
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Dag van de ouderen  2

Hoe zit het met de leden?  6-7

Samen voetballen en trimmen 
 6-7

Zuinigheid met vlijt....  9

Praktijkondersteuner voelt 
vertrouwd  5

In het beleidsplan laat KBO 
Limburg zien dat ‘de senior’ 
niet bestaat, maar dat senio-
ren een kleurrijke groep vor-
men met veel toegevoegde 
waarde voor de maatschappij. 
Met kennis en ervaring op tal 
van terreinen, met tijd en 
vooral ook de bereidheid, om 
maatschappelijke actief te 
zijn. Senioren vragen daar-
naast ook aandacht van de 
maatschappij in de vorm van 
zorg, goede en toegankelijke 

voorzieningen en levensbe-
stendige huisvesting. Het be-
leidsplan laat zien dat senio-
ren bereid en in staat zijn mee 
te denken, te praten en te 
doen, samen met andere groe-
pen in Limburg. Het motto 
van het Beleidsplan 2014-
2016 is dan ook: oog voor alle 
senioren, oog voor elkaar!

In het Beleidsplan 2014-2016 
laten we zien dat we de groot-
ste seniorenorganisatie zijn, 

zowel in Limburg als ook lan-
delijk met de Unie KBO.  Met 
het formuleren van onze visie 
en missie laten we zien waar 
we voor staan en waar onze 
uitdagingen liggen. Samen 
vormen ze de basis voor de 
thema’s die KBO Limburg in 
de periode 2014-2016 cen-
traal wil stellen. Om recht te 
doen aan alle groepen senio-
ren, aan de huidige maat-
schappelijke situatie en aan 
hetgeen de provinciale over-
heid verwacht van de maat-
schappelijke organisaties, 
hebben we gekozen voor de 
volgende thema’s:
•  Zelfredzaamheid en positie-

versterking
•  Actief burgerschap en maat-

schappelijke participatie
• Ontmoeting 
• Samenwerking
In het beleidsplan worden 
deze thema’s toegelicht en uit-
gewerkt. In de jaarlijkse werk-
plannen worden de thema’s 
vertaald in concrete activitei-

ten.  Het beleidsplan besteedt 
ook uitgebreid aandacht aan 
communicatie en ledenwer-
ving. 

Bij het opstellen van dit be-
leidsplan zijn de afdelingen 
heel nadrukkelijk betrokken. 
Met een inventarisatieronde in 
januari zijn alle ideeën en 
wensen in kaart gebracht. Ver-
volgens zijn die verwerkt in 
het eerste conceptbeleidsplan 
dat in maart is voorgelegd aan 
het Bondsbestuur. Na de ver-
werking van de opmerkingen 
vanuit het Bondsbestuur is het 
concept voorgelegd aan de af-
delingen en besproken in de 
zes regio’s. Ook die ronde le-
verde weer de nodige aanvul-
lingen en suggesties op. Na 
een tweede ronde in het 
Bondsbestuur is het Beleids-
plan 2014-2016 aangeboden 
aan de Algemene Vergadering. 
Daarna zal het in zijn defini-
tieve vorm worden aangebo-
den aan de provincie.

De provincie Limburg onderstreept het belang van de Maat-
schappelijke Organisaties, waar KBO Limburg er één van is, 
met een nieuwe subsidieregeling en een uitbreiding van het 
budget voor deze organisaties met anderhalf miljoen de ko-
mende drie jaar.  Volgens de provincie zijn ze de ogen en oren 
in het veld en niet alleen belangrijk voor de sociale bindings-
kracht van Limburg, maar ook voor het leef-en vestigingskli-
maat van onze provincie. Via de maatschappelijke organisa-
ties worden veel inwoners actief en daarmee zijn ze de kracht 
van de Limburgse samenleving. Om voor subsidie in aanmer-
king te komen, moet er voor 1 juli een beleidsplan worden 
ingediend bij de provincie. Bij het ter perse gaan van deze 
editie van de Kijk op KBO Limburg, is dit plan ter vaststelling 
aangeboden aan de Algemene Vergadering.

Provincie onderstreept belang 
Maatschappelijke Organisaties
Door Joan Raaijmakers
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Vooraf vertelt Eric Rutjes over 
de Zorgboerderij, die gerund 
wordt door mensen met een 
verstandelijke beperking. 
Wiel van Heugten, fietsorga-
nisator van de afdeling Bae-
xem geeft veiligheidstips voor 
onderweg en Erik Koppe ver-
telt over het Jaar van de Fiets. 
Hij prijst KBO Limburg voor 
het enthousiasme en verrast 
consulente Elly Gubbels en 
Wiel van Heugten met een 
Limburgs fietstenue. KBO di-
recteur Hans Hollanders 
heeft voor alle deelnemers 
een KBO rugzakje en voor 
elke groep twee veiligheids-
hesjes. Daarna kunnen we 

van start onder een stralende 
zon, maar met een straffe 
wind tegen. Via dorpen, vel-
den, bos, een lastige zand-
weg, waar vooral de e-bikers 
het moeilijk hebben, en de 
boerderij van tennisser Sjeng 
Schalken, gaat het naar de 
Dodendraad. De elektrische 
afscheiding tussen België en 
Nederland in de Eerste We-
reldoorlog, om Belgen te be-
letten naar het toen neutrale 
Nederland te vluchten. Daar-
na voert de tocht naar de Uf-
felse molen, waar John Klerkx 
vertelt over de historie van 
deze molen, die al meer dan 
600 jaar bestaat. Wethouder 

Piet Verlinden roept alle fiet-
sers op om onveiligheden on-
derweg door te geven aan de 
gemeente. Hij krijgt direct het 
verzoek om de zandweg te 
verharden… Na een laatste 

dankwoord door Willy Roos-
winkel, voorzitter afdeling 
Baexem, gaat iedereen weer 
op huis aan. Een geslaagde 
start van een bijzonder jaar! 

