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Net terug van vakantie, praten 
we in haar mooie tuin in Tege-
len. “Wel vreemd om na een 
vakantieperiode niet meer aan 
het werk te gaan. Ik ga nog 
wel opruimen en hoie zeggen 
tegen mijn collega’s, maar het 
echte werk zit er op. Het is 
ook goed zo, want ik moet 
echt rekening houden met 
mijn gezondheid. Dat merk ik 
bij warm weer, bij fysieke in-
spanning, maar ook bij emoti-
onele inspanningen. Ik reali-
seer me nu pas hoeveel impact 
een ziekte kan hebben op je 
leven.”

KBO
We praten natuurlijk over de 
KBO. “Mijn moeder overleed 
in 1987, ze was 78 jaar. Ik 
voelde me ineens wees en 
vroeg me af of ik wel genoeg 
voor haar had gedaan. Toen 
zag ik de advertentie van de 
KBO en realiseerde me dat ik 
iets voor andere ouderen zou 
kunnen betekenen. Ik heb ge-
solliciteerd, ben aangenomen 
en heb met veel plezier 26 
jaar voor de KBO gewerkt. In 
het begin was het wel wen-
nen. Als consulent werk je 
hoofdzakelijk van huis uit en 
ben je een kleine zelfstandige. 
Dat betekent heel veel zelf 
uitzoeken, maar ook veel vrij-
heid. Dat moet je aankun-
nen.” Een van de aandachts-

punten binnen haar werk was 
educatie. “In de loop der jaren 
zijn er zoveel verschillende 
onderwerpen voorbij geko-
men. Ouderen en techniek, 
informatiemarkten, hobbyten-
toonstellingen, elke vijf jaar 
een symposium met Vie Curie. 
Leuke dingen, maar soms ook 
zware onderwerpen, zoals 
omgaan met de dood. In het 
begin hadden we ook een 
Commissie Vrouwen en orga-
niseerden we bijvoorbeeld as-
sertiviteitstrainingen, gewel-
dig om mensen te zien groeien 
als persoon. Via al die activi-
teiten maak je zoveel mee met 
mensen. Je deelt in hun blijd-
schap, maar ook in hun ver-
driet. Ik vind het zo mooi als 
mensen hun emoties met je 
delen.”

Belangenbehartiging
Het hart van Ans Gommans 
ligt zeker ook bij de belangen-
behartiging. “Op dat gebied 
kan de KBO zoveel voor men-
sen betekenen en voor heel 
weinig geld. Op dit moment 
zijn de veranderingen in de 
zorg actueel, denk aan de 
WMO. Ouderen moeten 
steeds meer zelf uitzoeken en 
de Vrijwillige Ouderen Advi-
seurs kunnen daarbij helpen. 
Ze geven een vertrouwd en 
oprecht advies en wijzen je de 
weg. Dat geldt ook voor de 

belastinginvullers. Mijn op-
recht advies aan alle senioren: 
kijk eerst wat de KBO te bie-
den heeft!” Een ander actueel 
onderwerp is het keurmerk 
voor ziekenhuizen dat er aan 
zit te komen. “Het gaat dan 
om het keurmerk Senior Vrien-
delijk Ziekenhuis. Ziekenhui-
zen realiseren zich eindelijk 
dat ouderen hun grootste 
doelgroep zijn en dat ze daar 
ook rekening mee moeten 
houden, bijvoorbeeld in hun 
bejegening. Daar hebben we 
ook een project voor opgezet 
met het Huis voor de Zorg. 
Omdat het voor mensen in 
een kwetsbare positie vaak 
moeilijk is om voor zichzelf 
op te komen, hebben we met 
het Huis voor de Zorg ook een 
workshop ‘Vergroten van de 
eigen Zeggenschap’ opgezet. 
Om senioren zich ervan be-
wust te maken dat zij iets te 
zeggen en te vragen hebben 
tijdens hun contact met een 
zorgverlener, en dat hun me-
ning ertoe doet.”

Respect
Als KBO-consulent heeft Ans 
Gommans veel te maken met 
afdelings- en regiobestuur-
ders. “Ik heb zoveel respect 
voor onze bestuursleden. Ze 
dragen allemaal hun steentje 
bij, sommigen zelfs hele rots-
blokken. Maar je krijgt er ook 
veel voor terug: een zinvolle 
tijdsbesteding, dat moet je 
niet onderschatten.” Dat 
brengt het gesprek op haar ei-
gen toekomst. Wat zijn de 
plannen? “Ik laat het rustig op 
me afkomen en neem er de 
tijd voor. Misschien iets crea-
tiefs of iets in de zorg. Dat kan 
vrijwilligerswerk in een hos-
pice zijn of in een cliënten-
raad. Maar ook de groentetuin 
met de vergeten groenten in 
Beesel spreekt me aan. Ik zie 
het wel. Ik realiseer met dat 
het belangrijk is om beweging 
te blijven. Niet alleen licha-
melijk, maar ook geestelijk. 
Alert blijven en goed opletten 
wat je wanneer nodig hebt. 
Dat ga ik zeker doen!”

Op 23 augustus ontvingen we 
het bericht dat KBO Limburg 
opnieuw is erkend als maat-
schappelijke organisatie. In 
hun brief schrijven Gedepu-
teerde Staten: ‘Uw meerjaren-
beleidsplan geeft, naast de 
missie en visie van uw organi-
satie, duidelijk aan welke acti-

viteiten uw organisatie binnen 
de planperiode gaat uitvoeren 
om de positie van senioren in 
de maatschappij te verbete-
ren, zodat zij binnen die 
maatschappij actief en van 
betekenis kunnen zijn. (…) 
Uw organisatie staat open 
voor de samenwerking met 

andere organisaties en is in 
de uitvoering van haar activi-
teiten innovatief bezig. (…) 
Derhalve besluiten wij om 
uw organisatie een erkenning 
als maatschappelijke organi-
satie van provinciaal belang 
voor de periode 2014-2016 
te verlenen’ 

We zijn erg blij met dit be-
richt. Het onderstreept onze 
toegevoegde waarde voor alle 
senioren in Limburg. We mo-
gen uit de brief ook conclude-
ren dat we met ons beleids-
plan, waar we samen aan 
hebben gewerkt, een goede 
indruk hebben gemaakt!

“Je werk is een stukje van je identiteit en dat realiseer je je als 
je afscheid moet nemen. Dan moet je dat loslaten en je afvra-
gen: hoe nu verder?” Aan het woord is KBO-consulent Ans 
Gommans. Op 1 oktober stopt ze offi cieel met haar werk 
voor KBO Limburg. Haar afscheid zat er wel aan te komen, 
maar komt eerder dan gepland. “Ik heb graag zelf de regie in 
handen, maar nu bepaalt mijn gezondheid dat het goed is ge-
weest. Dat levert tegenstrijdige gevoelens op, maar ik mag blij 
zijn dat ik er, na een aantal hartinfarcten, nog steeds ben. 
Daar komt bij dat ik heel tevreden terug kan kijken, want ik 
heb echt een topbaan gehad!”

‘I k heb een topbaan gehad!’
Door Joan Raaijmakers

KBO opnieuw erkend door provincie
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‘Een tablet is veel handiger 
dan een computer!’ 3

Ans Gommans stopt na 26 jaar KBO en heeft nu meer tijd 
voor haar prachtige tuin! Foto: Pim Ermers.

Ans Gommans neemt afscheid
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Ouderen willen meedenken en meebeslissen over het oude-
renbeleid, hun stem laten horen bij politiek en overheid, een 
serieuze gesprekpartner zijn en weten wat er speelt. In de 
rubriek ‘Op de Bres’ leest u hoe de KBO de vinger aan de pols 

houdt. In deze afl evering gaat voorzitter Peter Spronck in op 
het katholiek sociaal denken en praat consulente Elly Gubbels 
u bij over de ontwikkelingen rondom WMO en keukentafel-
gesprekken.

