen blijven wonen. En dat doen we door het 
leven van de client plezieriger te maken en de 
mantelzorger te ontzorgen. Saars bieden licht 
huishoudelijke hulp, kunnen meegaan bij een 

  STEL U VOOR:  

  Saar aan Huis 

afspraak bij een dokter, zijn altijd in voor een 
gezelschapsspelletje en kunnen eventueel samen 
met de client zorgen voor de maaltijd. Daarnaast 
gaan Saars graag met de cliënt op pad voor een 
wandeling, boodschapje en andere dingen. 

Ik lees op de website dat de Saars de mantelzorgers 
ondersteunen. Een Saar is dus zelf geen 
mantelzorger. Krijgt ze wel betaald voor haar werk? 
Een Saar vervangt de overbelaste mantelzorgers op 
afgesproken momenten zodat de mantelzorger even 
op adem kan komen en tijd voor zichzelf heeft. 
Mantelzorgers kunnen werkende familieleden of een 
partner zijn. 
De Saar doet dan die dingen die de mantelzorger 
anders ook op dat moment zou hebben gedaan, en 
daar krijgt de Saar zeker voor betaald. De Saars 
verrichten hun werkzaamheden onder de 
overheidsregeling ‘Dienstverlening aan Huis’. Elke 
maand wordt betaald voor het gewerkte aantal uren.  

Wat is de sterke kant van Saar aan Huis. Wat is dus 
anders dan reguliere thuiszorg? 
Wat er zo bijzonder aan Saar aan Huis is dat wij 
maatwerk-ondersteuning bieden. Iedere zorgvraag is 
weer anders en elke cliënt heeft weer andere 
behoeften. Saar aan Huis biedt zorg op maat. 

De overheid erkent Saar aan Huis als intermediair 
niet voldoende? 
Saar aan Huis is een bemiddelingsorganisatie en 
richt zich op de particuliere markt. De overheid, met 
de participatiemaatschappij, vindt dat ouderen en hun 
mantelzorgers een deel van de zorg zelf moeten 
inkopen. Door de vergrijzing en het personeelstekort 
doet de overheid een beroep op de eigen regie. Ook 
de Wmo moet hier verantwoordelijkheid in nemen en 
dat groeit langzaam. Saar aan Huis is echt wel 
erkend, de meeste verzekeringen vergoeden de door 
de Saar voor de zorgvrager gemaakte kosten. 

Hoe kunnen mensen Saar aan Huis bereiken. 
Ik ben telefonisch te bereiken op tel. (0478) 226022 
of mobiel 06 8685 1505. U kunt ook contact opnemen 
per mail via: claudia.keijsers@saaraanhuis.nl 
Mocht u als lezer in een andere regio wonen dan kunt 
u terecht op de uitgebreide website waar meer 
informatie te vinden is www.saaraanhuis.nl  
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De Nederlandse gemeenten zijn 
steeds meer geld kwijt door de kosten 
die ze maken op het gebied van het 
sociaal domein. Enerzijds vanwege 
de stijgende tekorten op de jeugdhulpverlening, 
anderzijds vanwege de hulp aan ouderen en de 
toenemende vergrijzing van Nederland. 
Dit staat in een rapport dat adviesbureau BDO heeft 
gemaakt in opdracht van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), de directeuren van 
de sociale domeinen in de grote steden (NDSD) en 
die van sociale zaken in kleinere gemeenten 
(Divosa). Ze willen met het rapport aantonen dat er 
structureel meer geld van de Rijksoverheid nodig is 
om die hulpverlening aan te kunnen. 
Met name de invoering van het abonnementstarief 
voor mensen thuis voor huishoudelijke hulp en 
hulpmiddelen heeft tot de grootste stijging van de 
lasten geleid. Omdat mensen nu een vast, laag 
bedrag betalen komen de meerkosten voor rekening 
van de gemeenten. Daarnaast heeft dit tarief geleid 
tot een grotere toeloop. In feite was die maatregel 
bedoeld om een stapeling van eigen bijdragen voor 
mensen die meer hulpvragen hebben, te voorkomen. 
Daar komt ook nog eens bij dat er steeds meer 
ouderen zijn. En de zorg wordt zelf ook nog duurder. 
Voeg daarbij ook het gegeven dat het Rijk al die 
taken heeft overgeheveld naar de gemeenten, zonder 
voldoende geld. Het Rijk had becijferd dat de 
gemeenten deze taken goedkoper konden uitvoeren.  

BDO rekent voor dat de Nederlandse gemeenten 
alleen al in 2019 samen 400 miljoen euro kwijt zijn 
aan deze zorg, een stijging van veertig procent ten 
opzicht van 2018. Hierdoor komen gemeenten op 
hun eigen begroting met een financieel gat te zitten, 
dat ze dan met geld uit de reserves moeten dichten.  
Divosa constateert dat het onderzoek de zorgen van 
gemeenten bevestigt. ‘Het rapport geeft gemeenten 
niet alleen een belangrijk beeld van de financiële 
ontwikkelingen, het zegt ook iets over de urgentie om 
tot betere financiële afspraken tussen rijk en 
gemeenten te komen.’ 

 TEKORTEN BIJ GEMEENTEN DOOR  

 OPLOPENDE KOSTEN SOC DOMEIN 

De camper 
“Nou, het kwam eigenlijk door de kinderen.  
Die kwamen met dat idee na het overlijden van 
Mariet. Ze vonden dat ik maar verpieterde, zo 
alleen, en ze zeiden dat ik maar een eenvoudige 
camper moest aanschaffen, liefst een 
tweedehandsje. Het geld daarvoor was geen 
probleem, we hebben voldoende gespaard.  
Ik vond het eerst helemaal niks, maar ik heb op 
hun aandringen toch een camper gehuurd, om 
het uit te proberen. Ik wilde altijd al naar 
Friesland, ik hou wel van water. Dat viel me 
helemaal niet tegen en toen heb ik een eigen 
camper gekocht. Geen super luxe, maar alles wat 
ik nodig heb zit erin. Ik ben daarna naar 
Groningen geweest, daar was ik nooit eerder.  
En zo heb ik eigenlijk alle provincies bezocht. 
Buiten het seizoen, want dan zit je niet met al die 
gezinnen en hun kinderen. Da’s me veel te druk. 
Het laatst bezocht ik Zeeland, Haamstede.  
Daar was ik jaren geleden ook al eens geweest, 
we hadden toen een huisje gehuurd, met de 
kinderen. Veel strand, dat vonden ze leuk.  
En als zij genieten, dan genieten wij ook. Maar 
nu, veel Duitsers, veel jeugd, veel herrie. Ik ben 
weer snel weggegaan, dat hoeft van mij niet. 
Goed, contact met andere kampeerders heb je 
snel, maar als alleenstaande val je al snel buiten 
de boot bij veel activiteiten. 

Suzanne 
Dus wat mij betreft: finito. Maar toen zag ik een 
advertentie van een kampeerplaats voor 
alleengaanden, mensen met partners werden 
geweerd. Dat leek me wel wat, want daar werden 
ook speciale activiteiten georganiseerd.  
Veel leuke contacten met mensen die ook hun 
partner hebben verloren, dat schept een band. 
En daar heb ik ook Suzanne leren kennen.  
Een vlotte meid, houdt van kaarten, net als ik. 
Door haar ben ik gaan wandelen. Dan praat je 
ook veel met elkaar en dat is best leuk.  
Een tas koffie onderweg, of een lunch hier of 
daar. En op het einde een terrasje. Heel gezellig. 
We komen zelfs bij elkaar over de vloer, want ze 
woont niet eens zo ver hier vandaan, in Brabant 
net over de grens. Op zondag gaan we vaak 
samen naar de kerk. Soms blijf ik bij haar, soms 
blijft ze bij mij logeren.  
Nee, trouwen doe ik niet meer, maar haar 
gezelschap is voldoende. Misschien gaan we ooit 
samenwonen, je weet maar nooit. Het is wat 
Suzanne altijd zegt: Gods wegen zijn 
ondoorgrondelijk”. 

Jonathan   

 KIJK VAN 

 JONATHAN  
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De belastingcampagne is weer voorbij. 
Belastingservice Venray heeft zich opnieuw met 
liefde en plezier ingezet, maar is toch weer blij als het 
achter de rug is. Het waren twee hectische maanden 
om iedereen in deze lastige coronatijd op tijd te 
kunnen helpen. De invullers hopen dat het naar uw 
tevredenheid is gebeurd. Er zijn dit jaar 439 aangiften 
ingevuld en de nodige huur-en zorgtoeslagen 
aangevraagd of gewijzigd.  
Belastingservice is er voor de ouderen en we worden 
dus ieder jaar geconfronteerd met een aantal 
overlijdens. Dit is dan ook de reden dat er ook 
ongeveer acht erfbelastingen zijn ingevuld of 
binnenkort ingevuld worden. 
Vaak wordt de vraag gesteld of ze het volgend jaar 
weer op de dienst mogen rekenen. Het antwoord is 
dan steevast: “Bij leven en welzijn”. Wij zijn immers 
een team, dat werkt voor ouderen, maar ook door 
ouderen. U hoeft zich echter niet ongerust te maken. 
Belastingservice telt een team van tien personen. 
Dus mocht er iemand uitvallen, dan is er altijd een 
oplossing. 
De campagne is nu wel afgesloten, maar dat wil niet 
zeggen dat Belastingservice niet bereikbaar is. De 
coördinators, Gerard en Mimy Remmers, staan het 
hele jaar klaar om uw vragen te beantwoorden en te 
helpen waar nodig is via het coördinatiepunt tel. 
581690.  
Zij danken u voor het in hen gestelde vertrouwen en 
wensen u een zonnige zomer toe.  