G edeputeerde Erik Koppe fietst 
met KBO Baexem

Op donderdag 18 april werd de aftrap gegeven voor het Jaar 
van de Fiets. Gedeputeerde Erik Koppe sloot zich samen met 
o.a. Marc Schrijen van ROVL (Regionaal Orgaan Verkeersvei-
ligheid Limburg) en wethouder Piet Verlinden van de Gemeen-
te Leudal aan, bij een flinke groep fietsers van afdeling Bae-
xem, om samen een fietstocht te maken vanaf Zorgboerderij 
De Meysebergh in Hunsel. 

Project ‘Omgaan met verlies’ 
nu ook landelijk  3

Koop ik wel of geen e-bike? 
 8

Fietsfeiten  8

Column van de  
hoofdredacteur  9

Aftrap Jaar van de fiets

Geslaagde aftrap Jaar van de Fiets. Foto: Huub Corstjens
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Ouderen willen meedenken en meebeslissen over het oude-
renbeleid, hun stem laten horen bij politiek en overheid en 
een serieuze gesprekpartner zijn. De KBO is dan ook te vin-
den op die plekken, waar beslist wordt over het ouderenbe-

leid om daar uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. In 
de rubriek ‘Op de Bres’ leest u hoe de KBO de vinger aan de 
pols houdt.

De Algemene Vergadering van KBO Lim-
burg heeft op 19 juni de koers voor de ko-
mende jaren bepaald met het vaststellen 
van het nieuwe Beleidsplan 2014 – 2016. 
Voor het eerst waren de afdelingen actief 
betrokken bij de ontwikkeling van dit plan. 
In zes bijeenkomsten in de regio’s, waar-
aan ruim 90 %  van de afdelingen deel-
nam, werden bouwstenen voor dit plan 
aangeleverd. En het resultaat mag er we-
zen! Het is nu zaak om met z’n allen aan 
de slag te gaan om de ambitieuze plannen 
waar te maken of, zoals een bekend club-
lied zegt, ‘geen woorden maar daden’. 
Twee speerpunten wil ik hier noemen. 
Een belangrijke ontwikkeling met grote ge-
volgen voor o.a. de senioren, is de ver-
schuiving van taken naar gemeenten als 
het gaat om de Wet Maatschappelijke On-

dersteuning (WMO). Veel senioren maken 
zich daar – terecht – grote zorgen over. 
Door deze verschuiving krijgen de afdelin-
gen sterker dan voorheen een rol in de be-
langenbehartiging op gemeentelijk niveau. 
Die belangenbehartiging werkt het best als 
we binnen een gemeente samenwerken 
met alle vertegenwoordigers van senioren. 
KBO Limburg gaat de afdelingen onder-
steunen in deze (nieuwe) taak, een belang-
rijk speerpunt voor komend jaar.
Het tweede speerpunt is ledenwerving. De 
macht van het getal maakt ons sterk bij de 
politiek. Met 38.000 leden zijn we nog 
steeds veruit de grootste seniorenvereni-
ging van Limburg en ook landelijk gezien, 
is de Unie KBO nog steeds de grootste. 
Maar het aantal leden neemt af en dat 
baart ons zorgen. Onder het motto ‘Doe 

ook mee!’ gaan we deze dalende trend 
ombuigen. We hebben senioren veel te 
bieden en dat geldt zeker voor onze 136 
afdelingen. Zij zijn dan ook de belangrijk-
ste bron voor het werven van nieuwe le-
den. KBO Limburg zal met initiatieven ko-
men om de afdelingen hierin te 
ondersteunen.
Met ruim 3000 actief betrokken vrijwilli-
gers hebben we heel veel potentieel in 
huis. Samen gaan we aan de slag om te 
blijven werken aan een goede samenle-
ving, waarin mensen gezond ouder kun-
nen worden. Met oog voor alle senioren en 
met oog voor elkaar!

Reageren? 
info@kbolimburg.nl

Van de voorzitter: Geen woorden maar daden!

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

De redactie van Kijk op KBO 
Limburg ging op bezoek bij 
het Samenwerkingsverband 
Ouderen Schinnen. Schinnen 

bestaat uit 6 kerkdorpen, elk 
met een eigen KBO-afdeling. 
Voor de organisatie van de 
Dag van de Ouderen, die 

eenmaal in de twee jaar 
wordt gehouden, is in 2000 
een Lokaal Comité Dag van 
de Ouderen opgericht. Dit 
comité bestaat uit twee leden 
van iedere KBO-afdeling en 
twee vaste leden uit de Senio-
renraad. De Seniorenraad is 
het adviesorgaan van de ge-
meente en heeft een onder-
steunende, adviserende en 
assisterende rol. De Senioren-
raad, als rechtspersoon, be-
heert de financiën. De Dag 
van de Ouderen wordt bij 
toerbeurt in een van de kerk-

dorpen gehouden en de afde-
ling waar de dag wordt ge-
houden levert de voorzitter 
en de secretaris. In het jaar 
dat er geen Dag van de Oude-
ren is, wordt een middagbij-
eenkomst georganiseerd, 
eveneens afwisselend in de 
kerkdorpen.

Thema
Aan het woord zijn Lei 
 Meijers, voorzitter van de af-
deling Puth, en dit jaar de 
voorzitter van de Dag van de 
Ouderen, en Henriëtte Thuis, 
afdeling Amstenrade, voorzit-
ter van het Samenwerkings-
verband. Lei vertelt: “De Dag 
van de Ouderen omvat altijd 
drie elementen: educatie, 
ontmoeting en amusement. 
Het thema dit jaar is ‘Oude-
ren, hun huidige en toekom-
stige rol in de samenleving’. 
Het thema wordt vastgesteld 
in overleg met het 
 Samenwerkingsverband Ou-
deren Schinnen en de Senio-
renraad”. Henriëtte Thuis be-
nadrukt: “De KBO-afdelingen 
leveren een grote bijdrage in 
de organisatie, maar de dag is 
bedoeld voor alle ouderen in 
de hele gemeente. We ver-
wachten 150 tot 160 deelne-
mers. De sponsoring wordt 
verzorgd door de organise-
rende afdeling, maar men be-
taalt ook een kleine eigen bij-
drage (€ 2,50)”. Lei Meijers 
vervolgt: “Het Lokaal Comité 
Dag van de Ouderen bestaat 