In het voorjaar heb ik onder de titel 
‘Met elkaar en voor elkaar” een inlei-
ding gehouden over de verbondenheid 
van de KBO met de samenleving. In 
deze column wil ik u in het kort hier-
van deelgenoot maken.
Wij zijn net als veel andere organisa-
ties ontstaan vanuit de katholieke tradi-
tie, en we zijn ons ervan bewust dat 
daar in onze hedendaagse samenle-
ving, en ook in de eigen vereniging 
heel verschillend over wordt gedacht. 
Vanuit die katholieke traditie kennen 
we een aantal kernwaarden zoals res-
pect voor de menselijke waardigheid, 
streven naar een goede samenleving en 

solidariteit. In iedere samenleving drei-
gen mensen buiten de boot te vallen. 
Ze worden uitgesloten omdat ze arm of 
oud zijn, vanwege hun ras, geloof, 
 seksuele geaardheid, lichamelijke en/
of geestelijke handicap. Een samenle-
ving waarin voor bepaalde mensen 
geen plaats lijkt te zijn, is geen goede 
samenleving. Het is ook onze verant-
woordelijkheid een bijdrage te leveren 
om tot een goede samenleving te ko-
men voor iedereen. Naar mijn per-
soonlijke mening heeft het katholiek 
sociaal denken vandaag de dag nog 
niets aan waarde ingeboet en zijn de 
kernwaarden hiervan belangrijke pei-

lers voor de KBO. Maar het vraagt wel, 
dat we deze waarden steeds weer een 
eigentijdse invulling moeten geven. 

In dit nummer besteden we aandacht 
aan het thema diversiteit en uit de di-
verse artikelen blijkt dat er veel en 
goed werk wordt verricht, maar ook 
dat er nog een lange weg is te gaan. 
Laten we trots zijn op hetgeen we met 
z’n allen reeds doen en dit tegelijker-
tijd ervaren als een stimulans om nieu-
we uitdagingen op te pakken!

Reageren? 
info@kbolimburg.nl

Van de voorzitter: Met elkaar en voor elkaar!

Peter Spronck, voorzitter 
KBO Limburg. 
Foto: Huub Corstjens. 

Elly Gubbels is een van de 
consulenten van de KBO die 
zich in de ontwikkelingen in 
de WMO heeft verdiept. Zij 
begeleidt ook de Vrijwillige 
Ouderenadviseurs van de 
KBO. 

Keukentafelgesprek
Elly legt uit: “De kern van de 
kanteling is het gesprek tus-
sen burger en gemeente. Het 
zogenaamde keukentafelge-
sprek”. Als iemand behoefte 
heeft aan ondersteuning 
meldt hij of zij dit bij de ge-
meente. Er volgt dan een ge-
sprek met de WMO-ambte-
naar. Dit gebeurt meestal bij 
de aanvrager thuis, vandaar 
de term keukentafelgesprek. 
Gezamenlijk wordt bekeken 
wat de ondersteuningsbe-
hoefte is, de ‘vraag achter de 
vraag’. Er wordt in beeld ge-
bracht welke belemmeringen 
in zelfredzaamheid en parti-
cipatie er zijn als gevolg van 
de aandoening. Er wordt uit-

gezocht wat de eigen kracht 
en mogelijkheden van de 
aanvrager zijn, wat de moge-
lijkheden zijn van het sociale 
netwerk, wat mogelijke op-
lossingen zijn in de collectie-
ve voorzieningen en welke  
individuele voorzieningen er 
nodig zijn”. “Er wordt ge-
zocht naar een oplossing op 
maat”, zegt Elly. ”En bij dit 
gesprek, of voorafgaand aan 
dit gesprek, kan de Vrijwillige 
Ouderenadviseur hulp bie-
den en adviseren. In feite is 
de Vrijwillige Ouderenadvi-
seur de verlengde arm van de 
vrager”.

De KBO beschikt over een 
groot team van Vrijwillige 
Ouderenadviseurs (VOA’s). 
Zij zijn op de hoogte van de 
regelgeving omtrent de 
WMO, het aanvraagformu-
lier, de aanvraagprocedure en 
kennen de betrokken perso-
nen in de gemeente. Samen 
met de aanvrager bereiden ze 

het keukentafelgesprek voor 
en overleggen, wie naast de 
cliënt bij het gesprek aanwe-
zig zullen zijn: de mantelzor-
ger, een van de  kinderen, of 
de VOA?  De VOA onder-
steunt om een zo duidelijk 
mogelijk beeld van uw situa-
tie te schetsen en zet samen 
met u op een rijtje wat de 
klachten zijn, hoe lang de 
klachten al duren, welke 
zorgverlener is ingeschakeld 
en welke medicijnen worden 
gebruikt. 

Welke voorzieningen?
Elly gaat verder: “na afl oop 
van het keukentafelgesprek 
evalueert de ouderenadviseur 

het gesprek en bespreekt de 
gekozen oplossingen. Zo no-
dig is de ouderenadviseur be-
hulpzaam bij de aanvraag 
voor individuele voorzienin-
gen”. Enkele voorbeelden van 
hulp en voorzieningen die 
onder de WMO vallen zijn:
- hulp bij het huishouden,
-  aanpassingen in de woning
-  ve rvoer svoorz ien ingen 

lokaal (bv. Scootmobiel)
-  vervoersvoorzieningen in de 

regio
- gehandicaptenparkeerkaart
-  ondersteuning van vrijwilli-

gers en mantelzorgers
- maaltijdvoorziening
-  sommige hulpmiddelen 

zoals een rolstoel

Elly Gubbels tot slot: “Steeds 
meer gemeenten sturen aan 
op het betrekken van de Vrij-
willige Ouderenadviseur bij 
het keukentafelgesprek. Maar 
we zijn er nog lang niet.  

‘K antelen’ aan de keukentafel
Door Nel Verhoeven-Struijk

“Kantelen moet”, begint Elly Gubbels. “De gedachte ‘ik heb 
recht op…’ moet kantelen naar ‘wat kan ik zelf doen’. Of wat 
kan ik doen met hulp van mijn (directe) omgeving. Dit vraagt 
om een andere manier van denken: vanuit de persoon en niet 
vanuit voorzieningen”. Zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie zijn de speerpunten in de Wet Maatschappelijk On-
dersteuning. Volgens de WMO moet iedereen kunnen deelne-
men aan de samenleving. Daarom is in de WMO de ‘compensa-
tieplicht’ opgenomen, die regelt dat mensen met een 
lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, chronisch 
zieken en ouderen worden ondersteund in zelfredzaamheid en 
maatschappelijke participatie. Het proces van gemeenten en 
burgers om tot invulling van de compensatieplicht te komen is 
het ‘kantelingsproces’.

De keukentafel staat centraal bij het ‘kantelen’. Foto: Huub Corstjens.

Ontwikkelingen in de WMO

Oproep
Consulent Elly Gubbels 
roept alle afdelingen op, 
om Vrijwillige Ouderen-
adviseurs te werven, zo-
dat meer deskundige 
steun aan de ouderen kan 
worden gegeven. Voor 
meer informatie kunt u te-
recht bij KBO Limburg: 
info@kbolimburg.nl of 
0475-381740.
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Henri Sanders werkte op de af-
deling weg- en waterbouw van 
de gemeente Maastricht toen 
daar de computer zijn opwach-
ting maakte. “Dat was twee jaar 
voor mijn pensioen in 1993. 
We kregen ook een instructie, 
twee middagen met tien com-
puters voor twintig personen. 
Daar had je helemaal niks aan. 
Ik vond het echter wel interes-
sant en ben er zelf mee aan de 
slag gegaan. Toen ik met de 
VUT ging, heb ik zelf een com-
puter aangeschaft en had ik 
meteen een prima hobby ge-
vonden. Geleidelijk aan ben ik 

voor de KBO computerlessen 
gaan verzorgen en in de ruim 
tien jaar dat ik dat heb gedaan, 
heb ik zeker 1000 cursisten ge-
had.” 

Leuk?
Wat is er eigenlijk leuk aan een 
computer? “Je kunt er gewoon 
heel veel dingen mee doen. Met 
foto’s bijvoorbeeld, maar ook 
informatie opzoeken. Persoon-
lijk vind ik de techniek van een 
computer interessant. Hoe alles 
werkt en waarom er soms din-
gen fout gaan. Daar vind je he-
laas nauwelijks cursussen over. 

De afgelopen twintig jaar is er 
zo’n enorme ontwikkeling ge-
weest, als je alleen al kijkt naar 
de snelheid toen en nu, dat is 
bijna niet voor te stellen.” 
En nu is er weer een nieuwe 
ontwikkeling: de tablet. Wat 
kun je daar dan allemaal mee? 
“Je kunt beter vragen wat je er 
niet mee kunt. Zo’n tablet kun 
je echt overal voor gebruiken. 
Foto’s bewerken, informatie op-
zoeken, mailen, je administratie 
doen, spelletjes en dat zijn dan 
nog maar de ‘gewone’ toepas-
singen. Een tablet heeft ook toe-
gevoegde waarde als het gaat 
om het ontmoeten van mensen, 
via videobellen bijvoorbeeld. 
Daar wordt heel veel van ver-
wacht, met name ook voor het 
bieden van zorg aan huis.” Dat 
is ook de reden voor de Unie 
KBO om met de pilot te starten, 
samen met zorgverzekeraar Zil-
veren Kruis Achmea en onder-
steund door zorginnovator Fo-

cus Cura. Zij willen de tablet 
inzetten om ouderen te helpen 
zo lang mogelijk zelfstandig te 
blijven. 
Annie en Henri Sanders zijn 
niet de enigen die het leuk vin-
den om de tablet te gebruiken. 
“Laatst kwamen de kleinkinde-
ren,” vertelt Annie, “ze waren 
nog niet binnen of ze vroegen al 
of ze op de iPad mochten. De 
kleinste is vijf jaar, maar hij 
vindt direct wat hij zoekt. Al-
leen voor het wachtwoord heeft 
hij hulp nodig van opa of oma. 
Voor de afdeling Gronsveld doe 
ik ook de administratie op de 
tablet, en notuleer ik er verga-
deringen op. Maar ik gebruik 
hem ook om tv te kijken.”