  BELASTINGSERVICE VENRAY 

 
Het GehandicaptenPlatform 
Venray voelt zich niet serieus 
genomen door de gemeente Venray. Het bestuur ziet 
het zo somber in dat secretaris Martien van Dijk zelfs 
suggereert dat het GPV zich maar beter kan 
opheffen. 
Deze optie wordt nadrukkelijk genoemd in een 
brandbrief die het GPV naar de gemeente heeft 
geschreven. Het platform dat al jaren in Venray 
opkomt voor mensen met een beperking krijgt de 
indruk dat de gemeente liever zonder het GPV 
plannen maakt. “Dit is ons duidelijk geworden, toen 
we ontdekten, dat elk overleg tussen GPV en 
gemeente van het GPV uit moet gaan,” aldus de 
brief. 
Twee voorbeelden worden gegeven om duidelijk te 
maken dat de gemeente het GehandicaptenPlatform 
maar laat praten. Toen vorig jaar na verruiming van 
de coronabeperkingen de terrassen ruimte kregen, is 
met de adviezen van het GPV totaal niets gedaan.  
En nu er gebrainstormd gaat worden over een 
nieuwe aanpak in het centrum is het GPV niet 
uitgenodigd om mee te praten. “Het is duidelijk dat de 
gemeente het GPV als gesprekspartner volledig 
overbodig en zelfs lastig vindt”, zo staat in de brief. 

De stichting Samen 
in Leunen heeft een 
tweede duofiets in 
gebruik genomen, 
die dankzij diverse 
fondsen gekocht 
kon worden. De 
officiële overdracht 
gebeurde met het 

bevestigen van een oranjevlaggetje aan de fiets, om 
andere weggebruikers te attenderen op het vehikel. 
Rond de dertig ouderen of mensen met een 
beperking in Leunen staan op de lijst om gebruik te 
maken van de fiets. Daarvoor zijn dertien vrijwilligers 
beschikbaar. Zij zullen geregeld samen te zien zijn in 
het dorp of de omgeving. Deze fietsmogelijkheid komt 
in steeds meer dorpen beschikbaar. 

  GPV VOELT ZICH ONGEHOORD 

 TWEEDE DUOFIETS LEUNEN 

VOOR U GELEZEN 

“De KBO is de toonaangevende 
seniorenorganisatie in Limburg. Dat komt door het 
uitstekend werk in de afdelingen en ons 
professionele bureau in Roermond. Maar de zeilen 
fladderen.” 

Voorzitter Marcel Ballas van KBO Limburg  

over de ledendaling. 
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eventueel met begeleiding. Te bereiken onder 
www.dierenthuiszorg.nl  

Senioren 
‘Op de Smakterheide’ is in 1999 begonnen met een 
primeur in Nederland, de permanente opvang voor 
oudere honden. De meeste komen omdat hun baasje 
niet meer voor hen kan zorgen, of omdat ze door hun 
gedrag thuis niet meer te houden zijn. Ook zijn ze 
allemaal niet of moeilijk te herplaatsen. 

Een bijzondere mogelijkheid is de Senioren 
Hondenopvang. Dit is een tijdelijke, langdurige of 
permanente onderbrenging voor honden van 
minimaal tien jaar oud, met een sociaal karakter. In 
een gemeubileerde huiskamer, met vloerverwarming, 
verblijft de hond in gezelschap van andere honden en 
komt minimaal twee keer per dag buiten. ‘s Zaterdags 
is er bezoekuur van 10.00 tot 13.00 uur. 

Asiel 
Alle zwerfdieren uit Venray/Bergen/Venlo/Beesel/
Peel & Maas/Horst a/d Maas/Deurne worden 
opgevangen door asiel ‘Op de Smakterheide’. Voor al 
deze dieren worden nieuwe baasjes gezocht. Het 
herplaatsingspercentage ligt ruim boven de 95%. 

Momenteel zijn er als gevolg 
van de coronahype geen 
dieren meer beschikbaar 
voor herplaatsing. 

De bovengenoemde 
gemeenten hebben zich 
aangesloten bij de 
Dierenambulance Noordelijk 
Limburg, waaraan de 
Stichting Dierenlot in 2015 
twee compleet nieuwe 
dierenambulances toekende. 
Deze ambulances, 
aangestuurd door de Noord-
Limburgse meldkamer, 
kregen het asiel van Coen 
en Trudy als standplaats. Zij 
zorgen ervoor dat 

zwerfdieren en gewonde dieren worden opgehaald 
en verzorgd. Dit geldt alleen voor honden, katten en 
beschermde diersoorten.  
Contractueel geeft de gemeente hier een vergoeding 
voor. Ook zijn de voertuigen beschikbaar voor 
particuliere ritten naar o.a. dierenartsen en 
trimsalons. Op dit moment zijn er vijftien vrijwilligers 
inzetbaar voor de ambulancefunctie. Omdat de 
dierenopvang financieel afhankelijk is van subsidies 
en giften, is de stichting ‘Vrienden van Smakterheide’ 
opgericht, met een ANBI-status. Als u hier geld aan 
schenkt kunt u het aftrekken bij de belastingaangifte. 

De grote hobby van Coen is het fokken van 
springpaarden. Ook Trudy en de kinderen hebben al 
hun hele leven een passie voor paarden. In het 
verleden hebben alle gezinsleden recreatief en 
wedstrijden gereden.  

Johan Koster 

Wie zijn: Coen en Trudy 
 Goumans  

Geboren in: Venray 

Leeftijd: 62 en 59 jaar  

Gehuwd met: elkaar 

Opa/Oma van: Lisa 
Oud beroepen: varkenshouder en  
  verpleegkundige 
Bezigheden: eigenaar en beheerder 
 dierentehuis  

Hobby Coen: paarden fokken  

 

Het beheer van een bedrijf dat zoveel mogelijkheden 
biedt voor dierenopvang en  -verzorging vraagt veel 
energie, dat beamen Trudy en Coen eenstemmig: 
“Het vergt zeven dagen per week, vierentwintig uur 
per dag, constant aandacht. Het is een manier van 
leven, die heel veel energie kost, maar die door het 
werken met dieren veel voldoening geeft.” 

Het echtpaar Goumans begon 1 
december 1996 met de 
dierenopvang, nadat dierenarts 
Wim Loonen de tip gaf dat het 
asiel van Frans van Bergen in 
Oostrum ging stoppen. Coen, 
geboren en getogen op een 
varkenshouderij, en zijn vrouw 
Trudy, verpleegkundige, 
besloten ervoor te gaan. Dat 
betekende de start van 
dierenpension ‘Op de 
Smakterheide’. Inmiddels 
bestaat het team, naast Coen 
en Trudy, uit twee fulltimers en 
een aantal weekendhulpen. 

Pension 
De honden verblijven in 
kennels, maar ze komen elke dag driemaal in de 
speelweide. Daar kunnen ze dollen in groepjes, die 
zorgvuldig worden samengesteld, want het moet wel 
leuk blijven natuurlijk. Wie ervoor kiest dat de hond 
zijn eigen eten moet hebben, kan het zelf 
meebrengen. Ook is het mogelijk de hond in een 
groepsverblijf de vakantie te laten doorbrengen. Die 
moet zich dan wel sociaal naar andere honden 
gedragen. Ze verblijven dan namelijk in een roedel. 

De poezen worden, in overleg met hun baasjes, 
individueel of in groepskamers gehuisvest. Omdat 
poezen over het algemeen in het pension geen eigen 
territorium hebben, kunnen ze in de groepskamers 
met elkaar ravotten.  

Sinds kort is er ook de service van het verzorgen van 
dieren aan huis, zoals uitlaten, medicatie, wassen, 
kammen en nagels knippen. Ook is transport naar 
bijvoorbeeld een dierenarts of trimsalon mogelijk, 

  DIT HOUDT ME BEZIG 

http://www.dierenthuiszorg.nl
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Minder eenzaamheid, 
meer gezondheid en een 
betere kwaliteit van 
leven. Dit streven veel 
projecten na, die met 
name ouderen uit hun 
isolement willen halen. 
Er zijn velerlei 
initiatieven en projecten. 
De een groot opgezet, 

de ander simpel. Soms ook met originele 
invalshoeken. De redactie verzamelde voorbeelden, 
waarmee afdelingen hun voordeel kunnen doen. 

Koken met jongeren 
Uitgaande van vereenzamende jongeren die door de 
coronamaatregelen steeds minder kunnen doen en 
‘eruit willen’ bedachten stagiaires van 
welzijnsstichting Synthese in Venray het idee om hen 
samen te brengen met ouderen die ook alleen zijn en 
geen vertier meer hebben. Coach en jongerenwerker 
Hakan Ortak, wiens vrouw een tijdlang een 
restaurantje had in de Schoolstraat, adviseerde de 
stagiaires Mirthe Linskens, Lisa Konings en Denise 
Hagens om met die senioren samen te gaan koken. 
 “Het doel van dit project blijft dat we de eenzaamheid 
rondom jongeren en ouderen willen verminderen.  
We vangen zo twee vliegen in een klap. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om nog te gaan uitbreiden naar 
andere activiteiten zoals boodschappen doen voor 
ouderen, klusjes doen voor ouderen, enzovoort”, zegt 
Hakan. 
De uitwerking van het idee is er. Elke woensdag gaan 
jongeren nu, begeleid door de stagiaires, koken.  
Ze brengen de maaltijden naar de geïnteresseerde 
ouderen en eten dan samen (op de foto met 
mevrouw Steemers). Die ouderen vinden dit leuk, ze 
ontmoeten nu tieners waarmee ze kunnen praten, 
ervaringen kunnen uitwisselen. In het begin was het 
moeilijk voldoende jongeren te interesseren, maar dat 
loopt steeds beter.  