in totaal uit circa zestien 
mensen en er is een goede 
taakverdeling gemaakt in 
subwerkgroepen. Ook dit 
jaar is er weer een afwisse-
lend programma samenge-
steld, met naast inleidingen 
ruimte voor toneel, een 
sketch en muziek. Uit de ge-
zamenlijke organisatie van 
de Dag van de Ouderen 
groeit ook een goede samen-
werking tussen de afdelin-
gen. De afdeling Schinnen is 
altijd goed vertegenwoordigd 
en voorbereid in vergaderin-
gen, ook in de Algemene Le-
denvergadering in Roer-
mond”. Henriëtte Thuis 
vertelt: “In samenwerkings-
verband worden ook meer-
daagse reizen georganiseerd, 
waarvoor altijd heel veel be-
langstelling is. En er worden 
eveneens educatieve avon-
den geboden”. 

Wens
Henriëtte en Lei hebben nog 
wel een wens: ze zouden 
graag een eigen ontmoetings-
ruimte hebben voor de oude-
ren, waar altijd opvang is, 
men even een kopje koffie 
kan gaan drinken en anderen 
kan ontmoeten. En ze hebben 
een advies voor de andere af-
delingen in Limburg: organi-
seer een Dag van de Ouderen 
gezamenlijk met een paar af-
delingen en laat de manifes-
tatie bij toerbeurt in die afde-
lingen plaatsvinden.

D ag van de ouderen 
Door Nel Verhoeven-Struijk

In haar resolutie 45/106 van 14 december 1990, heeft de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde Naties de eerste oktober 
uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Deze dag 
wordt wereldwijd gehouden om de maatschappelijke problema-
tiek rond ouderen in de samenleving onder de aandacht te bren-
gen. Ook in Limburg worden er in diverse gemeenten activitei-
ten georganiseerd rondom deze dag. Daarnaast schenken 
afdelingen van de KBO speciale aandacht aan de Dag van de 
Ouderen. We zullen de activiteiten van één gemeente belich-
ten. Wellicht is dit een aansporing om ook in uw afdeling dit 
jaar of volgend jaar activiteiten op touw te zetten.

Lei Meijers en Henriëtte Thuis organiseren samen de Dag van de Ouderen. Foto Pim Ermers.
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Arthur legt uit: “Om de hel-
pende hand te bieden bij het 
verwerken van het verlies 
van een naaste, is KBO Lim-
burg in oktober 2011 gestart 
met het project ‘Omgaan 
met verlies’. Doel van dit 
project is ouderen te onder-
steunen bij het afscheid ne-
men van een geliefde en het 
verwerken van verschillende 
soorten verlies. Uit onder-
zoek blijkt dat ouderen die 
dierbaren verliezen, met 
name hun partner, veel risi-
co lopen op verlies van zin 
in het leven en op vereenza-
ming”. De aanpak van Arthur 
Nijsten is zeer positief ont-
vangen. Er bleek een grote 
behoefte te bestaan om over 
afscheid en rouwverwerking 
te praten. In 2012 maakten 
56 Limburgse KBO-afdelin-
gen gebruik van de informa-
tiebijeenkomst ‘Omgaan 
met Verlies’ met in totaal 
1.434 deelnemers. In het 
laatste kwartaal van 2011 
waren dit 7 afdelingen met 
69 deelnemers en voor 2013 
staan 13 bijeenkomsten ge-
pland. Per bijeenkomst zijn 
er meestal 10 tot 30 deelne-
mers. De verwachting is dat 
uiteindelijk ruim 2.000 Lim-
burgse senioren hebben 
deelgenomen. Voor afdelin-
gen bestaat nog steeds de 
mogelijkheid om deze bij-
eenkomst, die gratis wordt 
aangeboden, bij KBO Lim-
burg aan te vragen.

Landelijke uitrol
Arthur gaat verder: “Het project 
bleek zo succesvol dat de Unie 
KBO het heeft overgenomen en 
ook landelijk bijeenkomsten 
‘Omgaan met Verlies’ gaat op-
zetten”. Hiervoor hebben o.a. 
Stichting RCOAK en Fonds 
Sluyterman van Loo gelden be-
schikbaar gesteld. Uiteraard is 
Arthur trots op dit succes. Net 
als in Limburg gaat het landelijk 
project werken met lokale 
voorlichtingsbijeenkomsten. 
Vanaf mei worden er informa-
tiebijeenkomsten gehouden in 
Rotterdam, Zwolle en Utrecht 
om het project bekend te ma-
ken en voorlichters te werven. 
Arthur Nijsten gaat hen oplei-
den, zodat ze zelf de voorlich-
tingsbijeenkomsten op afde-
lingsniveau kunnen opzetten. 

Boekje
In oktober 2011 is in het kader 
van dit project het boekje ‘Om-
gaan met verlies’ uitgebracht 
door KBO Limburg. Voor de 
landelijke bijeenkomsten wordt 
het onderdeel ‘Zorg rondom 
het levenseinde’ in  een apart 
boekje behandeld, dat al is uit-
gegeven door de Unie KBO. In 
de landelijke bijeenkomsten 
van de Unie KBO komen al-
leen de onderdelen afscheid 
en rouwverwerking aan de 
orde. De voorlichters krijgen 
de door Arthur Nijsten ge-
maakte power point presenta-
tie, zodat zij aan de hand 
daarvan hun lezingen kunnen 

opzetten. Arthur zegt: “Afhan-
kelijk van het aantal vrijwilli-
ge voorlichters kan dit een 
heel groot project worden, 
met vele tientallen bijeen-
komsten door heel Neder-
land”. Uiteraard hoopt hij dat 
zijn verwachtingen zullen uit-
komen. Hij vervolgt: “Rond-
om het afscheid en rouwen is 
het belangrijk dat de deelne-
mers vooral met eigen verha-
len komen. In Limburg is ge-
bleken dat hier heel veel 
behoefte aan bestaat onder de 
senioren. Iedereen heeft wel 
eens een ingrijpend verlies 
meegemaakt. Herinneringen, 
gevoelens en emoties delen, is 
bijzonder waardevol en heil-
zaam, geeft de deelnemers 
meer verbondenheid met el-
kaar en kan eenzaamheid 
voorkomen. Dit is de essentie 

van het project ‘Omgaan met 
verlies’”.