Pilot
In Gronsveld is onlangs de pilot 
van de Unie KBO van start ge-
gaan. Henri en Annie Sanders 
zijn samen naar Zeist geweest 
voor instructies en eind juni zijn 

ze in Gronsveld gestart met een 
groep van 25 mensen. Henri 
Sanders: “Dat is eigenlijk teveel 
voor een goede instructie. 
Daarom hebben we er drie 
groepen van gemaakt, zodat ie-
dereen voldoende aandacht 
krijgt. Iedereen die meedoet 
krijgt drie maanden de tijd om 
met de iPad aan de slag te gaan. 
Na die drie maanden kunnen 
ze de iPad terug geven of ko-
pen. De Unie KBO biedt dan 
een gunstige betalingsregeling. 
Ik ben overigens wel blij dat ze 
voor Apple hebben gekozen, 
want persoonlijk vind ik dat het 
beste systeem. Het lijkt mis-
schien duurder, maar uiteinde-
lijk is het dat niet, omdat bij-
voorbeeld alle updates 
nauwelijks wat kosten. Ik ben 
ervan overtuigd dat via de ta-
blets uiteindelijk heel veel seni-
oren de elektronische snelweg 
zullen weten te vinden. Belang-
rijk is wel dat je wifi  hebt en dat 
je dat professioneel aan laat leg-
gen, dan voorkom je een hoop 
gedoe. Daarnaast moet je je 
wachtwoorden goed bijhou-
den. Dat kan in een schriftje, 
maar dat gaat ook prima via de 
iPad, echt doen, anders zoek je 
je steeds een ongeluk.”

Instructeur
Wat is de taak van de instruc-
teurs? “We moeten instrueren 
en rapporteren, vooral ook wat 
er nog aan schort. Op die ma-
nier kan de Unie KBO ervoor 
zorgen dat de kinderziektes er-
uit zijn, voordat alle leden een 
iPad kunnen aanschaffen. De 
leden die hier meedoen aan de 
pilot moeten we instrueren, zo-
dat ze goed op weg worden ge-
holpen. Het is ook goed om dat 
samen met iemand anders te 
doen, dan kun je elkaar steeds 
verder helpen en word je van-
zelf ook steeds enthousiaster. 
Mensen vragen me nog wel 
eens: internet, wat moet ik er-
mee? Uiteindelijk zal die vraag 
zijn: hoe kan ik zonder!”

Uw belang voorop… Maar om welk belang gaat het dan? En wat 
doet de KBO concreet op dat gebied voor u? Soms gaat het om be-
langen waar u direct van profi teert. Zoals de pilot die de Unie KBO 

samen met Zilveren Kruis Achmea heeft opgezet rondom de iPad. 
De afdelingen Bergen en Gronsveld doen er aan mee. Op deze pa-
gina een verslag uit Gronsveld.

‘E en tablet is veel handiger dan een computer!’
Door Joan Raaijmakers

Annie en Henri Sanders zijn samen spin in het web van de afde-
ling Gronsveld, Henri als voorzitter en Annie als secretaris. 
Naast de KBO hebben ze nog een gezamenlijke interesse: wer-
ken met de computer. Onlangs hebben ze zowel de computer als 
de laptop aan de kant geschoven, want ze hebben het tablet ont-
dekt en zijn  helemaal ‘om’. “Een tablet is echt veel handiger dan 
een computer. Supersnel, compact en je kunt er direct mee aan 
de slag.” Geen wonder dus dat de afdeling Gronsveld een van de 
pilotafdelingen is voor het iPad project van de Unie KBO.

Aan de slag met de iPads in Gronsveld, met v.l.n.r. Jo Linders, Annie en Henri Sanders, Rien Megens en 
Mieke Op Heij. Foto: Huub Corstjens.

22, 23 en 24 mei 2014 Beleef Plus beurs in Geleen

Op 22,23 en 24 mei 2014 staat Sportcentrum Laco Glanerbrook in  Geleen in het teken van de Beleef Plus beurs, die 
RegioXpo samen met KBO Limburg organiseert. Drie dagen die bol staan van informatie, activiteiten, presentaties en 
optredens gericht op 50 plussers, op het gebied van Vakantie, Vrije Tijd, Wonen, Welzijn & Zorg en Tuin & Tuinieren. De 
beurs is alle drie de dagen open van 10.00 tot 17.00 uur. Er zullen busreizen naar Geleen worden georganiseerd om 
zoveel mogelijk senioren in de gelegenheid te stellen deze unieke beurs te bezoeken.  In de volgende Kijk op uitgebreide 
informatie over dit bijzondere evenement. Kijk ook eens op www.beleefplus.nl voor meer informatie.

Pilot iPads in Gronsveld



KBO
LIMBURG

5
september 2013september 2013

De Seniorenraad in Kerkra-
de bestaat uit twaalf perso-
nen. Naast de twee KBO-
ers ook twee 
vertegenwoordigers van 
CVO (Centrale voor Oude-
ren), drie vakbondsverte-
genwoordigers, een verte-
genwoordiger van het 
Ouderenplatform Kerkrade 
West en een van Ouderen-
overleg Impuls. Drie onaf-
hankelijke leden, voorzit-
ter, secretaris en 
penningmeester, maken de 
raad compleet. De beleid-
sterreinen zijn wonen, wel-
zijn en zorg en er wordt 
ongeveer zes keer per jaar 
vergaderd. Wat zijn de be-
langrijkste wapenfeiten? 
Werner Slapak:”Het be-
langrijkste is misschien wel 
de wisselwerking tussen de 
Seniorenraad en het WMO-
platform. Daar is Kerkrade 
echt een voorloper in. De 
afgelopen tien jaar is de 
maatschappij enorm veran-
derd. De overheid komt  in 
actie als er echt wat aan de 
hand is, is waakzaam dat er 
niemand tussen de wal en 
het schip valt. Voor de rest 
moeten de burgers zoveel 
mogelijk zelfredzaam zijn. 

Dat is voor dit gebied, waar 
vroeger alles door kerk, 
overheid en de mijnen 
werd geregeld, een enorme 
verandering. Tel daar de 
dubbele vergrijzing en de 
ingrijpende bezuinigingen 
bij op en dan is het duide-
lijk dat er hard gewerkt 
moet worden om de kwali-
teit van leven voor ouderen 
in stand te houden.”

Zorgconvenant
Een goed voorbeeld van de 
manier van werken in Kerk-
rade is het zorg/welzijns-
convenant dat tot stand is 
gekomen. Werner Slapak: 
“Vroeger was dat puur een 
zaak van professionele or-
ganisaties. Wij hebben nu 
een convenant waarbij ook 
vrijwilligersorganisaties be-
trokken zijn, zoals KBO en 
CVO. We hebben afgespro-
ken dat we er samen alles 
aan zullen doen om de 
zorg- en welzijnsvoorzie-
ningen voor ouderen te be-
houden, ieder vanuit zijn 
eigen identiteit. De KBO is 
dan bijvoorbeeld actief als 
het gaat om belangenbe-
hartiging met het ouderen-
advieswerk, belastinghulp, 

voorlichting en educatie, 
ontmoeting en bezinning. 
CVO richt zich meer op de 
ontspanningsactiviteiten. 
Dat bijt elkaar niet echt en 
samen staan we in Kerkra-
de sterk met 450 leden.” 
Tjeu Schenk noemt als 
voorbeeld het project val-
preventie, ouderenmishan-
deling en veiligheid. “Daar 
hebben we themamidda-
gen over georganiseerd, 
aangezwengeld vanuit de 
Seniorenraad. Ook hier zie 
je dat de vrijwilligers hard 
nodig zijn voor het uitvoe-
rende werk. Bovendien 
moet je steeds kijken wat 
vrijwilligersorganisaties 
voor elkaar kunnen beteke-
nen. Je bereikt zoveel meer 
als je met elkaar samen-
werkt in plaats van dat je 
elkaar tegen werkt. Hier in 
Kerkrade werkt dat prima.”