Samen schilderen 
Onder het motto ‘Tijd van je leven’ hebben de GGD 
West-Brabant en kunstencentrum Nieuwe Veste in 
Breda een kunstproject opgezet voor senioren, die er 
alleen voor staan. Na een ontmoetingsdag kunnen 
belangstellende ouderen deelnemen aan zes 
workshops waarin ze met kunstenaars werken, 
bijvoorbeeld aan theater, schilderkunst of keramiek. 
De werkstukken worden vervolgens gepresenteerd in 
een expositie, film of boek. Daarna kunnen 
belangstellende senioren inschrijven voor nog eens 
twaalf workshops. Zo ontstaan netwerken van 
mensen die elkaar steunen en samen bijvoorbeeld 
musea bezoeken. 

Schoolhulp 
In Rotterdam bezoeken studenten van het 
Hoornbeeck College eenzame ouderen en nemen 

hen mee naar de buurt of school. Ouderen worden 
bezig gehouden met zinvolle activiteiten en op hun 
beurt vertellen ouderen over hun ervaringen op 
velerlei terrein. Met de vergroting van de 
kennissenkring groeien de contacten. In de 
gemeente Balk helpen studenten met 
bewegingsactiviteiten voor senioren. Cios-studenten 
fungeren daar als beweegmaatje voor mensen die 
nog echt alleen zijn.  

Meer Bewegen 
Er zijn ook projecten op het gebied van Meer 
Bewegen voor Ouderen. Korfbalclub KZ in Koog 
aan de Zaan biedt ouderen een Kombi-fit aan: een 
laagdrempelig beweegprogramma, samen met een 
sociaal contactuurtje met koffie of lunch. Ouderen 
kunnen de club helpen met kleine klussen en 
vrijwilligerswerk.  

Molukkers 
Seniorenbus Vught, dat vervoer voor ouderen 
verzorgt en activiteiten voor slechtzienden en 
dementerenden, wil een project starten met 
Molukse senioren. Het begint met een 
maaltijdbijeenkomst en een maandelijks 
‘danspaleis’. De stichting Vrije Ruimte in Amsterdam 
richt zich op migranten in het algemeen. Migranten 
hebben vaak eerder aandoeningen, die hun 
bewegingsruimte beperken en hebben vaak minder 
pensioen en AOW. Mannen hebben speciale 
aandacht nodig, omdat zij in de gezinscultuur 
geïsoleerder zijn dan vrouwen. Ze hebben minder of 
geen contact met kinderen en hebben dus ook vaak 
geen mantelzorger. In Delfzijl heeft Wijkbelangen 
Noord een speciale beweegmorgen voor 
migrantenouderen.  

Eetpunten 
Veel initiatieven beginnen met eetpunten.  
In Beuningen wordt daarbij speciaal gelet op de 
ouderen van boerenafkomst, die in ‘de stad’ geen 
connecties hebben. Het bijzondere daar is dat 
mensen met een beperking worden ingezet als 
vrijwilliger, zodat zij zich meer betrokken voelen bij 
de samenleving. 
In Veenendaal combineert het maaltijdproject Kom 
Onder Ons, waarbij de ouderen zelf ook actief 
meekoken, het diner met mensen die een 
spreekbeurt verzorgen of een creatieve bijdrage 
willen leveren. 

Bijzonderheden 
Nog enkele bijzondere zaken: 
In Hengelo organiseert Carint Reggeland geregeld 
leuke uitjes voor senioren die bijna nergens meer 
komen. 
Het Zandvoortse project Ook Samen heeft een 
speciale activiteit voor alleenstaande mannen. 
Sweet 70 in Amsterdam organiseert ‘memorytrips’, 
waarbij ouderen teruggaan naar plekken, waaraan 
ze jeugdherinneringen hebben.  
Amsta, ook in Amsterdam, heeft wandelactiviteiten 
in natuur en beleeftuinen, in samenwerking met IVN 
en Natuur- en Milieueducatie.      foto Haken Ortak  

  TEGENGAAN VAN EENZAAMHEID 
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Opmerkelijke feitjes over senioren.  
Areg neejs is een Venrayse  
uitdrukking voor aardig of vreemd nieuws.  
Nieuwtje uit Venray zelf, iets uit Nederland en  
iets uit de rest van de wereld. 

In Venray 
Op vrijdag 6 maart van het vorig 
jaar redde Brahim Ait-El Haj Ali het 
leven van zijn buurman door hem 
uit het brandende appartement 
van de Schuttersveldflat te halen. 
Brahim rook een brandgeur en 
ging direct bij zijn buurman kijken. 
Ondanks de vlammen en veel rook 
aarzelde hij niet. Hij rende het 
brandende appartement in en trok zijn bewusteloze 
buurman naar buiten. Met gevaar voor eigen leven. 
Voor deze heldendaad ontving Brahim Ait-El Haj Ali 
op Koningsdag de koninklijke Erepenning voor 
Menslievend Hulpbetoon in Brons.  

Uit Nederland 
Oma wordt 100 jaar 
maar we mogen het niet 
vieren. Met dat dilemma 
zaten de kinderen en 
kleinkinderen van Tilly 
Habets-Schrijvers uit het 
Zuidlimburgse Neerbeek. 
Dat doe je zeker een 
oma niet aan, die al 

jaren gewend was haar verjaardag te vieren in de 
plaatselijke Bierstube van een van de familieleden. 
Dus! Met in achtneming van de coronaregels werd op 
straat, voor het huisje waar Tilly woont, een feest 
gebrouwen. Met een polonaise ‘in groepjes van 
twee’. Oma Tilly genoot in de deuropening van alle 
trammelant voor haar huis. 

Op de wereld 
De Zweedse cartograaf 
Tomas Karlsson, 
midden vijftiger (selfie), 
zette rond zijn 
woonplaats Alingsås 
een oriëntatietocht uit 
voor plaatsgenoten. In 
het bos zocht hij een 
mooi plekje om een 
voorwerp te verstoppen. Tussen de stenen zag hij 
ineens ijzerafval. Dacht hij. Nader beschouwd bleek 
het een siervoorwerp. En er lag meer. Hij verzamelde 
het, vijftig voorwerpen ongeveer. Geïnteresseerd 
zocht hij eerst op internet, later op de universiteit, wat 
het kon zijn. Uiteindelijk bleek het een schat met 
voorwerpen van liefst 2500 jaar oud.  

 
 

   AREG NEEJS  

Kennisloket en Ouderenadviseurs 
Naar aanleiding van het artikel 
‘Kennisloket thuis in blijvende zorg’ (Schakel 3) heeft 
ondergetekende, verantwoordelijk binnen de Centrale 
van Ouderenverenigingen voor de ouderenadviseurs, 
bij de beleidmakers van de gemeente navraag 
gedaan hoe de rol van onze ouderenadviseurs 
gezien moet worden. Met andere woorden: is het 
Kennisloket concurrentie voor de ouderenadviseurs. 

Het antwoord: “Nee dit is geen concurrent van de 
ouderenadviseurs. Dit Kennisloket is specifiek gericht 
op de Wet langdurige zorg (Wlz) en alles wat via het 
zorgkantoor gaat. Heel kort gezegd: het gaat om alles 
wat buiten de Wmo valt en dus niet onder de 
verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het 
Kennisloket kan vragen beantwoorden omtrent het 
aanvragen van Wlz, hoe dat werkt met de eigen 
bijdrage, over de verschillende pakketten waar 
mensen gebruik van kunnen maken (zoals 
intramuraal of volledig pakket thuis). Dit is voor 
ouderen die niet meer goed genoeg zijn om thuis te 
kunnen blijven wonen en die dag en nacht zorg nodig 
hebben.” 
Dit ter aanvulling op het artikel. 

Harrie Francken. 
Bestuurslid CvO 

   INGEZONDEN BRIEF 
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Strafbaar 
Elke vorm van cybercrime is strafbaar, zegt de politie. 
Cybercrime is de verzamelnaam voor alle pogingen 
om u via internet of andere digitale kanalen gegevens 
te ontfutselen, op te lichten of af te persen. Alle 
apparaten waarin een processor zit, vallen hieronder. 
Bent u slachtoffer, dan is het van belang dat u zoveel 
mogelijk bewijsmateriaal bewaart (bijvoorbeeld het 
mailtje of een valse factuur) ‘zonder er iets aan te 
veranderen’. Doe direct aangifte. Met dit 
bewijsmateriaal kunnen de politie en het Openbaar 
Ministerie onderzoek doen naar daders. Hoe meer 
informatie, hoe groter de kans dat de politie succes 
heeft. Als u verzekerd bent tegen cybercrime vraagt 
de verzekeringsmaatschappij een kopie van de 
aangifte. 

Tips  
Hoe kunt u (zoveel mogelijk) voorkomen dat u 
slachtoffer wordt? 
-Beveilig uw computer en installeer updates. Gebruik 
in elk geval een virusscanner en firewall.  
-Bedenk een sterk wachtwoord: het moet iets zijn dat 
u makkelijk kunt onthouden, maar criminelen moeilijk 
kunnen achterhalen.  
Lees ook www.veiliginternetten.nl 
-Klik niet zomaar op een link en geef nooit uw 
inloggegevens of codes door. Kijk naar het mailadres 
van de verzender. Als dat niet past bij de organisatie 
die de mail verstuurd heeft, schrijf dan dit adres op. 
Bij de overheid, belastingdienst, banken en zo kunt u 
melding maken van de misleidingsmail, door deze 
door te sturen naar ‘valse e-mail etc’  
Vaak krijgt u vanzelf een adres in beeld. 
-Een mail in een vreemde taal of van een vreemde 
buitenlander? Meteen weggooien. 
-Bij een scheiding (werk of privé) moet u ook digitaal 
scheiden: neem nieuwe mailadressen, wachtwoorden 
en dergelijke. 
-Maak van kostbare bestanden of foto’s regelmatig 
een back-up. 