Pilots vervolgproject KBO 
Limburg
In Limburg start Arthur Nijsten 
met het vervolgproject ‘Ont-
moetingsbijeenkomsten’ als 
ondersteuning van dit lande-
lijk project van de Unie KBO. 
Hij vertelt: ”Vóór de zomerva-
kantie zullen twee of drie Lim-
burgse afdelingen worden be-
naderd voor een pilot. Na de 
zomer gaan in elk van deze 
afdelingen vijf ‘Ontmoetings-
bijeenkomsten’ van start. De 
bedoeling is dat hieruit laag-
drempelige praatgroepen ont-
staan. Deelnemers die willen 
praten over hun verlieserva-
ringen, recent of uit het verle-
den, worden uitgenodigd om 
deel te nemen”. Deze pilots 

worden door Arthur Nijsten 
uitgevoerd. Hij vervolgt: “De 
ervaringen opgedaan in deze 
pilots worden gebruikt ter on-
dersteuning van het landelijk 
project van de Unie KBO. 
Vanaf 2014 krijgen alle afde-
lingen van de aangesloten 
bonden van de Unie KBO, 
waaronder KBO Limburg, de 
gelegenheid een ‘Ontmoe-
tingsgroep’ te starten. Arthur 
eindigt met een oproep: “Er 
zijn veel vrijwilligers nodig 
om deze ‘Ontmoetingsbijeen-
komsten’ op te zetten en te 
begeleiden. Mensen die geïn-
teresseerd zijn in het thema 
‘Omgaan met verlies’, belang-
stelling voor en ervaring heb-
ben in het begeleiden van 
groepen, worden van harte 
uitgenodigd zich aan te mel-
den bij KBO Limburg.”

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 profiteert. Zoals de het project  ‘Omgaan 

met verlies’. Dit initiatief van KBO Limburg is nu ook opgepakt door 
de Unie KBO!

P roject ‘Omgaan met verlies’ nu  
ook landelijk 
Door Nel Verhoeven-Struijk

Zijn missie is helder: het afscheid terugbrengen naar de mensen 
zelf. De nabestaanden meer betrekken bij de gebeurtenissen na 
het overlijden van de naaste. Want hij is ervan overtuigd dat een 
persoonlijk afscheid het fundament vormt van de rouwverwer-
king. Aan het woord is Arthur Nijsten, initiator van het project 
‘Omgaan met Verlies’.

Arthur Nijsten, projectleider Omgaan met verlies. Foto Pim Ermers.

Vrijwilligers gezocht voor ‘Ontmoetingsgroepen’ 
project ‘Omgaan met verlies’
Voor het nieuw te starten project in Limburg is ruimte voor vrijwilligers die de bijeenkomsten willen leiden. Deze vrijwil-
ligers krijgen na de zomer een cursus aangeboden van KBO Limburg. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via 
info@kbolimburg.nl 

Ook afdelingen die een dergelijke bijeenkomsten aan hun leden willen aanbieden kunnen contact opnemen via boven-
staand e-mailadres of bellen met KBO Limburg 0475-381740. Het boekje Omgaan met verlies kunt u ook bestellen bij 
KBO Limburg. De prijs is € 5,- en daar komt  € 2,50 euro bij aan administratiekosten.   
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De heer Jo Donners uit 
 Geleen is deelnemer aan het 
project ‘Zorg uit Voorzorg’. 
Hij is 85 jaar en sinds enkele 
jaren weduw naar. Hij vertelt: 
“Na het overlijden van mijn 
vrouw werd mijn zus van 81 
jaar mijn ‘mantelzorger’. Ze 
woont vlakbij. Mijn vrouw 
had voor haar overlijden aan 
mijn zus gevraagd of zij mij 
met een aantal zaken wilde 
helpen. Ik ben erg blij met 
haar hulp. Maar ik wil zo min 
mogelijk afhankelijk zijn.” 

Prettig
De gezondheid van de heer 
Donners is nog redelijk goed. 
Een poosje geleden werd hij 
benaderd door de praktijkon-
dersteuner van zijn huisarts. 
Jo Donners vervolgt: “De 
huisarts heeft maar tien 
 minuten tijd als je op een af-
spraak komt. Heel begrijpe-
lijk, maar voor een oudere is 
het prettig als er meer tijd be-
schikbaar is om alle grote en 
kleine kwaaltjes en andere 
ongemakken te bespreken. 
De praktijk ondersteuner 
komt aan huis en trekt een 
half uur, drie kwartier voor je 
uit.” Het woord ‘praktijkon-
dersteuner’ vindt hij nog on-
wennig, daarom noemt hij 
haar bij de voornaam: Marij-
ke. En hij is erg blij met haar 
aandacht en zorg. “Het voelt 
heel vertrouwd”, vertelt hij. 
“Ze komt om de drie maan-
den, neemt dan de bloed-
druk op en geeft adviezen. 
Onlangs vond ze dat er 
 teveel vocht in de benen zat 
en heeft toen steunkousen 
aanbevolen. Aanvankelijk 
kwam er iemand van de 
thuiszorg om de kousen aan 
te trekken, maar inmiddels 
kan ik dat zelf”, glundert hij. 
Met Marijke bespreekt hij 
ook zijn bezoeken aan de 
verschillende specialisten. 
Kort geleden heeft hij een 
staaroperatie gehad aan bei-
de ogen, maar hij was niet 
tevreden met het resultaat. 
Marijke heeft toen  geregeld 
dat hij naar  Maastricht kon 
voor een second opinion. 
Hij vervolgt: “Vooral bij 
wisseling van de huisartsen 
is een vaste praktijkonder-
steuner prettig. 