Burgers bij elkaar betrekken
Er liggen nog tal van the-
matieken die opgepakt 
moeten worden. Werner 
Slapak: “Het is belangrijk 
dat burgers op buurtniveau 
bij elkaar betrokken zijn. 
Daarvoor moet je kort bij 
de mensen staan en daar 
moet je voorzieningen voor 
creëren, zoals een zaaltje 
waar mensen elkaar kun-
nen ontmoeten. Dan kun je 
samen werken aan het te-
gengaan van eenzaamheid, 
armoede en isolement. Dat 
is niet eenvoudig, maar als 
je er samen de schouders 
onder zet, dan bereik je 
wat. Dat is een kwestie van 
positief blijven, niet bij de 
pakken neer zitten, maar in 
actie komen.” Tot slot nog 
een vraag over de gemeen-

teraadsverkiezingen. Is dat 
nog een item voor de Seni-
orenraad? “De verkiezin-
gen in het geheel niet. 
Doordat we onze krachten 
gebundeld hebben, staan 
we op de kaart, weet de 

politiek ons te vinden en 
zijn en blijven we in ge-
sprek met elkaar.  Immers 
het gehele WMO beleid 
wordt gemeentelijk 
 aangestuurd.”

Ouderen in de zorginstel-
lingen hebben onze aan-
dacht en zorg nodig. Een 
deel van deze ouderen is 
homoseksueel en daarmee 
extra kwetsbaar. Vaak zijn 
deze ouderen nauwelijks 
zichtbaar, omdat ze niet 
voor hun geaardheid uit 
durven komen. Bang voor 
pesterijen, uitsluiting en iso-
lement. De ouderenbonden 
in Limburg, KBO, ANBO en 
PCOB, willen daar graag 
wat aan doen. Samen met 
iedereen die bij de zorg 
voor ouderen is betrokken: 

zorgprofessionals, manage-
ment, cliëntenvertegen-
woordigers en vrijwilligers 
van de ouderenbonden.

Daarom organiseren de ou-
derenbonden op 28 novem-
ber het symposium: Roze 
ouderen, jou een zorg!? In 
Congrescentrum het Forum 
aan de Elmpterweg 50 in 
Roermond.
Met een uitnodigend en af-
wisselend programma 
wordt de problematiek van 
de roze ouderen in zorgin-
stellingen zichtbaar en be-

spreekbaar gemaakt. Samen 
overleggen we wat we kun-
nen doen om hun positie te 
verbeteren. Dagvoorzitter is 
Simone van Trier en ook ge-
deputeerde Peter van Dijk 
heeft zijn medewerking toe-
gezegd. 
Het symposium begint met 
een inlooplunch en het in-
houdelijke programma be-
gint om 13.30 uur en ein-
digt rond 16.30 uur met een 
hapje en een drankje. De 
deelnamekosten zijn 
€17,50 per persoon, inclu-
sief lunch.

‘I n Kerkrade weet men ons te vinden!’
Door Nel Verhoeven-Struijk

Roze ouderen, jou een zorg!?

Samenwerken op gemeentelijke niveau is een belangrijk the-
ma in het nieuwe beleidsplan van KBO Limburg. In Kerkrade 
krijgt die samenwerking vorm binnen de Seniorenraad, die 
20 jaar geleden mede op initiatief van toenmalig KBO-voor-
zitter Lindenhof werd opgericht. In die Seniorenraad is de 
KBO vertegenwoordigd met twee personen, Tjeu Schenk en 
Werner Slapak. De Seniorenraad geeft gevraagd en onge-
vraagd advies. De raad is bovendien nauw betrokken bij be-
leidsontwikkeling en besluitvorming. Mede daardoor staat 
het seniorenbeleid in Kerkrade stevig op de politieke agenda 
en wordt er ook veel voor senioren georganiseerd. Het is 
duidelijk dat krachtenbundeling loont, of zoals de heren 
Schenk en Slapak het verwoorden: “In Kerkrade weet men de 
Seniorenraad te vinden!”

KBO Kerkrade actief in Seniorenraad

5 november Themamiddag 
Regio Gennep

Hoe veilig leef ik?
De KBO regio Gennep organiseert in ‘t Trefpunt in 
Milsbeek op dinsdag 5 november de themamiddag 
‘Hoe veilig leef ik?’. Via een aantal workshops krij-
gen de deelnemers een andere kijk op veiligheid. U 
wordt alert gemaakt op mogelijke bedreigingen en 
krijgt inzicht in wat u zelf kunt doen om uw eigen 
veiligheid te verbeteren. 

De thema’s van de workshops zijn:
1. Veilig bankieren met tips, uitleg en informatie om mis-

bruik tegen te gaan.
2. Veiligheid in verkeer met informatie over nieuwe of ver-

anderde verkeersregels en veelvoorkomende gevaarlijke 
verkeerssituaties en een ludieke quiz.

3. Veiligheid in en om het huis met praktijkvoorbeelden 
om te laten zien hoe dit voor iedereen bereikbaar is. 

4. Slaapmutsjes en andere geneugten van het leven, een 
informatief gesprek over medicijnen en alcoholgebruik/
misbruik in het dagelijks leven.

5. “Wat zeg ik nu eigenlijk?”  met uitleg over hoe u op 
verschillende manieren kunt reageren, met woorden of 
met daden, met oefensituaties.

Na de workshops neemt cabaretier Armand Schreurs de 
deelnemers op humoristische wijze mee in een volstrekt 
andere benadering van de thema’s. 

De themamiddag begint om 13.00 uur en duurt tot 17.00 
uur. Aanmelden kan tot 15 oktober per e-mail: info@wjm-
wiertz.nl onder vermelding van naam, adres en telefoon-
nummer en voorkeur van workshops (maximaal drie met 
een reserve!). De deelnamekosten zijn drie euro per per-
soon inclusief koffi e en thee, te voldoen bij binnenkomst. 

28 november 2013
Symposium
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Mevrouw Arslan (42) is zelf in 
Turkije geboren en kwam naar 
Nederland toen ze zeven jaar 
was. Zij was de eerste Turkse 
vrouw die in Maastricht haar 
doctoraaldiploma Gezond-
heidswetenschappen behaal-
de. Ze is nu zelfstandig onder-
nemer in de zorg, is getrouwd 
en heeft drie kinderen. Als 
ZZP-er houdt ze zich bezig 
met begeleiding van allochto-
ne patiënten in hun contacten 
met de huisarts en kijkt dan 
vooral naar de vraag àchter de 
hulpvraag. Ze geeft cursussen 
en lezingen over interculturele 
communicatie voor mensen 
die in de zorg werken. Daar-
naast geeft ze cursussen aan 
allochtone vrouwen en man-
nen die in de zorg willen gaan 
werken. Het project van Pro-
teion Thuiszorg Venlo waar 
Tülay Arslan aan meewerkte, 
ontving in 2011 de VSB prijs  
Duizend en één Kracht (vrou-
wen en vrijwillige inzet). In 
2012 ontving mevrouw Arslan 
de Mathilde Haanspeld voor 
haar inzet voor vrouwen en 
ouderen.

Taalproblemen 
Waarom worden Turkse en Ma-
rokkaanse ouderen geen lid van 
ouderenverenigingen? “Veel 
mensen zijn laaggeletterd of an-
alfabeet en durven geen contac-
ten aan te gaan. Doordat alloch-
tone ouderen het Nederlands 
niet goed verstaan of spreken, 
raken Nederlandse ouderen 
vaak gefrustreerd, worden onge-
duldig, en haken af. Naast de 
taalproblemen, zijn er bezighe-
den, zoals kienen, kaarten en 
bordspelen, die in de Islam niet 
toegestaan zijn. Handwerken en 
knutselen zou wel hun interesse 
hebben. Een lidmaatschap kost 
bovendien geld en allochtonen 
hebben vaak een inkomen dat 
net onder de armoedegrens ligt, 
ook al omdat ze de weg niet we-
ten naar voorzieningen zoals 
kwijtschelding van bepaalde be-
lastingen en lasten. Vroeger 
stuurden de mensen vaak geld 
naar hun familie in Turkije, dus 
is er ook geen reserve opge-
bouwd”. Tülay Arslan vindt het 
jammer dat ouderen maar 13 
weken aaneen naar het thuis-
land mogen. “Het zou beter zijn 

als ze voor zes maanden kon-
den gaan, vooral omdat velen 
kampen met artrose en andere 
gezondheidsklachten. In feite is 
het voor de ziektekostenverzeke-
ring duurder om ze hier te hou-
den, maar als ze langer dan 13 
weken weggaan, vervalt de bij-
standsuitkering, terwijl de vaste 
lasten in Nederland, zoals huur, 
ziektekostenverzekering, enzo-
voort, blijven doorgaan.”