In de vorige Schakel maakte de redactie 
al melding van een poging tot oplichting. 
Een onbekende eiste geld om te 
voorkomen dat ‘bepaalde zaken’ van De 
Schakel openbaar zouden worden gemaakt. Dit 
gebeurt bij personen die mogelijk iets te verbergen 
hebben. Mensen die een geheim bij zich dragen en 
bang worden dat het uitlekt, zullen dan mogelijk 
ingaan op zo’n verzoek.  
Maar De Schakel is geen persoon en kent geen 
geheimen die het daglicht niet kunnen velen.  
De verzender geeft er blijk van dat hij lukraak 
mailadressen afstruint met deze boodschap. Vandaar 
dat de Centrale van Ouderenverenigingen deze 
afpersingspoging als stuntelig naast zich neer heeft 
gelegd. Mocht u ook zo’n betaalbevel krijgen: niet 
doen, niet betalen, het is bluf. 

‘Fonds’ 
Wat ook regelmatig in mailboxen komt is een volgend 
verzoek: 
Ik ben Hermann Djogbe (of bijvoorbeeld zuster 
Edena Nathali of Agadazi Maurice). Ik ben advocaat. 
Ik heb uw medewerking nodig bij het indienen van 
claims op een niet-opgeëist fonds van USD 
$ 10,316,000.00 miljoen dollar. Wat is achtergelaten 
door mijn overleden cliënt die het slachtoffer was van 
een dodelijk auto-ongeluk met zijn hele gezin in 
2015…. Hij bouwde huizen voor de bevolking. Durft u 
erop het aan om dit project samen met mij uit te 
voeren? De reden dat ik hierover contact met u heb 
opgenomen, is omdat u dezelfde achternaam heeft 
als mijn (overleden klant), enzovoort. 

Dus de klant van mijnheer Djogbe heet 
kopij.schakel? Geloof zulke brieven, met zo grote 
bedragen om u lekker te maken, niet. Zeker niet als u 
kunt zien dat het slecht Nederlands is. Voor u ergens 
op klikt, noteer het mailadres en geef dit door aan de 
politie via www.politie.nl/cybercrime of bel 0900 8844 

Wat veel voorkomt is een mail van een ‘notaris’ 
waarin u als erfgenaam bent aangemerkt van 
bijvoorbeeld drie miljoen dollar. Of u even de 
bankgegevens kunt zenden. Of deze van de 
‘belastingdienst’ (met officieel logo, ook dat nog):  
U ontvangt nog € 970,85 euro. Wij kunnen dit 
pas naar u overmaken nadat uw rekeningnummer 
is geverifieerd voor deze teruggave. Klik op 
Teruggave ontvangen… 

Erfgenaam 
Nog een mailtje: “We bevestigen dat Douglas het 
grootste deel van zijn fortuin aan een goed doel 
schenkt en we bevestigen dat u een van de 
begunstigden bent. Neem contact op met Anne 
Douglas voor uw donatie 
info.douglasfamilyfoundation@zohomail.com”  
Ons advies: Geloof niet in sprookjes. Het is allemaal 
nep. 

  VOORBEELDEN VAN CYBERCRIME 

Links 
-De website Veilig internetten geeft antwoord op 
vragen en hulp bij problemen. Voor iedereen. 
Op de website Veilig internetbankieren geven de 
banken hun klanten voorlichting op het gebied van 
fraude en veiligheid. 
-Hebt u veel last van spam (ongewenste reclame of 
boodschappen), dan kunt u een klacht doorgeven 
aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
-Fraudehelpdesk.nl wil burgers weerbaarder 
maken tegen fraude.  

VOOR U GELEZEN 

“Ons opa was vader van tien kinderen en opa van 
76 kleinkinderen. Toen al zijn kinderen uitgevlogen 
waren (oma overleed bij de bevalling van de 
jongste) is hij in 1949 in het klooster gegaan.” 

Toos Bastiaans over haar grootouders. In Brabeau. 
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April stond in het teken van (digitale) 
veiligheid. De landelijke ouderenorganisaties hebben 
samen met het ministerie van Veiligheid & Justitie en 
andere partners aandacht besteed aan verschillende 
vormen van criminaliteit, waar senioren regelmatig 
slachtoffer van worden. Onder het ludieke motto 
‘Woensdag gehacktdag’. 
De redactie van De Schakel verzamelde in de 
afgelopen tijd diverse voorbeelden van pogingen om 
mensen op te lichten via de computer. Op de 
websites van de Centrale van Ouderenverenigingen, 
van KBO-PCOB, de gemeente Venray en andere 
overheden worden regelmatig tips gegeven, vooral 
aan ouderen. 

Barricaderen 
Senioren zijn niet opgegroeid met computers en 
internet. Ze zijn geboren in een tijd dat men nog 
vrijelijk de deur open kon laten en vreemdelingen 
redelijk kon vertrouwen. Nu moet u zich bij wijze van 
spreken barricaderen in uw huis: deuren op slot, 
legitimaties vragen aan vreemden aan de deur, niet 
meer open doen na 21.00 uur. Enzovoort. Ouderen 
zijn daardoor ook nog geneigd te geloven dat op 
internet iedereen te goeder trouw is. Hun kennis en 
handelingsbekwaamheid op de computer is te gering 
en daardoor zijn ze makkelijk te misleiden. Dit is 
begrijpelijk en niemand neemt het u kwalijk, maar 
daarom niet minder link voor u. Om de maand van de 
veiligheid extra gewicht te geven, ondertekenden de 
ouderenbonden, minister Grapperhaus en de politie 

een overeenkomst 
om samen te 
werken aan het 
verhogen van de 
weerbaarheid van 
senioren tegen de 
verschillende 
vormen van 
cybercriminaliteit. 

  MAAND VAN DE  
  (DIGITALE) VEILIGHEID  

Steeds meer parochies beraden zich op het 
ontruimingsbeleid voor hun kerkhoven.  
Een kwarteeuw geleden was het nodig om graven, 
waarvoor de nabestaanden geen rechten meer 
betaalden, op te ruimen. Een kerkhof was niet 
zonder meer uit te breiden en er was plek nodig 
voor nieuwe overledenen. 
Nu is dat anders. Meer en meer laten mensen zich 
cremeren. De urn met as wordt hooguit in een 
urnenmuur geplaatst. Sommige nabestaanden 
bewaren de urn thuis, anderen strooien de as uit. 
Daardoor worden veel gaten niet meer opgevuld.  
Enkele jaren geleden stuurden 
heemkundeverenigingen in de regio een brandbrief 
naar alle 
parochies met een 
dringende oproep 
om het ruimen te 
stoppen. Elke 
grafzerk vertelt 
een stukje 
cultuurhistorie, 
was de motivatie.   
De oproep vindt 
gehoor. De 
heemkundestichting in Castenray heeft zich 
ontfermd over het plaatselijk kerkhof en 23 
grafmonumenten geadopteerd. Ook in Merselo zijn 
hierover afspraken gemaakt. De lokale 
heemkundeclub inventariseert welke 
grafmonumenten zij wil behouden en adopteren.  
In 2019 ontstond in Castenray het idee een 
onderhoudscommissie te vormen, die bij de 
heemkundevereniging  werd ondergebracht. Die 
mocht alle graven waarvoor geen rechten meer 
werden betaald, adopteren. Vorig jaar waren dat er 
23, waarvan er slechts twee op verzoek van de 
familie toch geruimd werden. Twee al verwijderde 
grafstenen konden worden teruggeplaatst. Op lege 
plekken zijn inmiddels planten gepoot (foto). Ook is 
er een beregeningsinstallatie aangelegd. De kosten 
zijn betaald uit de reserves van de kerk.  

  HEEMKUNDE ADOPTEERT GRAVEN 
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Beeldbellen met de kleinkinderen 
Behalve bij zorg op afstand biedt een 
glasvezelverbinding ook bij sociale contacten veel 
voordelen. Beeldbellen, met bijvoorbeeld de kinderen 
en kleinkinderen, gaat een stuk beter. En als ze op 
bezoek komen zijn ze erg blij met een goede wifi-
verbinding. Een woning met een glasvezelaansluiting 
is bovendien toekomstbestendig en daardoor meer 
waard. 

De coöperatie GlaswebVenray maakt de gemeente 
toekomstbestendig door een goed glasvezelnetwerk 
aan te leggen. In de kerkdorpen van de gemeente 
Venray en in Holthees is dit netwerk inmiddels 
aangelegd. Ook met ‘verglazing’ van de wijken van 
Venray zijn we druk bezig. Om dit te kunnen 
realiseren hebben we in deze fase minimaal 30% 
aanmeldingen nodig. Als u helpt met uw aanmelding, 
dan maakt Glasweb het mogelijk.  

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw 
woning, kijk dan op de website: 
www.glaswebvenray.nu   
Of bel naar tel. 206960 (maandag tot en met 
donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur).  
Glasweb helpt u graag. 

Betrouwbare beveiliging, snelle en 
goede wifi, geruisloos beeldbellen 
en vooral: zorg op afstand.  