Zij bespreekt alles met de 
huisarts. Onlangs heeft ze 
ervoor gezorgd dat ik door 
de geriater werd onderzocht. 
De geheugentesten vielen 
tegen en ik heb wat last van 
evenwichtstoornis. Daarom 
heeft Marijke voor een fysio-
therapeut gezorgd en krijg ik 
oefeningen hiervoor.” De 
huisarts heeft er ook voor ge-
zorgd dat hij een persoonlijk 
alarm kreeg.

Actief
Zijn zus zorgt voor de admi-
nistratie en de boodschap-
pen, maar zelf is hij ook nog 
erg actief. Hij werkt graag in 
de tuin, die er dan ook per-
fect uitziet. Hij is lid van 
twee KBO-afdelingen, Kluis 
en Lutterade, én zingt al 53 
jaar in twee koren: een Gre-
goriaans en een gemengd 
koor. Met dit laatste koor 

heeft hij in juni 2010 meege-
daan aan de eerste Mozarti-
ana in het  Maastrichtse 
Vrijthoftheater. Het koor 
zong toen het  Requiem van 
Mozart. “En dat was heel 
hard oefenen”, verzekert hij. 
Afgelopen  zomer is hij twee-
maal naar de Floriade ge-
weest, éénmaal met de KBO 
en éénmaal met de Zonne-
bloem. “Die Floriade was 
heel bijzonder”, vertelt de 
tuinliefhebber, die tot zijn 
pensionering in 1988 werk-
zaam was bij de personeels-
dienst van DSM. In die func-
tie  selecteerde hij 
oud-mijnwerkers voor om-
scholing tot procesoperator. 
Hij heeft als HTS-er chemi-
sche techniek ook les gege-
ven en is examinator ge-
weest. Na zijn pensionering 
heeft hij veel gereisd, onder 
meer naar China, Indonesië, 
Equador, Spanje en Schot-
land. Ook heeft hij twintig 
jaar als vrijwilliger bij Vluch-
telingenWerk geholpen om 
asielzoekers wegwijs te ma-
ken in de Nederlandse 
samen leving. Werk dat hem 
veel voldoening bood en 
waar hij nog steeds met veel 
 plezier op terugkijkt. 

P  raktijkondersteuner voelt vertrouwd
 Door Nel Verhoeven-Struijk

In een vorige editie van de Kijk op KBO Limburg schreven 
we over het project ‘(G)OUD, Gezond Oud in Limburg’ dat 
in de regio Heuvelland wordt ontwikkeld. We lieten zien hoe 
het project in samenwerking met de huisartsen is opgezet. 
Een soortgelijk project loopt ook in de regio Westelijke 
 Mijnstreek, hier onder de naam ‘Zorg uit Voorzorg’. In dit 
artikel belichten we de kant van de ‘gebruiker’ van dit zorg-
plan, dat bedoeld is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig 
te laten wonen.

Zorg uit voorzorg

Jo Donners wil zo min mogelijk afhankelijk zijn! Foto: Huub Corstjens

Boekje ‘Zorg uit voorzorg’
Onlangs verscheen het boekje ‘Zorg uit Voorzorg – 
Zorg op maat voor ouderen in een kwetsbare positie’. 
Het boekje is in opdracht van het Medische Coördinatie 
Centrum Omnes-Sittard geschreven en samengesteld 
door Joan Raaijmakers. 

Joan vertelt: “Zorg uit Voorzorg is de afgelopen jaren in 
de regio Westelijke Mijnstreek ontwikkeld om ouderen 
in een kwetsbare positie zo lang mogelijk actief en zelf-
standig te houden. Het zelf in handen houden van de 
regie staat centraal. Zowel door huisartsenpraktijken 
als door het Orbis Medisch Centrum worden ouderen 
vanaf 70 jaar gescreend op kwetsbaarheid en de risico’s 
op complicaties. Doel van het programma is om het 
hele beeld van de kwetsbare oudere in kaart te brengen 
en samen te kijken welke acties ondernomen kunnen 
worden om de oudere zolang mogelijk in de thuis-
situatie te houden en bij ziekenhuisopnames complicaties 
te voorkomen.”

In het boekje komt ook Marijke Baart, de praktijkonder-
steuner van Jo Donners, aan het woord. Zij vertelt  onder 
meer dat om ‘praktijkondersteuner’ te worden een 
aparte opleiding gevolgd moet worden. Vaak zijn het 
voormalige verpleegkundigen of doktersassistenten die 
de opleiding volgen.

Het boekje Zorg uit voorzorg is gratis verkrijgbaar bij 
het MCC Omnes in Sittard, www.mcc-omnes.nl, 
telefoon 046-4571130.
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Er werd gestart met twee leerlin-
gen per senior maar dat was 
geen succes, vanwege regelma-
tige meningsverschillen tussen 
de ‘instructeurs’. Eén leerling per 
senior bleek beter te werken. 
Daarnaast formuleerde de school 
een aantal voorwaarden. Zo 
moeten alle kinderen, die dat 
willen, kunnen deelnemen aan 
het project, is er na elk trimester 
een evaluatie en begint elk vol-
gend trimester met een nieuwe 
groep instructeurs. Het program-
ma biedt maatwerk op basis van 
de wensen van de senioren: wer-
ken met Word, Photo shop, e-
mail of gewoon surfen op inter-
net. De leerlingen moeten zich 

realiseren dat het werken met 
senioren langzamer gaat dan zij 
gewend zijn! Deze aanpak bleek 
een schot in de roos te zijn! Er 
werd begonnen met 22 (!) deel-
nemers, maar door ziekte, slecht 
gehoor of te weinig resultaat, 
vielen er ook weer deelnemers 
af. Uiteindelijk bleef een groep 
‘diehards’ over, die vanaf het be-
gin heeft meegedaan en  trouw 
naar de wekelijkse computerles 
blijft komen! Het einde van de 
cursus is nog niet bepaald en 
omdat er geen vastomlijnd pro-

gramma is, blijven nieuwe in-
stromers steeds welkom! KBO 
Limburg heeft gezorgd voor een 
aantal tweedehandse laptops, 
zodat de ‘studenten’, die zelf 
nog geen PC hebben, toch thuis 
kunnen oefenen.