Weinig sociale contacten
“Allochtone ouderen hebben 
weinig sociale contacten, vooral 
vanwege taalproblemen, maar 
ook omdat er geen vertrouwens-
relatie ontstaat met hulpverle-
ners. Er is, omdat ook bij alloch-
tone ouderen de kinderen 
meestal werken, erg veel een-
zaamheid in deze bevolkings-
groep. Weliswaar ontmoet men 
elkaar in de moskee, maar daar 
wordt veelal over geloofszaken 
gepraat. Ze missen een sociaal 
ontmoetingspunt. Zo’n ontmoe-
tingspunt zou ook een verlichting 
zijn voor de mantelzorgers. In 
Roermond is er gelukkig het 
‘Wegwijzerloket’ waar de men-

sen met hun post etc. naar toe 
kunnen gaan voor hulp”.

Dementie
Tülay Arslan vertelt dat er plan-
nen waren voor een Islamitisch 
verzorgingshuis, maar deze plan-
nen zijn afgeblazen. “Onder al-
lochtonen groeit het aantal oude-
ren met de ziekte van Alzheimer 
en dementie. Het aantal alloch-
tonen met dementie stijgt vijf 
keer zo snel als het aantal au-
tochtonen met dementie. Dit 
heeft als oorzaak dat ook alloch-
tonen in Nederland steeds ouder 
worden. Nederlandse ouderen 
blijven nog actief bezig, leren 
nog bij, maar bij allochtone ou-
deren is dit niet meer het geval. 
Daarom slaat de ziekte eerder 

toe en is het percentage Alzhei-
merpatiënten hoger. Bovendien 
kampt een groot deel van de al-
lochtone ouderen met gezond-
heidsproblemen als depressie, 
diabetes, gewrichtsproblemen, 
overgewicht, er wordt nog veel 
gerookt en ze bewegen te wei-
nig. De gemiddelde leeftijd 
waarop Turkse mannen overlij-
den is maar 66 jaar en Turkse 
vrouwen 67 jaar. De eerste gene-
ratie Turkse en Marokkaanse 
gastarbeiders is al bijna uitgestor-
ven.” 
Voor wat betreft de ouderenver-
enigingen suggereert mevrouw 
Tülay Arslan een aantal allochto-
ne vrijwilligers erbij te betrekken, 
die een brug kunnen slaan tussen 
autochtone en allochtone leden.

Diversiteit: dé senior bestaat niet! Diversiteit: dé senior bestaat niet!september 2013september 2013

A llochtone ouderen 
vaak eenzaam
Door Nel Verhoeven-Struijk

‘W at was het mooi!’
Door Joan Raaijmakers 

Bij binnenkomst in haar appar-
tement in Venray, klinken Ween-
se klanken. Ze blijken het muzi-
kale decor van een DVD met 
foto’s van de reis naar Wenen. 
“Die heeft mijn zoon gemaakt,” 
vertelt Tilly Giesberts. Op tafel 
ligt een prachtig fotoalbum: 
“Dat heeft Mieke gemaakt, al-
weer zo’n mooie verrassing.” 
Haar nicht Mieke is er ook en 
heeft een USB-stick bij zich met 
foto’s voor de Kijk op. Ze blijkt 
lid van de afdeling Bergen en 
van de educatiecommissie van 
de regio Noord. Tilly Giesberts 

is nog steeds onder de indruk 
van alles wat ze heeft gezien en 
beleefd. “Ik ben er echt dagen 
hoteldebotel van geweest. Het 
was een prachtige reis en alles 
was heel goed geregeld. Het be-
gon al direct in de bus, daar za-
ten we eerste rang, achter de 
chauffeur, maar zo hoog dat we 
over hem heen konden kijken 
en een prachtig uitzicht hadden. 
Mede daardoor viel de lange 
reis heel erg mee. ’s Avonds om 
kwart voor negen waren we in 
het hotel. Na een heerlijke 
maaltijd ben ik als een blok in 

slaap gevallen.”
Op de vraag wat het 
meeste indruk heeft 
gemaakt, weet ze 
direct het antwoord: 
“De Donau. We 
hebben een boot-
tocht gemaakt over 
de Donau vanaf 
Melk naar Krems. 
Dat was werkelijk 
prachtig, zoveel te 
zien vanaf het water 
en ook de abdij in 
Melk vond ik erg mooi. In Wenen 
zelf vond ik de huizen ontwor-
pen door Hundertwasser heel 
bijzonder. Daar had ik vooraf he-
lemaal geen voorstelling van. Ze 
zijn zo kleurrijk en mooi versierd 
met allemaal golvende vormen, 
zelfs de vloeren. En op de bal-
kons groeien bomen, want vol-
gens Hundertwasser heeft elk 
mens recht op groen!”
Maar ook het Stadspark met het 
standbeeld van Johann Strauss, 
de Staatsoper waar ze een rond-
leiding kregen en natuurlijk 
Schönbrunn hebben indruk ge-

maakt. “In het park van Schön-
brunn hebben we een rondrit ge-
maakt in een koetsje, ik voelde 
me echt de koningin. We hadden 
ook heel mooi weer. Op de eer-
ste dag zaten de bomen nog in de 
knop en een paar dagen later, za-
ten ze al in het blad.” Bijzonder 
was zeker ook het bezoek aan 
haar neef Louis, die al bijna 40 
jaar in Wenen woont. “Op de 
laatste avond kwam hij ook nog 
onverwachts op bezoek in het 
hotel, waar we samen hebben 
gegeten. Dat vond ik erg fi jn.”
Elke avond werd er verslag uitge-

bracht aan de familie. Per tele-
foon? “Nee, per mail met mijn 
tablet! Daar doe ik echt alles 
mee. Alles opzoeken wat ik wil 
weten, mailen, foto’s maken en 
Wordfeud.” 

Tot slot de vraag of ze recent nog 
puzzels heeft opgelost. “O nee, 
dat doe ik niet meer, stel je voor 
dat ik weer iets win. Ik los ze nog 
wel op, maar stuur niks meer in.” 
De smaak van het reizen heeft ze 
wel een beetje te pakken. “Mis-
schien ga ik toch mee met het reis-
je van de KBO naar Friesland!”

Ze weet boeiend te vertellen, mevrouw Tülay Arslan, over de cultuurverschillen tussen autochtone en 
allochtone ouderen.  KBO Limburg wilde eens nagaan waarom allochtone ouderen geen lid worden van 
ouderenverenigingen. Reden waarom we met haar een afspraak maakten.

Mevrouw Tülay Arslan. Foto Pim Ermers.

Tilly Giesberts en Mieke Bosmans in Wenen

Toen KBO directeur Hans Hollanders haar begin dit jaar belde met 
het bericht dat ze een reis naar Wenen had gewonnen, wist Tilly 
Giesberts (86) uit Venray niet wat ze hoorde. Al jaren lang stuurde 
ze puzzeloplossingen in, gewoon voor haar plezier, zonder na te 
denken over de te winnen prijzen. Voor de zekerheid keek ze op 
internet of die meneer Hollanders wel echt de directeur van de 
KBO was, je weet tenslotte maar nooit. Ze ging ook nog even naar 
de huisarts om te vragen of dat wel verantwoord was, zo’n reis, op 
haar leeftijd. Ze was immers al meer dan 20 jaar niet meer op reis 
geweest. Toen de huisarts geen enkel bezwaar zag en haar nichtje 
Mieke Bosmans uit Bergen met haar mee wilde gaan, ging ze uitein-
delijk overstag. Inmiddels zit de reis er op en kan ze nagenieten van 
een geweldige reis: “Wat was het mooi!”

‘I n een kleine 
gemeenschap 
moet je elkaar 
steunen’
Door Joan Raaijmakers 

Namens het afdelingsbestuur is 
Harrie Bemelmans aanwezig. 
Hij was zo’n vijf-zes jaar gele-
den een van de mannen van het 
eerste uur. Inmiddels is hij in de 
80 en heeft hij zijn onderhouds-
werk overgedragen aan de wat 
jongere KBO-leden. Het kerkhof 
wordt in de periode tussen Pa-
sen en Allerheiligen elke twee 
weken onderhouden. Dat bete-
kent  gras maaien, onkruid ver-
wijderen, de heg snoeien en 
eventuele rommel opruimen. 
Als het nodig is, worden er ook 
grafmonumenten  verwijderd. 
“Dat is zwaar werk, want dan 
moeten we de grafsteen met het 
veelal betonnen fundament ver-
wijderen. Daar krijgen we ook 
extra geld voor en van dat geld 
gaan we een keer per jaar met 
onze echtgenotes uit eten.” Het 
echte ruimen van graven, dat 
‘schudden’ wordt genoemd, 
hoeven de KBO-ers niet te doen. 
Hetzelfde geldt voor het delven 
van nieuwe graven, dat doet een 
bedrijf.