Het zijn enkele van de vele voordelen die een 
glasvezelverbinding biedt. Over zo’n verbinding kan 
meer digitale informatie tegelijk en hij is minder 
storingsgevoelig dan de bestaande coaxkabel van 
Ziggo en de koperdraad van KPN.  

Een snelle glasvezelverbinding lijkt vooral belangrijk 
voor jongeren die willen gamen. Maar niets is minder 
waar. Ouderen, chronisch zieken en mensen met een 
beperking willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis 
blijven wonen. Daar is ook het beleid van de overheid 
op gericht. Als er zorg nodig is, dan gebeurt dit 
steeds vaker door zogeheten ‘zorg op afstand’. 
Daarbij wordt gebruikgemaakt van moderne 
communicatiemiddelen zoals beeldbellen.  
In deze coronatijd is dit meer dan ooit aangetoond. 
Een doktersbezoek is niet altijd nodig. De huisarts 
komt via een beeldscherm bij u thuis. Ook kan 
bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van sensoren, 
die u thuis kunnen monitoren. In veel van deze 
gevallen is een snelle, stabiele internetverbinding met 
glasvezel essentieel. Het helpt bij langer en veilig 
thuis blijven wonen. 

     GLASVEZEL IS VOOR JONG ĖN OUD 

http://www.glaswebvenray.nu
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geld zou investeren in onroerend goed.  
Het kerkbestuur heeft besloten hiervoor een 
appartement in het nog te bouwen 
appartementencomplex te kopen. Dit zal verhuurd 
worden. Met de opbrengst van de huur kan dan het 
onderhoud van de kerk worden betaald. Voor het 
beheer wordt een aparte stichting opgezet, aldus 
Duijf. Hij is blij dat hij dit nog heeft kunnen regelen 
voor zijn vertrek als lid van het kerkbestuur, eind juni. 

Het is mooi wonen in Blitterswijck. Zeggen de 
Blitterswijckers zelf. Het moet waar zijn, want veel 
jongeren die ooit zijn weggegaan om te studeren of te 
werken, keren weer terug naar hun geboortegrond. 
En de ouderen willen al helemaal niet weg. 
Dat bracht Riky Rutten op het idee te gaan kijken of 
de school ’t Honk aan de Maasweg, die al twee jaar 
leegstaat, omgebouwd kan worden tot woningen voor 
ouderen met een gezamenlijke huiskamer. Dat 
concept is zeer mooi toegepast in Castenray. In 
Veulen, Geijsteren en Vredepeel is men er mee 
bezig. “Wat daar kan, moet in Blitterswijck toch ook 
kunnen. Alleen de vraag is: wie doet het?” aldus Riky. 

Kleuterschool 
’t Honk was vroeger een 
kleuterschool met een kleine 
gymzaal. Die ging op in de 
brede school in Blitterswijck, 
waarna jongerencentrum 
DIM, de KBO en een aantal 
andere verenigingen uit het 
dorp daar werden ondergebracht. Toen het nieuwe 
gemeenschapshuis aan het Plein klaar was 
vertrokken deze clubs daarnaartoe en kwam de 
school leeg te staan. Daarna heeft de commissie 
’t Honk’ onderzocht of een woonzorgcentrum met 
24-uurszorg op die plek mogelijk was, maar daarvoor 
bleek de kavel te klein. 
“En dus is de vraag of we naar voorbeeld van andere 
dorpen van Venray hier ouderenwoningen kunnen 
realiseren”, zegt Rutten. “Het is zonde het niet te 
proberen. Maar ik kan het niet alleen.” Inmiddels 
heeft een tweede persoon zich gemeld om met haar 
samen het plan vlot te trekken. Er zouden 
ouderenwoningen in het bestaande pand gemaakt 
kunnen worden. En is het daar te slecht voor, dan is 
sloop en nieuwbouw ook een optie. 

Of er belangstelling is bij de ouderen?  ‘Ik heb al vijf 
serieuze reacties binnen. Dus die interesse is er 
zeker wel”, aldus Rutten. De gemeente Venray staat 
in elk geval positief tegenover het initiatief. Ze heeft 
Rutten uitgenodigd om een initiatiefverzoek in te 
dienen, aan de hand waarvan de gemeente een 
raadsvoorstel kan voorbereiden. Daarna kan 
Blitterswijck de plannen gaan uitwerken: tekeningen 
maken, vrijwilligers zoeken en kijken of het geheel te 
financieren is.  

  OOK BLITTERSWIJCK WIL OUDE  
  SCHOOL VOOR OUDERENHUIZEN 

Als de pastoor en kerkbesturen het niet weten, wat 
kunnen de parochianen of dorpsbewoners dan nog 
bedenken. Die vraag lag drie weken geleden in Oirlo 
op tafel. De kerkbesturen en pastoor van de 
parochies Oirlo, Castenray, Wanssum en Blitterswijck 
hebben hen gevraagd ideeën aan te dragen om 
sluiting van hun kerken te voorkomen. De vier 
besturen gaan 1 januari 2022 samen in één groot 
kerkbestuur. Elke parochie krijgt een commissie die 
de lokale zaken regelt. 
Deken Ed Smeets van Venray erkent dat de kerken 
door het dalen van het aantal kerkgangers een paar 
maatjes te groot zijn geworden. Dré Duijf van het 
kerkbestuur van de Oirlose Gertrudiskerk is het 
daarmee eens, maar hij wil sluiting toch zien te 
voorkomen.  
Op 6 mei hield hij voor de parochianen een 
‘hoor’zitting in de kerk. Na uitleg werd in groepjes van 
gedachten gewisseld over de mogelijkheden. 
Geopperd werden het houden van concerten en 
verenigingsbijeenkomsten.  

Enkele dagen later was er overleg met de deken en 
pastoor Huub van Horne. In die meeting is met name 
gepraat over de vorming van het overkoepelend 
bestuur en niet over de voorstellen rond het open 
houden van de kerk, aldus bestuurslid Jolanda van 
der Broeck. 
Oirlo is de eerste parochie waar de mening van de 
parochianen over de toekomst van de kerk gepeild 
wordt. “Castenray, Wanssum en Blitterswijck zullen 
dat waarschijnlijk ook gaan doen. Wij wilden dat 
echter doen vóór het gesprek met de deken, zodat 
we de daar gemaakte opmerkingen in het overleg 
mee kunnen nemen”, aldus Duijf. 

De oud-pastorie in Oirlo krijgt 
een advocaat als nieuwe 
bewoner. Met toestemming 
van het bisdom heeft het 
kerkbestuur het grijze blok 
naast de Gertrudiskerk 
verkocht aan een juriste uit 
Leiden, die er haar praktijk wil 

vestigen. Zij werkt voor gemeenten en scholen en 
zal, als een flinke verbouwing achter de rug is, daar 
geregeld bijeenkomsten hebben. 
De voormalige pastorie aan de Hoofdstraat in Oirlo is 
gebouwd in 1920. De parochie wil het gebouw kwijt 
omdat het duur is in onderhoud en de kerk toch al te 
weinig geld heeft. Woordvoerder Dré Duijf van het 
kerkbestuur bevestigt dat er overeenstemming is over 
de verkoop van het pand. Het bisdom wilde alleen 
toestemming verlenen, als de parochie het verdiende 

  HOE BLIJVEN DE KERKEN OPEN? 

  ADVOCAAT IN PASTORIE OIRLO 
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wezen ons een plaats op 
het parkeerterrein. 
Mondkapje voor en de 
handen desinfecteren, 
inmiddels een 
routinehandeling voor ons 
allemaal. Toen langs de 
loketten om gegevens te 
controleren en dan naar 

de verpleegkundige die het vaccin gaat toedienen.  
Ik vond de hal koud en provisorisch ingericht.  
De prik zelf, ik ging eerst ‘onder het mes’, stelde 
inderdaad niets voor, daar voel je niets van.  

Knuffeltijd 
Johan vervolgt: “Omdat Omnibuzz ouderen gratis 
naar de vaccinatiehal vervoert, besloot ik het 
vermelde nummer te bellen. De afspraak was binnen 
een minuut gemaakt: alleen vaccinatietijd en 
afhaaladres (zelfs de postcode was niet nodig) werd 
genoteerd. Geen vragen, alleen: “We komen u om zo 
laat halen en blijven in Venlo op u wachten.” Wat een 
service! Op de bewuste dag stopte al een kwartier 
voor de geplande tijd een auto van Omnibuzz voor 
mijn deur. Ik moest voor de veiligheid achterin zitten, 
maar dat hinderde de communicatie niet. We waren 
een kwartier te vroeg, maar dat telde daar niet. Ik kon 
direct doorlopen. Na hetzelfde riedeltje als bij de 
eerste prik, stond mijn ‘dienstauto met chauffeur’ 
vlakbij de uitgang keurig te wachten.  
Mijn vrouw, die tot een iets jongere groep behoort, 
maakte wél probleemloos twee afspraken in De 
Voorde, voor hetzelfde vaccin als ik. We hoeven niet 
alles te begrijpen, als we maar snel twee vaccinaties 
achter de rug hebben. Het geeft een heel goed 
gevoel.” 
Leo: “Na de eerste prik hebben mijn vrouw en ik ook 
een kwartier in de wachtruimte gezeten om op 
eventuele allergische reacties te wachten.  
Een begeleider vertelde iedereen wat de bedoeling 
is. Koffie voor de bezoekers behoort niet tot de 
ceremonie, maar ik hoop dat die vele werkers van de 
GGD wel wat krijgen, want de hal is gewoon koud. 
Met kunstplanten heeft de organisatie geprobeerd 
toch nog wat gezelligheid te creëren. Wij beiden 
bleven gevrijwaard van allergische gevolgen.  
Nu op naar de tweede prik, dan kunnen we over 

enige tijd 
onze kinderen 
en onze 
kleinkinderen 
weer 
bezoeken.  
Er mag weer 
geknuffeld 
worden.  
Daar zijn we 
echt aan toe.” 