School enthousiast
Hoe heeft docent Wim Niessen 
dit experiment met jong en 
oud(er) tot nu toe ervaren? ”Het 
is goed voor het zelfvertrouwen 
van de kinderen. In feite is dit het 
hoogste wat zij op deze school 
kunnen bereiken, namelijk niet 
zelf leren maar hun kennis over-
brengen aan anderen.” Uiteraard 
vroegen  wij ook de instructeurs 

naar hun ervaringen. Franca Gie-
len: “Ik vind het leuk om oude-
ren iets te leren, want ik zit zelf 
ook graag achter de computer. 
De vragen zijn niet zo moeilijk 
en als ik iets niet weet, zoek ik 
dat thuis op en de volgende les 
vertel ik het aan mijn leerling. 
Sommige ouderen zijn eigenwijs 
maar gelukkig niet allemaal. Ze 
luisteren heel goed!” Ook Sem 
Hodds vindt het werken met ou-
deren positief. “Ik vind het leuk 
om les te geven, en te laten zien 
hoe dingen werken. Er zijn wel 

eigenwijze mensen bij, maar 
meestal valt het reuze mee. Ik 
heb een van mijn leerlingen ge-
leerd hoe ze foto’s van haar ca-
mera kan overzetten naar de 
computer. Daarna heb ik haar 
geleerd om mappen voor de fo-
to’s aan te maken, voor  vakan-
tiefoto’s en foto’s van de klein-
kinderen.”

Opa bijspijkeren
Ook hebben Franca en Sem van 
hun werk met de senioren ge-
leerd dat zij thuis te weinig 
aandacht hebben besteed aan 
de computerkennis van hun 
respectievelijke opa’s. Lachend 
vertelt Sem dat hij met zijn opa 

begon over Facebook en dat hij 
als antwoord kreeg: ik heb al 
een mail account... Ook Franca 
vindt dat zij haar opa maar 
eens fl ink moet gaan bijspijke-
ren op dit gebied. Voor beiden 
dus nog werk aan de winkel!   
Opvallend is de ongedwongen 
sfeer, waarin de instructeurs 
omgaan met hun leerlingen. 
Het is niet mijnheer of me-
vrouw maar meestal opa of 
oma. Kortom een geslaagd pro-
ject dat zeker voor herhaling en 
navolging vatbaar is!

Jong en oud(er): toegevoegde 
waarde voor elkaar!
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C omputercursus 
afdeling Geleen Zuid 
DOOR JONG GELEERD, 
OUD GEDAAN!
Door Jan Jörissen

H oe zit het met de leden?
Door Joan Raaijmakers 

Het onderzoek kwam tot 
stand na een brief van het 
GHC met het verzoek moge-
lijkheden te bieden voor 
maatschappelijke stages voor 
VMBO-leerlingen. Afdeling 
Oud Geleen had daar wel 
oren naar. Er volgde een ge-
sprek met Harald  Mertz, 
teamleider bovenbouw VWO, 
en zo ontstond het idee, een 
behoeftenonderzoek te hou-
den. Voor GHC was het extra 
interessant, omdat het een sa-
menwerkingsproject zou zijn 
tussen VMBO en VWO. Ha-
rald Mertz heeft Stan en Wou-
ter gericht gevraagd om met 
dit onderzoeksidee aan te slag 
te gaan. Dat kwam de leerlin-
gen goed uit, want ze hadden 
nog geen onderwerp. Ze von-
den het interessant om ermee 
aan de slag te gaan, met name 
ook vanwege de maatschap-
pelijke toegevoegde waarde.

Onderzoek
Samen met de afdeling Oud 
Geleen werd een steekproef ge-
nomen van het ledenbestand (± 
500 leden), waarbij 135 adres-
sen willekeurig werden gese-
lecteerd. De afdeling zorgde 
voor een brief aan de geselec-
teerde leden en Stan en Wouter 
gingen aan de slag met de vra-
genlijst. Vervolgens was het de 
beurt aan de  VMBO-leerlingen 
Tracy Zola, Daniël Veiga, Sjors 
Lendertz, Dana Johnson en Jen-
ny  Marienfeld, om de telefoni-
sche enquêtes te houden. Van 
de 135 geselecteerde leden, 
deden er  uiteindelijk 66 mee, 
28 hadden geen interesse en 41 
leden werden niet bereikt.

De eerste vraag ging over het 
waarom van het KBO-lidmaat-
schap. De belangrijkste reden 
om lid te worden, blijkt het 
contact met andere senioren. 

Daarna werd de deelname aan 
de wekelijkse activiteiten geïn-
ventariseerd.  Zo’n 30 tot 40 
procent van de leden neemt 
hier aan deel, evenveel wer-
kende als niet werkende leden, 
hoofdzakelijk vrouwen. Alle 
leeftijdscategorieën zijn gelijk 
vertegenwoordigd. De activi-
teiten spel en beweging scoren 
het best qua deelname. Rede-
nen om niet deel te nemen zijn 
hoofdzakelijk geen interesse of 
geen tijd, o.a. door werk en 
oppasverplichtingen. Bij som-
mige leden spelen ook ge-
zondheid, kosten en het erva-
ren van een sociale drempel 
een rol. Aan de jaarlijkse acti-
viteiten neemt ongeveer de 
helft van de leden deel, meer 
werkenden ook dan aan de 
wekelijkse activiteiten. De vie-
ringen scoren daarbij het 
hoogst, gevolgd door de activi-
teiten buiten de regio, de infor-
merende en de culinaire acti-
viteiten. Ook hier zijn geen tijd 
of geen interesse de belangrijk-
ste redenen om niet deel te ne-
men en spelen ook gezond-
heid en kosten een rol.
Zowel de wekelijkse als de 
jaarlijkse activiteiten worden 
door de deelnemers hoog ge-
waardeerd. Tot slot vroegen de 
leerlingen of er behoefte was 
aan nieuwe activiteiten. Die 
behoefte bleek er wel te zijn 

en dan vooral voor nieuwe 
jaarlijkse activiteiten. De voor-
keur van de ondervraagde le-
den gaat daarbij uit naar cultu-
rele activiteiten.