Het werken op het kerkhof is 
voor Jac van de Broeck, John 

Spruyt, Hub Kuipers, Reiner 
Reckin, Eugène Spijers, Jos 
Swinckels en André Eijssen een 
prettige bezigheid. De mannen 
hebben de taken goed verdeeld 
en weten dat ze op elkaar kun-
nen rekenen. Iedereen is altijd 
van de partij, behalve als er ie-
mand op vakantie is. Het werk 
gaat onder alle weersomstan-
digheden door. Natuurlijk is er 
ook ruimte voor gezelligheid. 
Halverwege de ochtend is er 
een pauze met koffi e en soms 
ook een lekker stuk vlaai. Dan 
wordt er besproken wat er nog 
moet gebeuren en wie wat doet 
. “We kunnen het goed met el-
kaar vinden en we doen dit 
werk met veel plezier. Het is fi jn 
om ervoor te zorgen dat het 
kerkhof een mooie plek is voor 
nabestaanden. De mensen in 
het dorp waarderen dat ook. We 
krijgen ook wel eens een vlaai 
aangeboden! Die eten we dan 
met smaak op, maar daar doen 
we het niet voor. We doen het 
voor onze gemeenschap, want 
we vinden het belangrijk om die 
in stand te houden.”

De mannen van St. Servatius Vaesrade onderhouden het kerkhof 

KBO St. Servatius Vaesrade onderhoudt kerkhof

Maandagmorgen 10.00 uur. In Vaesrade klinkt al van verre het ge-
luid van een elektrische heggenschaar. Er wordt dan ook al hard 
gewerkt door een groep van zeven mannen. Ze zijn allemaal lid van 
KBO St. Servatius en werken op en rond het kerkhof. Ze doen alles 
wat nodig is om het kerkhof netjes te houden. Dat doen ze inmid-
dels al een paar jaar. Waarom? “In een kleine gemeenschap als hier 
in Vaesrade moet je elkaar steunen. Omdat wij het kerkhof onder-
houden, kan het eigendom blijven van de parochie. Mede daardoor 
kan de parochie blijven bestaan en zijn de grafrechten hier nog be-
taalbaar. De KBO wordt er ook beter van, want we verdienen er een 
zakcentje mee voor de KBO-kas.”

Het loket is er nu en functio-
neert goed, overigens niet al-
leen voor senioren ook voor 
anderen die met een vraag zit-
ten. Dat betekent dat de advi-
seurs nu bezig zijn met een 
volgende stap. “We willen een 
netwerk opbouwen met de ge-
meente, zorgcentra, hulpdien-
sten, artsen, verpleegkundigen 
en bedrijven die van betekenis 
kunnen zijn voor senioren. We 
zitten samen met hen om tafel 
om helder te krijgen wie wat 
doet en wie welke hulpvragen 
kan beantwoorden. Daardoor 
leren we elkaar beter kennen 
en weten we elkaar snel te vin-
den. Op die manier voorko-
men we dat mensen van het 
kastje naar de muur worden 
gestuurd. Veel mensen gaan er 
van uit dat ‘de overheid’ het 
wel voor hen oplost als ze in 
de problemen komen. Maar 
die tijd is voorbij. Mensen 
moeten zelf op zoek naar op-
lossingen en wij zorgen er via 
het netwerk voor dat ze die 
dichtbij huis kunnen vinden.” 

Over welke onderwerpen heb-
ben mensen vragen? “Over 
van alles en nog wat. Zo’n tien 
procent van de vragen heeft te 
maken met zorg en voor het 
overige varieert het van inter-
netbankieren tot het invullen 
van formulieren, van erfzaken 
tot de OV-chipkaart, maar ook 
vragen over afgesloten con-
tracten waar mensen vanaf 
willen, dat komt veel voor.”

Belastinghulp
Huub Grommen is naast VOA 
ook HUBA, hulp bij de belas-
tingaangifte, nog een dienst 
van de KBO. “Daar is veel 
vraag naar, maar daar zijn wel  
voorwaarden aan verbonden. 
Niet iedereen komt daarvoor 
in aanmerking. Ik begin er elk 
jaar op tijd mee, zodat ik rustig 
alle gegevens kan verzamelen. 
In Meijel gaat het om 80 tot 
100 aangiftes per jaar, die we 
met drie mensen afhandelen. 
De meeste vragen gaan over 
de aftrek van ziektekosten en 

de toeslagen. Als iemand recht 
heeft op een toeslag moet hij 
die ook krijgen, maar het moet 
wel echt kloppen, anders komt 
iemand aan het terug betalen. 
Vaak is het lastig als een part-
ner is overleden, daar is de be-
lastingwet niet goed op inge-
steld en daar moeten we dus 
heel alert op zijn. We probe-
ren er voor iedereen het maxi-
male uit te halen, maar wel 
binnen de regels uiteraard.”  
Huub Grommen was voor zijn 
pensionering onderhoudsma-
nager bij Bruynzeel Storage 
Systems. Van huis uit is hij een 
technicus, en via allerlei cur-
sussen heeft hij toegewerkt 
naar een managementfunctie. 
Een sociaal betrokken man, 
die goed op de hoogte is van 
wat er speelt, maar ook een 
groot hart voor mensen heeft. 
“Ik vind het leuk om bestuur-
lijk actief te zijn, maar sta ook 
graag met mijn poten in de 
modder, want ik wil dienend 
blijven aan de mensen.”

‘M ensen helpen de regie te 
houden over hun leven’
Door Joan Raaijmakers

VOA en HUBA Huub Grommen

In 2007/2008 volgde Huub Grommen via de KBO de opleiding tot ouderenadviseur, samen met vijf anderen uit 
Meijel. Ze behaalden alle zes hun diploma, maakten een poster, publiceerden hun namen in het lokale huis-aan-
huisblad en waren klaar voor de stormloop. Die kwam echter niet. “Mensen kloppen niet zomaar bij iemand 
aan, ook al hebben ze vragen. Het werd ons al snel duidelijk dat we laagdrempeliger te werk moesten gaan. 
Daarom zijn we gaan werken aan een loket waar mensen eenvoudig en vooral ook anoniem konden binnen 
lopen. En dat bleek wel in een behoefte te voorzien. In 2009 hadden we 60 hulpaanvragen en in 2012 waren 
dat er al 300. Ons doel is mensen te helpen om zelf de regie over hun leven te houden. Dat is voor de toekomst 
heel belangrijk.”

VOA en HUBA Huub Grommen
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Tijdens deze middag is er 
werkelijk van alles te bele-
ven. In de grote zaal van het 
Forum wordt de middag ge-
opend door KBO-voorzitter 
Peter Spronck, die het start-
sein zal geven voor een im-
ponerende interactieve 

 Science Show van Continium 
Kerkrade. Op hetzelfde 
 podium zal een verkeersquiz 
worden gehouden tussen se-
nioren en junioren, met pet-
jes op/petjes af, en zal gede-
puteerde Erik Koppe de 
prijzen uitreiken van de Fiets-

estafette. In de andere ruim-
tes van het Forum zijn ver-
schillende workshops waar 
iedereen zich bij binnen-
komst voor kan inschrijven, 
bijvoorbeeld fi etsgymnastiek 
en  fi etsende ouderen en vei-
ligheid. Er zijn  informatie-
stands van o.a. het Huis voor 
de Sport, de Fietsersbond, de 
Nederlandse Toerfi etsunie, 
het routebureau Noord- en 
Midden-Limburg, Veilig ver-
keer Nederland, de NS en de 
ANWB. Continium demon-
streert de leskisten die in het 
kader van het project F.I.E.T.S 
voor de basisscholen zijn ge-
maakt.  

Ook buiten staat er van alles 
te gebeuren. Er zijn twee 
fi etsparcoursen uitgezet, 
door de ANWB en door Fiets-
speciaalzaak Bike Totaal uit 
Heel/Heythuysen, die naast 
fi etsen ook veiligheidsmate-
rialen voor de fi ets zal de-
monstreren. Veilig Verkeer 
Nederland komt met een 
promotiebus en een vracht-
wagen om u te laten zien 
waar de dode hoek voor een 
vrachtwagenchauffeur zit en 
hoe u daar rekening mee 
kunt houden. Alles wordt ge-
lardeerd met gezelligheid en 
muziek van o.a. Shantygroep 
‘Aan Paol 60’ uit Nederweert. 