Johan (foto links: “Begin maart ontving 
ik (ik behoor tot de groep der 
stokouderen) de uitnodigingsbrief voor 
de corona-vaccinatie. Ik moest een 
landelijk nummer bellen voor een 
afspraak.  
De eerste prik kon in de voormalige 
postergroothandel aan De Voorde bij 

Oostrum. Die locatie ligt zowat in mijn achtertuin 
(Antoniusveld). Ik werd daar voor 9 maart ingepland. 
Voor de tweede inenting, die vijf weken later moest 
plaatshebben, moest ik echter in Venlo wezen.  
Ik kreeg de raad de week erop nog eens te bellen of 
er in Venray inmiddels plek was. Nee dus. Ik 
probeerde het later nog een keer. Weer mis.”  

Leo Broers (foto rechts): “Wij 
waren een paar weken later aan 
de beurt: Toen was voor ons “de 
grote dag van het begin van het 
einde van de crisis” aangebroken. 
Mijn vrouw en ik werden samen 
gevaccineerd. We waren een 
beetje nerveus, vanwege de afkomst van het vaccin. 
In de brief stond wel Pfizer vermeld, maar er is zoveel 
verwarring rond Astra Seneca en Janssen, dat het 
net zo goed een ander kon zijn.” 

Echte prikwerk 
Johan: “Voor de eerste prik fietste ik naar De Voorde, 
waar ik werd ontvangen door de eerste persoon in 
het geel. Binnen verwezen diverse suppoosten mij 
naar de loketten waar dames persoonlijke gegevens 
registreren. Vervolgens werd ik naar de échte 
werkplek gestuurd. Fluitje van een cent, die 
vaccinatie, u voelt er nog minder van dan van de 
griepprik. Dan voor de zekerheid een kwartier 
wachten. Daartoe werd ik naar een ruimte geleid met 
corona-proof opgestelde stoelen, met het verzoek 
zelf de wachttijd in de gaten te houden. Toen ik 
uiteindelijk naar buiten liep werd mij nog steeds de 
weg gewezen. Ze gaan daar tot het uiterste om 
besmettingen te voorkomen.” 

Leo: “Wij gingen ruim op tijd naar de priklocatie in 
Oostrum. Er was aan veel gedacht: twee stewards 

  DE GROTE DAG VAN HET BEGIN 

  VAN HET EINDE VAN DE CRISIS  

De redacteuren Johan Koster en Leo Broers van De 
Schakel beschrijven hun ervaring bij de vaccinaties. 

LAANTJE VAN DE DEKEN 

In De Schakel van 23 april stond op pagina 19 het 
gedicht ‘Het Laantje van de deken’, zoals Gon 
Verheijen in haar schrift heeft genoteerd. Aan de 
redactie is meegedeeld dat dit gedicht gemaakt is 
door Piet Vermeltfoort, medeoprichter van de 
Venrayse Revue’s van direct na de oorlog. 
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Bij gelegenheid van de 
verjaardag van Koning 
Willem Alexander zijn ook 
in Venray mensen onderscheiden. Het zijn er 
negen, allemaal ouderen, die hun sporen 

hebben verdiend in het verenigingsleven. De oudste 
is 80 jaar, de jongste 52; allen werden lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Die oudste persoon is Venraynaar Harrie Zegers, die 
zich inzet voor het Venrays Museum en Historisch 
Platform Venray; als webmaster en lid van de 
activiteitencommissie van AVOS. Voorts doet Zegers 
onderhoudswerk op begraafplaats Boschhuizen. 

De jongste gedecoreerde is Giel Krijnen uit Venray, 
lid van Schutterij 't Zandakker Gilde Sint Jan Venray. 
In 2016 werd hij bestuurslid bij Stichting Kerststal 
Venray. 
Verder zijn onderscheiden: 
-Sjaak van Rhee uit Leunen (78), muzikant en 
bestuurslid van vroeger de Drum- en Showband 
Venray, nu van het tamboer- en pijperkorps, een 
zelfstandige afdeling binnen Schutterij 't Zandakker 
Gilde Sint Jan Venray.  
-Hans van Rhee uit Venray (56), al dertig jaar de 
financiële man van Schutterij 't Zandakker Gilde Sint 
Jan Venray. Daarnaast is Van Rhee jeugdleider bij 
SV Venray en bestuurslid van Stichting Kerststal 
Venray.  
-Harrie Eijssen uit Geijsteren (61), (bestuurs)lid van 
het Willibrordus Gilde, het gemeenschapshuis en 
initiator en voorzitter van de Stichting Visit Geijsteren, 
adviseur van het Cultuurpodium en initiatiefnemer 
van de Liberationroute. 
-Henk Stevens uit Ysselsteyn (72) van het 
wielercomité Ysselsteyn en de Peter Winnen Classic. 
Henk is voorts regisseur bij 
Toneelvereniging Crescendo, 
‘professor’ aan de 
Buutacademie Ysselsteyn en 
meer dan 45 jaar was hij lid 
van de commissielid Bonte 
avond Ouderenavond en 
Liedjesmiddag in Ysselsteyn.  
-Merselonaar Jan Arts (71), 
oud- voorzitter van de 
Zagewetters. Ook de 
voetbalclub van Merselo kent 
in Arts een actieveling: 
bestuurslid, jeugd- en 
elftalleider, scheidsrechter en 
kantinebeheerder. Arts is 
voorts betrokken bij de 
verplaatsing van de 
basisschool en was vroeger 
actief bij de muziekfeesten in 
Merselo. 

  ONDERSCHEIDINGEN 
-Jos Gerritsen uit Venray (74), fondsenwerver voor 
de Mariakapel in Holthees, Cultuurpodium en 
Kemmerekoor in Geijsteren, de Stichting Abels en de 
stichting Kunst van het Geloven in de gemeente 
Boxmeer. 
-Wil Weijers uit Merselo (63), vrijwillig molenaar van 
molen Nooit Gedacht in Merselo. Weijers zat tevens 
in de dorpsraad en twintig jaar in het 
Dorpsradenoverleg; is penningmeester van 
wandelsportvereniging De Natuurvrienden en de 
Stichting Kruisen en Kapellen in Venray; voorzitter 
van het Historisch Platform Venray.  

Franciscanerpoort 
In het artikel ‘Woonvormen voor 
ouderen’ wordt de Franciscanerpoort omschreven als 
een serviceflat, waarbij gezamenlijk diensten worden 
ingekocht. Als bewoner van dit gebouw kan ik 
verzekeren dat dit niet juist is. De appartementen zijn 
inderdaad door de bewoners gekocht. Het enige wat 
ze samen doen is een stuk onderhoud, uitgevoerd 
door de Vereniging van Eigenaars. Er is geen sprake 
van het gezamenlijk inkopen van maaltijdservice of 
iets dergelijks. Er zijn wel bewoners die via de 
normale hulpdiensten geholpen worden.  

Harrie Francken 

  INGEZONDEN BRIEF 

Wilt u meer lezen over wat  

er voor ouderen te doen is? 

BEZOEK DE WEBSITE 

www.cvo-venray.nl  
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Oogcafé 
Het GPV is met enkele belangstellenden een 
haalbaarheidsonderzoek gestart voor het oprichten 
van een Oogcafé in Venray. Een plek waar mensen 
met een gezichtsbeperking elkaar kunnen ontmoeten 
en ervaringen kunnen delen. Als hiervoor voldoende 
belangstelling is kan dit mogelijk leiden tot een 
zelfstandige organisatie die de belangen van 
slechtzienden en blinden kan behartigen.  

De voorzitter van het GPV zal bij Henk Raedts, 
voorzitter van de Centrale van Ouderenverenigingen, 
de vraag neergeleggen of de CvO wil aansluiten bij 
het opzetten van het Oogcafé. Binnen de AVOS en 
KBO’s in Venray en de kerkdorpen zijn ongetwijfeld 
meerdere mensen met een zichtbeperking. Mocht 
iemand belangstelling hiervoor hebben, neem dan 
contact op met het secretariaat via 
GPVenray@outlook.com of bel met tel. 550395. 

Inclusie-agenda 
Al vanaf 2016 houdt de zogenaamde Inclusie-agenda 
het GPV bezig. Een document waarin de gemeente 
aangeeft welke stappen er binnen een bepaalde 
termijn moeten worden gezet om uiteindelijk te 
komen tot een toegankelijke gemeente voor álle 
inwoners. Inmiddels heeft de gemeente bureau 
Berenschot ingeschakeld dat de eerste stappen 
hiervoor gaat zetten, samen met een werkgroep uit 
de gemeenteraad.  

Obstakels zijn voor niemand fijn, zeker niet voor 
blinden en slechtzienden. Of voor mensen die 
gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een rolstoel of 
scootmobiel. Obstakels kunnen hierbij heel 
verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
reclameborden of gestalde fietsen in winkelstraten, te 
ver uitgebouwde terrassen of winkels waarin de 
toegangsdeur en looppaden te smal zijn.  

Er zijn altijd mensen die in voorkomende situaties 
behulpzaam zijn. En dat is heel fijn! Maar mensen 
met een beperking willen ook zelfstandig ergens 
naartoe. Dan is het wenselijk dat de openbare ruimte 
zodanig wordt aangepast dat dit mogelijk is. Hier 
hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid in. 