Geleerd
Wat hebben de leerlingen zelf 
geleerd van dit onderzoek? 
Wouter: “Het was heel interes-
sant om te doen, want ik kende 
de KBO eigenlijk niet. Mijn 
opa en oma zijn er wel lid van 
en nemen bijvoorbeeld deel 
aan fi etsactiviteiten. Ik heb zelf 
ook een deelnemer gebeld. 
Dat was een mevrouw van 
over de 80 die nog volop deel 
nam aan bewegingsactivitei-
ten. Daar was ik echt verbaasd 
over.”  Ook Stan heeft veel van 
het onderzoek geleerd: “Het 
onderzoek heeft het beeld dat 
ik had van senioren veranderd. 
Senioren blijken veel actiever 
dan ik had gedacht. Eigenlijk 
had ik dat wel kunnen weten, 
want mijn oma is vrijwilliger in 
Elsloo.” Tegen de tijd dat u dit 
artikel leest, hopen Stan en 
Wouter hun diploma in ont-
vangst te nemen. Voor hun 
profi elwerkstuk scoorden ze 
maar liefst een 9! Hun toe-
komstplannen zijn ook helder. 
Stan gaat geneeskunde  stude-
ren en  Wouter technische na-
tuurkunde. We wensen beide 
heren daarbij heel veel succes!

Senioren en computers, ze hebben niet altijd een goede relatie met elkaar. Dat merkte ook Math van de 
Vin, voorzitter afdeling Geleen Zuid, en coördinator Tussenschoolse Opvang op Basisschool De Kluis. 
Hij zag de leerlingen van groep 8 werken op het computereiland van de school en kreeg een lumineus 
idee: we vragen de kinderen van groep 8 om onze senioren computervaardigheid bij te brengen! Na 
overleg met docenten Judith Willems en Wim Niessen van groep 8 en schooldirecteur Paul Verjans, werd 

Samen aan de slag met de computer. Foto: Jan Jörissen.

Leerlingen Graaf Huyncollege doen onderzoek

Wat kunnen verschillende generaties voor elkaar betekenen? Deze 
vraag kreeg onlangs een concrete invulling bij de afdeling Oud Ge-
leen. Op verzoek van het bestuur deden Stan Wintraecken en Wou-
ter Kersten, VWO-leerlingen van het Graaf Huyncollege (GHC), 
onderzoek naar de deelname aan en beleving van de activiteiten die 
deze afdeling voor haar leden organiseert. Vier leerlingen van het 
VMBO namen de telefonische enquêtes voor hun rekening in het 
kader van hun maatschappelijke stage. Stan en Wouter gebruikten 
de resultaten om er hun profi elwerkstuk van te maken. Hun conclu-
sies? Alle leden zijn tevreden tot zeer tevreden over de activiteiten, 
en als er dan al iets nieuws georganiseerd moet worden, dan het 
liefst jaarlijks een of meer culturele activiteiten. 

Ria vertelt: “De wandelclub was 
al snel gesplitst in twee groepen: 
een langzame groep die korter 
liep en een snelle groep voor de 
langere afstanden. De sociale 
contacten die uit deze groepen 
ontstonden, waren heel belang-
rijk.” Ze vervolgt: “Er was een 
trapveldje in de kern van Leunen 
en  in december 2010 hebben 
we overlegd met de gemeente 
om te kijken of het mogelijk was 
hier iets mee te doen waar ook 
de senioren profi jt van zouden 
hebben”. Tonny vervolgt: “Bij 
mijn zoon in de buurt, elders in 
Nederland, had ik een trimtuin 
gezien en toen ik naar voren 
bracht op het trapveldje ook zo-

iets te starten, was iedereen en-
thousiast”. Ria bracht haar soci-
ale contacten in stelling en 
benaderde o.a. de toenmalige 
wethouder van Leunen Patrick 
van de Broeck (nu gedeputeerde 
van Limburg). Ook de Dorps-
raad was enthousiast en zorgde 
voor een fi nanciële ondersteu-
ning. En zo werd de Trimtuin 
een dorpsaangelegenheid. Ria 
vertelt: “Uiteraard wisten we 
niet waar we aan begonnen. 
Maar door de goede samenwer-
king met de gemeente, die het 
veldje beschikbaar stelde, is nu 
een leuke mix ontstaan van een 
veldje waar de jongeren kunnen 
voetballen en de ouderen kun-

nen trimmen”. Tonny vervolgt: 
“natuurlijk mogen ook de kinde-
ren en alle andere inwoners van 
Leunen gebruik maken van de 
trimtoestellen. En het is ook heel 
leuk om met de (klein)kinderen 
samen te gaan trimmen”. Eige-
naar van de Trimtuin is de Dorps-
raad. Er zijn inmiddels zes toe-
stellen aangeschaft en er is een 
trimbank geplaatst, die met tafel 
en nog een bank dienstdoet als 
gezellig zitje om ook een praatje 
met elkaar te maken. Ria ver-
zucht: “Gelukkig zijn er tot nu 
toe geen vernielingen of andere 
vervelende zaken gebeurd”.

Ria brengt de actie ‘Kern met pit’ 
naar voren: “Dit initiatief van de 
Koninklijke Nederlandsche Hei-
demaatschappij steunt projecten 
in Nederland, waarbij bewo-
nersgroepen een initiatief ont-

wikkelen om de leefomgeving te 
verbeteren”. Een project wordt 
aan ‘Kern met pit’ voorgelegd en 
hiermee kan als prijs een geld-
bedrag worden gewonnen om 
dit project uit te voeren. Ook de 
Werkgroep Trimtuin Leunen 
heeft van de ‘Kern met pit’ actie 
geprofi teerd (zie www.kernmet-
pit.nl ).