Een fi etsacrobaat op een een-
wielerfi ets zal de bezoekers 
verrassen met zijn fi ets-
kunsten.

Kortom: een middag met veel 
verrassingen en aantrekkelij-
ke aanbiedingen, die u niet 
mag missen. Het programma 
begint om 13.00 uur en duurt 
tot ongeveer 17.00 uur. De 
toegang is gratis en kaarten 
zijn  te verkrijgen via de afde-
ling. U kunt ook rechtstreeks 
kaarten bestellen bij KBO-
Limburg info@kbolimburg.nl 
of telefonisch via 0475-
381740

KBO Stramproy ging fi etsen op de dag 
dat er in Limburg voor het eerst sinds ze-
ven jaar weer offi cieel een hittegolf 
werd bijgeschreven, maar moest on-
danks dat, toch schuilen voor een fi kse 
plensbui. Er werd maar liefst 67 kilome-
ter afgelegd met 27 deelnemers. De 
tocht voerde door mooie natuurgebie-
den en ver reikende landerijen, bericht 
Jac Langers. Onderweg was er een stop 
bij de bekende geitenfarm ‘De Houts-
berg’ in Nederweert-Eind, waar in de 

skybox de stallen en de melkerij werden bekeken. Ook werd gekeken naar obsta-
kels onderweg, maar die werden niet gevonden. Zijn de wegen in Limburg zo goed 
of … heeft de organisatie de knelpunten omzeild?? Wie zal het zeggen.

KBO Leunen verwachtte vooraf juist wel 
regen, maar hield het onderweg toch 
droog. Op 21 juli volgden 30 fi etsers 
een ‘grensoverschrijdende’ route die 
naast Limburg ook Noord-Brabant aan-
deed. De route voerde onder andere 
naar de bedevaartplaats Handel. Via na-
tuurgebied ‘De Stippelberg’ met veel 
smalle bosfi etspaden en mooie oude 
peelboerderijen werd er gestopt bij een 
echte Brabantse boer die met de nodige 
trots vertelde over de oude tractoren en 
machines die er te zien waren. 

Hoewel de fi etstochten over het algemeen allemaal prima verlopen, kan er natuur-
lijk wel eens een pechgeval voorkomen. Dat merkte KBO Groot Stein tijdens een 
fi etstocht met 51 personen op 9 juli. De tocht voerde door een heuvelachtig par-

cours en onderweg kreeg een van de 
deelnemers een lekke band. Omdat het 
om een e-bike ging, was plakken niet 
simpel. Dan maar pompen en nog eens 
pompen en zo werd dan toch Klimmen 
bereikt. Verder fi etsen bleek toch geen 
optie en dus werd de alarmdienst ge-
beld. Die kwam prompt, maar wel met 
een grote oplegger waar normaal perso-
nenauto’s mee worden opgehaald. Gro-
te hilariteit uiteraard, maar ook het besef 
dat verzekeren wel degelijk zin heeft!

KBO Budschop fi etste op 12 
juni met 40 leden naar het 
Theepottenmuseum in Swart-
broek. Daar waren niet alleen 
theepotten te bewonderen, 
maar ook Tjeu Stultiens van 
Veilig Verkeer Nederland. Hij 
had twee mensen meege-
bracht om de fi etsen van alle 
deelnemers onder de loep te 
nemen. Ze werden allemaal 
gecontroleerd op zadelhoog-
te, bellen, banden en remmen. 
Waar nodig werden zaken bij-
gesteld en werden er tips ge-
geven om nog beter en veiliger te kunnen fi etsen. Op de terugweg ging de tocht 
langs het Spreukenbos van Sjra Wijen, waar o.a. de volgende spreuk te lezen was: 
‘Vertrouw op God, zet je fi ets op slot!’

Theo Engelen van KBO Meijel bericht over de Sint Ursula Watermolen route die de 
afdeling op 5 juni heeft gereden met 35 leden. Ook hier aandacht voor verkeers-
veiligheid door veel gebruik te maken van fi etspaden en wegen zonder of slechts 
weinig gemotoriseerd verkeer. Onderweg een ‘bananenstop’ bij de sluis van het 
Neers kanaal, en in Nunhem een kort bezoek aan de kapel Dominum met een 
prachtig Mariabeeld en een stop bij de Sint Ursula Watermolen. Op de terugweg 
een ontdekkingstocht door een onlangs aangelegd park met 250 vakantiewonin-
gen. Op weg naar huis passeert de groep het Boerderijmuseum en een aardbeien-
kwekerij.

Tot slot KBO Oirsbeek die in het ‘Jaar van de Fiets’ een fi etstocht heeft gehouden 
met een picknick en een educatief tintje. Een tocht met 16 deelnemers die begon 
met een kleine toespraak over veiligheid, zo bericht Jo van Loo. De tocht voerde 
via Wolfhagen Schinnen, Neerbeek, Beek en Elsloo naar Stein, naar het Natuur 
Educatie Centrum ‘De Boschhook’ van IVN Stein. Daar werden de geschiedenis en 
de doelstelling van het IVN Home, de tuin en het historische openluchttheater uit 
de doeken gedaan door Math Smeets van IVN Stein. 

Fietsbelevenissen
Tientallen afdelingen hebben al deelgenomen aan de Fietsestafette. Onderweg hebben ze van alles gezien en beleefd. Onderstaand een greep uit de belevenissen.

Slotmanifestatie 10 oktober

Over ruim een maand wordt het Jaar van de Fiets afgesloten in 
Het Forum in Roermond. Inmiddels zijn er honderden kilome-
ters gefi etst door het mooie Limburgse land door duizenden 
KBO-leden. Allemaal voorzien van een KBO-rugzakje, en de 
fi etsbegeleiders van veiligheidshesjes. Daarmee hebben we we-
derom laten zien dat senioren heel actief zijn en hebben we 
samen Limburg mee op de kaart gezet als dé fi etsprovincie van 
Nederland. Op donderdag 10 oktober sluiten we dit bijzondere 
jaar af met een attractieve en interactieve middag in het Forum 
in Roermond.

2013 jaar van de fi ets2013 jaar van de fi ets

Wat heeft u beleefd tijdens de Fietsestafette?
Heeft uw afdeling ook meegedaan met de Fietsestafette? Dan wil KBO Lim-
burg graag een verslag ontvangen van uw belevenissen onderweg. Daarom 
zijn de routes met de pauzeplaatsen, bezienswaardigheden, maar zeker ook 
de knelpunten nog steeds van harte welkom via info@kbolimburg.nl. In de 
volgende Kijk op doen we wederom verslag van de belevenissen en als u voor 
1 oktober reageert, wint u misschien wel een prijs tijdens de slotmanifestatie 
op 10 oktober!

J aar van de Fiets sluit af met attractieve en 
interactieve middag
Door Joan Raaijmakers
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A ls een vlinder....
een overpeinzing van Esther van der Werf

Het ergste is het, als ik weet 
waar hij op dat moment zou 
zijn. Flarden van gelach drin-
gen door het openstaande raam 
mijn slaapkamer binnen, du-
wen elke kans op slaap weg. Ik 
zie hoe hij zou staan te vertel-
len, het hoogste woord, een 
gulle lach, sigaret in zijn rech-
terhand, pilsje in de ander. 
Deed hij dat zo? Pils links?  Ik 
denk er even over na. Nee, hij 
had ze ook vaak in dezelfde 
hand. Knap werk: duim, pink 
en ringvinger om het glas en 
zijn overgebleven wijs- en mid-
denvinger gestrekt, iets van het 
glas af met daar tussen een 
brandende sigaret. Ik zie hoe 
hij iedereen om zich heen mee-
neemt in zijn verhaal. Waar 
zou hij het over hebben? Voet-
bal? Politiek? De wereldecono-
mie? Het tuinpad van zijn va-
der? Of vertelt hij een mop? 
Wat het ook is, zijn gehoor 
hangt aan zijn lippen. Ik bekijk 
dit tafereeltje van een afstandje 
en lach. Mijn lach sterft weg als 
ik me realiseer dat ik niet daar 
sta. Ik lig in mijn eigen bed. Hij 
staat ook niet daar maar ligt, op 
een plek waar hij niet moet lig-
gen. Vanavond wil ik hem op 
het feest aan de overkant zien. 
Onze overburen waren zijn 
vrienden en straatgenoten. 