Bewustwording  
Toegankelijkheid staat niet op zichzelf. Het thema 
inclusieve samenleving is breder. Meedoen in de 
samenleving betekent: onderwijs kunnen volgen, 
zelfstandig kunnen wonen, u welkom voelen als 
consument, gelijke kansen hebben als werknemer en 
ondernemer, toegang hebben tot informatie, 
financiering, (openbare) gebouwen en openbaar 
vervoer. Het GehandicaptenPlatform Venray zet zich 
(samen met de andere partners van deze campagne 
en hopelijk ook met u) in voor een toegankelijk 
Venray. 

De gemeente Venray is in april gestart met een 

  GPV ONDERZOEKT KANS  
  VOOR OOGCAFÉ VENRAY 

bewustwordingsprogramma door het plaatsen van 
posters op de toegangswegen naar het Centrum van 
Venray. Ook op de Facebookpagina van de 
gemeente Venray kunt u de nieuwe poster over 
toegankelijkheid vinden. Ga naar Gemeente Venray | 
Facebook  

Zodra de coronaregels worden versoepeld kunnen we 
ook weer gaan denken aan activiteiten die al langere 
tijd zijn uitgesteld. Op ons programma staat nog 
steeds een scootmobieldag voor gebruikers. Ook ligt 
er nog steeds een uitnodiging voor B&W, raadsleden 
en ambtenaren om zelf te ervaren hoe het is om met 
een beperking deel te nemen aan de samenleving. 
Ook dat is een belangrijke vorm van bewustwording. 
Voor meer nieuws ga naar 
www.gehandicaptenplatformvenray.nl  

Jac Haegens 

Eind april zijn bij het Oorlogsmuseum Overloon 
dertig kisten schroot bezorgd. In die kisten 

zitten de restanten van een 
Britse Lancaster bommenwerper 
die in 1945 neerstortte bij 
Bunsbeek, België (tussen Hasselt 
en Leuven).  
Het toestel, op de terugweg van 
een bombardement, verdween 
meters diep in het moeras.  
Pas in 2016 werd het 
opgegraven. Drie lichamen 
werden geborgen en begraven 
op het Engels kerkhof bij Leuven. 
Het vliegtuigwrak wordt door de 
Gemeente Glabbeek in eeuwige 
bruikleen gegeven aan 

Oorlogsmuseum Overloon.  
Er zijn maar weinig musea die ruimte hebben voor dit 
vliegtuig (31 bij 21 meter). Overloon zal de Lancaster 
plaatsen op een schuin dak, met de neus naar 
beneden. Onder het schuine dak is ruimte voor een 
tentoonstelling over de Luchtoorlog, speciaal over dit 
vliegtuig. Maar voor het zover is moet eerst de 
legpuzzel van 2000 brokstukjes en wrakstukken 
worden gemaakt. 

  LANCASTER IN 2000 STUKJES 

Vrijstelling.  

De gemeente Venray geeft 
uitkeringsgerechtigden een vrijstelling voor giften 
tot een bedrag van twaalfhonderd euro per jaar. Dit 
heeft een meerderheid van de gemeenteraad twee 
weken geleden besloten. Alleen CDA en VVD 
wilden wachten op landelijke regels voor 
vrijstelling.  
Het college van burgemeester en wethouders zag 
het voorstel niet zitten, omdat het moeilijk te 
controleren is voor welke bedrag iemand aan 
giften krijgt. 

mailto:GPVenray@outlook.com
https://www.facebook.com/gemeentevenray
https://www.facebook.com/gemeentevenray
http://www.gehandicaptenplatformvenray.nl
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Inwoners van Venray die hun 
huishouden niet meer zelf kunnen 
doen en dus dringend hulp nodig 
hebben kunnen terecht op de website 
van Hulpwijzer Venray.  
Op deze site wordt een ‘sociale kaart’ weergegeven, 
dat is een overzicht van alle organisaties op het 
gebied van wonen, werken, zorg voor ouderen en de 
jeugd. Het doel is hulpzoekenden de juiste weg te 
wijzen naar die organisaties. 
Vooropgesteld: De site is niet bedoeld om een 
pasklaar antwoord te geven tot oplossing van een 
probleemgeval. De Hulpwijzer wil hulpzoekenden in 
een aantal stappen leiden naar organisaties die iets 
voor hen kunnen betekenen. Van die organisaties 
worden de adressen, telefoon- en mailgegevens 
weergegeven. De hulpzoekende kan dan zelf deze 
organisaties bellen om een afspraak te maken of om 
raad te vragen. 

Doolhof 
De vraag is of de makers ervan, die werkten in 
opdracht van de gemeente Venray, hierin zijn 
geslaagd. Om dit te testen hebben de redactieleden 
onafhankelijk van elkaar de website bezocht om de 
weg te vinden aan de hand van twee gefingeerde 
probleemgevallen. Dat bleek niet mee te vallen. 
Als argeloze bezoeker valt het wel te doen: “Op het 
eerste oog lijkt de website overzichtelijk en 
waarschijnlijk makkelijk te gebruiken. Maar tijdens 
gebruik kreeg ik steeds meer een gevoel te maken te 
hebben met een doolhof met veel in- en uitgangen. 
Het probleem is, mijns inziens, de opbouw uit een 
verzameling losse items,” zegt redactielid Johan 
Koster. De structuur is niet opgebouwd vanuit een 
centraal punt, van waaruit alle lijnen eenduidige, 
logische verbindingen hebben met de onderdelen. 
Het gevolg is dat u onderweg veel alternatieve routes 
tegenkomt, die het zoeken niet vereenvoudigen, 
maar juist verwarring scheppen. 
Collega Leo Broers krijgt eenzelfde idee. “Het zoeken 
wordt zeer ingewikkeld doordat  
er zoveel organisaties zijn die hulp bieden bij zeer 
diverse hulpvragen. Via een trefwoord in een 
zoekbalk is (niet altijd) te achterhalen bij wie u moet 
zijn voor uw specifiek probleem.” Broers vindt het 
initiatief prima: “Alles wat de oudere mens met een 
probleem kan helpen,  
is meegenomen.” Hij als niet-mens-in-nood komt er 
wel uit, maar iemand met een probleem heeft er echt 
hulp bij nodig. 

Concreet 
Concreet enkele punten. 
- Het zou handig zijn te beginnen met een 
trefwoordenlijst. Als iemand voor een dementerend 
familielid een bezigheid zoekt voor overdag en 
‘dagopvang’ invult in plaats van ‘dagbesteding’, komt 
hij nooit op de goede plek uit. Verondersteld wordt 

dat de hulpzoeker de juiste termen allemaal kent en 
gebruikt. 
- De telefoonnummers verwijzen (ambtelijk juist) naar 
secretariaten. Praktisch is dit niet. Als mensen 
bijvoorbeeld een eetpunt zoeken worden ze 
geattendeerd op de lijst eetpunten op de website van 
de Centrale van Ouderenverenigingen en daarvoor 
naar de secretaris van de CvO. Een simpele ‘link’, om 
op die website uit te komen ontbreekt.  
-De site maakt duidelijk hoeveel hulpprogramma’s er 
lopen met elk een eigen ‘hokje’. Zoekt u bijvoorbeeld 
thuiszorg, dan zijn er de grote organisaties, maar ook 
tal van kleine burgerinitiatieven. Een hulpzoekende 
raakt dan de weg kwijt. Wat het verschil is tussen 
Thuiszorg, Saar aan Huis of Huppla wordt niet 
uitgelegd. 

- De website vergt veel computerkennis van de 
hulpzoekende. “Het beste is direct aan een 
‘onafhankelijke cliëntondersteuner’ gekoppeld te 
worden, die weet immers de juiste weg om verder te 
komen. Als een zorg u teveel wordt is dit zoeken en 
puzzelen niet te doen. Dit is leuk voor mensen met 
een zee van tijd,” aldus redactielid Henk Classens. 

Jaques Penris 

HULPWIJZER HELPT INWONERS OP WEG 

VOOR U GELEZEN 
“Die heet Oscar. Je kunt zo’n apparaat maar beter 
een naam geven.” 

Dieuwertje Blok over haar automatische grasmaaier.  
In L-magazine. 

https://hulpwijzer.venray.nl/?fbclid=IwAR0_hsYPYXRmtvARPvx_yo6jEpCYQI4pDRStfkdxcKjkPa2A7GBTpdLwhLA
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De vrijwillige Ouderenadviseurs zijn bereikbaar 

via een informatiepunt en ouderenverenigingen. 

Blitterswijck     

KBO Blitterswijck kboblitterswijck@gmail.com 06-22243302  
Wies Hamstra wieshamstra@gmail.com 06 2170 2753 

Tiny Aerts tiny_aerts@hotmail.com 532557 

Geijsteren Wmo werkgroep   

KBO Geijsteren kbogeijsteren@outlook.com 532290 

Truus Kempen truus64kempen@gmail.com 06 4054 3972 

Leunen    

KBO Leunen kboleunen@outlook.com 569802 

Jeu Steeghs jeusteeghs@home.nl 06 5396 9693 

Merselo Info brievenbus   

KBO Merselo kbo.merselo@gmail.com 548050 

Jeanne Hendrix jaantjeverberne@gmail.com 546365 

Oirlo     

KBO Oirlo ansbastiaans@ziggo.nl 571696 

Oostrum dorpsservicepunt Oostrum   

KBO Oostrum secr.kbo.oostrum@hotmail.com 586052 

Tini Kreutz tinikreutz@hotmail.com 588355 

Joos Linskens j.linskens@home.nl 583805 

Venray     

KBO Venray kbovenray@gmail.com 631961 

KBO Venray-Heide info@kboheide.nl 510316 

KBO Venray/

Veulen 

gerrit.riek.reintjes@gmail.com  568880 

AVOS Venray info@avosvenray.nl 586778 

Nettie Baartman baartmannettie@hotmail.com 750615 

Twan Christians christiansmarcellis@home.nl 584655 

Francien Gielen francien.gielen@ziggo.nl 06 2099 7687 

Corry Kanters kanthen@ziggo.nl 584520 

Wanssum Wanssum Info Punt   

KBO Wanssum secretariaat@kbowanssum.nl 06 1317 2540 

Jan v Cuijck janvancuijck@gmail.com 06 1754 6175 

Tonnie  
Kwakkernaat info@synthese.nl 517300 

René Rijpma renerijpma@hotmail.com 511186 

Ysselsteyn Wmo loket  

LET OP: gegevens Blitterswijck, Avos en Oirlo gewijzigd. 15-05-2021 

FIETSVIERDAAGSE VENRAY  

De stichting Fietsvierdaagse 
Venray gaat ervan uit dat de 
vierdaagse dit jaar, van 20 tot en met 
23 juli door kan gaan. De 
voorbereidingen zijn in volle gang 

gezet. De gezinstocht, eind mei, gaat niet door en 
ook kan er in juli niet gekampeerd worden op de 
atletiekbaan. De organisatie denkt wel dat er nog 
coronamaatregelen zullen gelden en dat 
contacten tot een minimum beperkt moeten 
worden. Vertrek- en eindpunt is De Witte Hoeve in 
Venray. De inschrijving start zodra de gemeente 
groen licht heeft gegeven. Verwacht wordt dat dit 
half juni zal zijn.  

Het mooiste cadeau dat je kunt geven  
is je tijd. 

Het mooie wat je terug krijgt is  
voldoening en verdieping. 

Spreekt deze tekst je aan?  
Word dan (zorg)vrijwilliger bij ons. 
Je hebt geen zorgachtergrond nodig;  
wij hebben zelf een goede 
voorbereidingscursus.  

Bel of mail voor vrijblijvende informatie via 
de site www.hospicezenit.nl   
0478-551430 of 0478-551434  
Hoenderstraat 95e 5801CJ Venray 

VOOR U GELEZEN 

“Ik ben overgevoelig voor de term die vooral 
gebruikt wordt als het over ons gaat: De kwetsbare 
ouderen. Alsof die hogere leeftijd een soort 
monopolie op kwetsbaarheid met zich meebrengt. 
Ouderen lopen inderdaad meer risico om ernstig 
ziek te worden of te overlijden. In die zin zijn we 
kwetsbaar, maar er zijn veel meer groepen met 
kwetsbare mensen.” 

De 72-jarige arts-psychotherapeut Anita Bentheim. 

 
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 vierde donderdag van de maand  
in De Kemphaan, Kennedyplein.  
Afspraak via tel. 586706.  

• Op Vincentiushof 13, minimaal 2 x per maand  
Afspraak maken via tel. 036 720 0911  
of via de site: https://goedkopekeuringen.nl 

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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VOOR U GELEZEN 

‘Ik ben niet bang voor de dood, wel voor de weg 
ernaartoe’ 

De aan ALS lijdende 72 jarige Guy van Grinsven. 
In De Limburger  

MAAK VAN EEN MUG EEN OLIFANT 

Het spreekwoord zegt: “Hij maakt van een mug een 
olifant.” Dan is het sterk overdreven.  
Maar nu letterlijk: maak maar eens van een mug een 
olifant.  
In onderstaand diagram in zeven stappen. Waar A 
voor staat verandert u een letter van het vorige 
woord, waar B voor staat voegt u een nieuwe letter 
toe.  
Om het makkelijker te maken, krijgt u een of twee 
andere betekenissen van het woord dat u bij die stap 
moet maken. 
1. Los Saharazand 
2. Humorvolle zin. 
3. Laagje op nattigheid 
4. Hoger-lager of met een ander mee 
5. Geweer in Amersfoort 
6. Voor-deel van een wereldweldoener 

Woonvormen 
De opsomming ‘Woonvormen 
ouderen’ in De Schakel van 23 april was een 
interessant artikel. Het is mij een behoefte om een 
korte aanvulling te verzorgen voor de 
geïnteresseerde lezer. 

-Woonboot, mits dit een levensloopbestendig 
huwelijksbootje betreft. 

-Woonwagen, bijvoorbeeld type Pipo de Clown. 

-Stacaravan, met voldoende zitplaatsen.  

-Stapelwoning, zeven onder een kap, links en rechts 
een balkon plus dakterras. 
-Schakelwoning, schakelen, koppelen, optrekken, 
enfin. 

-Souterrain, met vloerverwarming en 
schimmelcoating. 

-Tiny house, voor maximaal 2 tengere mensen. 

-Chaletje, voorheen krotje. 

-Oude boerderijtje, voor help mijn man is klusser. 
-Grote-tuin-huisje: onopvallend houten huisje in zeer 
grote tuin, vaak achter de rododendrons, illegaal 
maar winterklaar. 

-Kubuswoning, ook voor scheefwoners. 

-Studio, een dure kamer met keukenblokje in een 
woonzorghuis. 

-Prefab doorzonwoning, als er haast bij is. 

-Woontoren-appartement, voor het hogere segment. 
Met uitzicht op het hiernamaals. 

Uiteraard is in deze aanvulling geen volledigheid 
nagestreefd door uw trouwe lezer: 

Frans Palmen 

 

ACTIVITEITENAGENDA VAN 
 28 MEI – 2 JULI 

Ook komende maand zijn er nog geen activiteiten 
voor ouderen. Voor meer informatie zie de website 
www.cvo-venray.nl  

Maaspark. Vanaf 5 juni zijn er drie weken 
lang activiteiten in het gebied tussen 
Broekhuizenvorst en Geijsteren, om de 
opening van Maaspark Ooijen-Wanssum luister bij te 
zetten. Belangstellenden kunnen deelnemen aan 
huifkartochten, een vollemaanwandeling, 
boottochten, lezingen, een foto-expositie, 
kanotochten, kinderyoga, bustochten en nog veel 
meer.  
Een overzicht van de festiviteiten is te vinden op de 
website www.ooijen-wanssum.nl/beleef  
De grote finale van de feestelijkheden is op 26 juni. 
Dan is er een trailrun, een fietstocht met optredens 
en voorstellingen. ’s Avonds gaat de 
documentairefilm over de gebiedsontwikkeling van 
filmmaker Marijn Poels in première. Aanmelden via 
de website. 

  INGEZONDEN BRIEF 
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KAMELEON-REEKS 
De jeugdboekenserie De Kameleon lijkt het eeuwige leven beschoren. Nog steeds 
zijn deze jeugdboeken, voor het eerst verschenen in 1951, te koop in de gewone 
boekhandel. Dit komt omdat de boeken heel erg lijken op het dier kameleon. 
Telkens een andere schrijver, telkens een andere tekenaar. Het begon in 1951 met 
het boek ‘De Schippers van de Kameleon’, geschreven door de Fries Hotze de 
Roos, die wetenswaardigheden en belevenissen uit zijn jeugd opschreef. In het 
boek beleven de tweelingbroers Sietse en Hielke Klinkhamer met hun boot op de 
Friese wateren allerlei avonturen. De Roos was timmerman en schreef alle (sterke) 
verhalen en grappen die hij hoorde op voor zijn boeken. Hij kan best een goede 
timmerman zijn geweest, maar met de boeken had hij meer succes. Inmiddels zijn 
er al meer dan vijftien miljoen verkocht. Hotze schreef zelf zestig delen. In 1992 
stierf hij. Directeur Piero Stanco van uitgeverij Kluitman wilde zijn kip met gouden 
eieren niet kwijt en nam onder het pseudoniem P. de Roos de volgende drie deeltjes 
voor zijn rekening. Tot hij in Fred Diks een echte schrijver vond. Die is inmiddels 
opgevolgd door Bies van Ede en Maarten Veldhuis, die zich bedienden van de schrijversnaam B.M. de 
Roos. 

DE BRIEF VOOR DE KONING 
Tonke Dragt was na de Tweede Wereldoorlog een van de beste schrijvers van 
kinderboeken. Haar debuut maakte ze in 1948, achttien jaar oud, met KrisKras. In 1963 
werd haar kinderroman De Brief voor de Koning bekroond als beste Kinderboek van het 
Jaar. Zelfs in Engeland werd het na vertaling uitgeroepen tot een van de beste boeken 
voor de jeugd. Het boek was er ook naar. In die tijd gingen veel jeugdboeken nog over 
ridders of cowboys, tegenwoordige gaat het over aliëns of Harry-Potterfiguren. In ‘De 
Brief voor de Koning’ moet een jongen Tiuri als laatste proef om ridder te worden een 
kapel bewaken. Aan de deur komt iemand met een brief voor ridder Edwinem, maar als 
Tiuri die vindt, is Edwinem stervende. Hij vraagt de brief naar de koning te brengen in 
een naburig land. Hij krijgt een ring ter herkenning mee. Uiteraard is de toch niet 
makkelijk, Tiuri wordt van alle kanten belaagd. Zo zelfs dat hij de brief moet vernietigen, 
maar eerst leest hij deze goed. Bij de koning aangekomen, kan hij de boodschap uit zijn 

hoofd vertellen. Zo verdient hij zijn titel ‘Ridder Tiuri van het Witte Schild’. Een spannend verhaal, goed 
verteld. 

Jaques Penris 

 MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bies_van_Ede
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarten_Veldhuis