Hij woonde schuin tegenover 
ons. Het huis staat nog steeds te 
koop. Een leeg karkas waar ik 
op gezette tijden wel doorheen 
moet. Ik aai zijn huis alsof het 
nog iets met hem te maken 
heeft. Dat is niet zo. In zijn huis 
vind ik hem het minste. Daar 
was weinig authentiek pap. Het 
was meer het huis van de op-
volgsters van mijn moeder. Pap 

vond het wel prima. Hij, die 
deze plek belangrijk voor me 
maakte, is er niet meer. Alleen 
de stoel voor de televisie doet 
me aan hem denken. Ik zie 
hem er zitten, het geluid van de 
‘apekast’ (zoals oma het ding 
altijd noemde) overstemt elke 
mogelijk andere gedachte. Zo’n 
doods huis krijgt overigens iets 
vreemds. De ziel was gelijk met 
pap eruit maar gaandeweg ver-
trekt elk positief gevoel. Leeg, 
ontheemd, mijn maag draait 
elke keer als ik er doorheen 
loop. Verstilling. Zo’n duidelijk 
bewijs van wat niet meer is, wat 
er voor mij hier ook niet echt 
geweest is. Zijn leven hier,  was 
verder van mij af.  Ons ‘thuis’ 
was al eerder weg.  Het schrijnt 
nu meer dan ooit. Niets is nog 
feitelijk te veranderen.

De tuin, waar hij van genoot, 
krijgt langzaam een wilder 
jasje. Het gras wordt gemaaid, 
de borders geschoffeld, min-
der intens. De notenboom 
draagt haar vruchten, de prui-
menboom werpt de hare al in 
het gras, de hortensia’s bloeien 
uitbundig. Voor wie? Om hun 
bloei enige zin te geven pluk 
ik enkele bloemen en zet ze 
thuis in de vaas. Op een zon-
nehoed-bloem zit een vlinder. 
Haar vleugels half dicht. Ze 
houdt haar kern verborgen. Ik 
zie een glimp van haar schoon-
heid, een dagpauwoog. Als ik 
de vlinder zie, denk ik aan 
pap’s beweeglijkheid. Hij 
sprong een half uur binnen, 
ging even zitten om zijn ver-
haal te doen en vloog dan naar 
de volgende plek. Deze vlin-
der blijft ook niet lang zitten. 
Ze vliegt verder. 

Het zou nu toch minder moe-
ten zijn, dit gevoel. Mensen, 
die het goed met me menen 
hoor, vertellen me dat het toch 
fi jn is dat het eerste jaar voorbij 
is. Zij die weten, zij die door 
hetzelfde voelen, zeggen dit 
niet. Het wordt nog niet beter, 
het wordt nog niet minder, ik 
leer er hooguit wat beter mee 
omgaan. Uiteindelijk zal het 
wel minder scherp worden, dat 
weet ik ook wel. Alleen gaat de 
termijn die in het algemeen 
daarvoor bedacht wordt, voor 
mij niet op. De ene keer brengt 
een mededeling, van een vrien-
din van hem dat ze naar een 
gezamenlijke vriendin gaan 
barbecueën, een storm van ge-
mis omhoog. De andere keer 
sta ik in zijn kantoor en voel 
zijn werklust, zijn optimisme, 
zijn enorme roze kijk op alles, 

en ik lach. Geamputeerd en 
verrijkt tegelijk. Ook hier weer 
net een vlinder: zo is ze er, zo 
weer niet. En dan als ze er is: 
de ene keer met haar vleugels 
dicht, dan weer in alle pracht 
open en kleurrijk. Ze wisselt. 
Ze geeft en ze neemt. Ze is al-
les tegelijk.

Het begon met oma, de an-
dere opa en oma, mam ging 
tussendoor, haar vader drie 
jaren daarna, toen schoonpa-
pa en nu pap. Het is normaal, 
het leven leert. Voortschrij-
dend inzicht, zei pap dan. Zo-
veel intens mooie dingen be-
klijven: wijze raad van opa, 
de warme knuffels van oma, 
de stellige one-liners van 
schoonpapa, gezellig kletsen 
met mam over niets, optimis-
me van pap. Dat gaat nooit 

over.  Bij elke gedachte, bij 
elke overpeinzing, bij elke 
steek van gemis, bij elke glim-
lach, bij alles wat ik voel om 
hen, weet ik: ‘In mij, ben jij’. 
In mij, zijn zij allen nog. Niets 
is weg. 

Flarden van het feestgewoel 
halen mij uit mijn gepeins. De 
overburen vieren hun huwe-
lijksgelofte. Het aantal jaren 
ben ik vergeten. Meer dan 
pap en mam bereikt hebben. 
Resoluut roep ik deze ge-
dachten een halt toe. Dat zijn 
de keuzes die ik wél kan ma-
ken. Ik sta op, doe het raam 
met een ferme duw dicht, 
loop naar de badkamer en 
neem een slaaptablet. Een 
niet verslavende, dat heb ik 
goed uitgezocht. Vandaag 
moet het maar weer even. 

Column

De ouderen maken zich, net als 
andere kwetsbaren als werklo-
zen en lager opgeleiden, grote 
zorgen over hun toekomst, zo 
blijkt uit de rapporten van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Het gaat dan vooral over hun fi -
nanciële toekomst: het pensi-
oen, de kosten van de zorg, 

waarop zij meer dan anderen 
zijn aangewezen.
Maar wat is het perspectief van 
jongeren? Uit onderzoek blijkt 
dat zij de toekomst minder som-
ber inzien dan ouderen. Dat 
hangt misschien samen met het 
jong zijn. Zij hebben qua tijd en 
capaciteiten, mede doordat zij 
veelal beter zijn opgeleid, nog 
meer mogelijkheden om het tij 
voor hen ten goede te laten ke-
ren en kunnen dus optimisti-
scher naar de toekomst kijken. 
Misschien kijken ze wel té opti-
mistisch naar hun toekomst.
Want als een ding wel duidelijk 
aan het worden is, is het dat de 
wereld er na de crisis anders zal 
gaan uitzien dan daarvoor. Na-
tuurlijk zullen we over een aan-
tal jaren met z’n allen de draad 

wel weer oppakken, maar de 
crisis leert ons ook harde lessen 
over de manier waarop we de 
afgelopen decennia hebben ge-
leefd. Een grenzeloos bestaan. 
De bankencrisis, de directe aan-
leiding voor de algemene eco-
nomische crisis, stond niet op 
zichzelf. Het zeepbelbankieren 
was slechts een onderdeel van 
een zeepbeleconomie en mis-
schien wel een zeepbelsamenle-
ving. De tophypotheek stond 
model voor irrealistische ver-
wachtingen over mogelijkhe-
den, ontwikkelingen en risico’s. 
En we concurreerden daarbij 
met elkaar in het verleggen van 
de grenzen of althans wilden we 
niet achterblijven bij de ande-
ren. De commercie speelde daar 
natuurlijk handig op in. 

Het is waarschijnlijk dat we na 
de crisis niet opnieuw in dat ge-
drag zullen kunnen vervallen. 
We zullen weer meer oog voor 
degelijkheid moeten krijgen. Een 
huis, een auto of een duur ap-
paraat koop je, nadat je ervoor 
hebt gespaard of althans niet op 
basis van een veel te rooskleuri-
ge inschatting van je draag-
kracht. Voor een baan en voor 
een salaris zul je weer moeten 
vechten en voor het behoud 
ook. De zekerheden en vanzelf-
sprekendheden zullen op dat 
punt minder worden. Een be-
paalde studie volg je niet, omdat 
je een leuk tijdverdrijf zoekt, 
maar omdat je er het meeste 
mee kunt bereiken. Je zult meer 
zelf moeten betalen voor kosten 
van ziekte en zorg en voor het 

gebruik van collectieve voorzie-
ningen. De tering zal weer meer 
naar de nering gezet moeten 
worden. En hoe zal het gaan met 
de oudedagsvoorziening van de 
jongeren van nu?
Deze ontwikkelingen betekenen 
voor ons allemaal een cultuur-
omslag, maar in het bijzonder 
voor de jongeren. In een vergrij-
zende samenleving zal ook 
steeds meer een beroep worden 
gedaan op hun solidariteit met 
de ouderen, die meer zorg be-
hoeven die hun draagkracht 
vaak te boven gaat. En dat be-
roep betreft niet alleen de fi nan-
ciën, maar ook ‘de mantel’. 
Kortom, ook en vooral de jonge-
ren staan de komende jaren voor 
grote opgaven en uitdagingen!

Jong zijn na de crisis  - Door Cees Versteden - hoofdredacteur

Foto: Esther van der Werf.
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