Ria en Tonny leggen uit dat de 
Trimtuin bewust openbaar is ge-
houden. Niemand hoeft lid te 
worden en iedereen kan ieder 
moment van de dag van de toe-
stellen gebruik maken. Drie da-
gen in de week wordt er om 
09.00 uur in groepsverband ge-
trimd. Er loopt ook een wandel-
route langs de Trimtuin, zodat 
wandelaars zich hier eventjes 
kunnen vermaken.

S amen voetballen en trimmen
Door Nel Verhoeven-Struijk

Ria Flinsenberg (links) en Tonny Wienen (rood jack) in de Trimtuin in Leunen. 
Foto: Huub Corstjens.

Trimtuin in Leunen

Het begon in mei 2011. Nadat zes jaar daarvoor met groot succes 
in Leunen een KBO wandelgroep was gestart, die was  uitgegroeid 
tot een club van 40 leden, namen Ria Flinsenberg en Tonny Wienen 
het initiatief een ‘Trimtuin’ te starten.

Voorzitter Harry Bovy van Oud Geleen blij met onderzoek Stan Wintraecken (rechts) en 
Wouter Kersten (links). Foto: Joan Raaijmakers.
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Ook coördinator van deze 
dag Piet Thijssen fietst mee. 
Aan hem de vraag hoe je 
zo’n groot evenement organi-
seert? “Er zijn twee startpun-
ten, bij de Witte Hel in Horst 
en bij De Zwingel in Melder-
slo. Iedereen kiest zijn eigen 
startpunt en vertrekmoment. 
Het inschrijfgeld is zes euro 

en daarvoor krijg je een 
lunchpakket in een handig 
KBO-rugzakje en koffie met 
vlaai. Bij de startpunten zijn 
informatiestands ingericht, 
bij de Zwingel over het Jaar 
van de Fiets en bij de Witte 
Hel over zorg. Mensen kun-
nen proefrijden op een e-bike 
en onderweg kunnen ze van 

alles bezichtigen. Bij de 
Zwingel is de hele middag 
muziek van o.a. een 20 man 
sterk seniorenorkest.” Hoe 
zorg je ervoor dat een tocht 
met zoveel fietsers ook veilig 
verloopt? “We hebben ver-
keersregelaars ingeschakeld 
voor de gevaarlijke kruisin-
gen, het Rode Kruis heeft 
langs de route posten inge-
richt en er zijn mobiele repa-
ratieteams paraat als er er-
gens problemen zijn met de 
fietsen.” 
Zeven jaar geleden werd 
deze dag door de gemeente 
ingesteld om mensen achter 
hun raam vandaan te halen. 
Dat is meer dan gelukt. Piet 
Thijssen: “Uit de hele omge-

ving doen senioren mee. 
Voor de mensen uit de ver-
zorgingshuizen rijdt er een 
bus, zodat ook zij van deze 
dag  kunnen mee genieten, 
en de route is geschikt voor 
scootmobielen. We hebben 
de mensen al eens gevraagd 
of ze tevreden zijn over dit 
evenement, 97% antwoord-
de daarop volmondig ja. Als 
je ziet hoeveel mensen elk 
jaar terug komen, hadden we 
daar ook eigenlijk niet aan 
getwijfeld!”

Wie mee wil fietsen, kan zich 
aanmelden via de plaatselijke 
KBO-afdelingen in de sub-
regio Horst. 

Inhoudelijk wordt de mid-
dag verzorgd door het Huis 
voor de Sport. Annie Bille-
kens vertelt dat steeds meer 
senioren kiezen voor de e-
bike. Onderzoek heeft aan-
getoond dat er nog veel on-
gelukken mee gebeuren. Bij 
13 procent  van alle fietson-
gevallen is een elektrische 
fiets betrokken. Daarom is 
het belangrijk om te weten 
hoe je zo’n fiets moet ge-
bruiken en welke fiets bij je 
past. Guus van Sloun van 
Gazelle gaat dat deze mid-
dag uitleggen. “Een e-bike is 
een elektrische fiets, waarop 
je moet trappen en die niet 
harder kan dan 28 kilometer 
per uur. Daarom heb je ook 
geen verzekeringsplaatje no-
dig. Je kunt fietsen in drie 
standen. Je moet die standen 
gebruiken als de versnellin-
gen in een auto, terugscha-
kelen als je gaat stoppen en 
altijd vanuit de laagste stand 
vertrekken.” Van Sloun ver-
telt ook over het bereik, de 
verschillende soorten accu’s, 
hoe je die moet opladen en 
hoe de software werkt. De 
ontwikkelingen rondom de 
e-bike gaan razendsnel. De 
fietsen worden steeds lichter 
en ook steeds gemakkelijker 
in het gebruik.

Geschikte fiets
Belangrijk is natuurlijk dat je 
een fiets koopt die bij je past. 
Het advies van Guus van 
Sloun is om de fiets bij een 
dealer te kopen. De beste 
merken zijn naar zijn zeggen 
Sparta, Batavus, Giant en na-
tuurlijk Gazelle. Welke fiets 
het beste bij je past, hangt af 
van wat je ermee gaat doen. 
Hoe vaak wil je ermee gaan 

fietsen, lange of korte afstan-
den, in vlak of heuvelachtig 
terrein? De dealer is niet al-
leen belangrijk bij de aan-
schaf, maar ook voor de ser-
vice. Hij biedt vaak een 
prima garantie en ook de 
software kan bij de dealer 
steeds opnieuw worden ge-
update. In de pauze en na 
afloop kan iedereen de e-
bikes goed bekijken en vra-
gen stellen. Daar wordt door 
de ruim 40 deelnemers goed 
gebruik van gemaakt. Een 
veelgehoorde vraag is: als je 
op een gewone fiets nog 
goed kunt fietsen, zou je dan 
wel een e-bike aanschaffen? 
Daar kan Guus van Sloun 
geen antwoord op geven, 
maar één ding weet hij wel: 

“Een e-bike is handig voor 
iedereen en als je in een 
groep fietst met mensen die 
wel een e-bike hebben, wil 
je er binnen de kortste keren 
ook een!”

Fietsmenukaarten
Voor het Jaar van de Fiets is er 
hard gewerkt aan een serie 
menukaarten die bijdragen 
aan goed en veilig, maar voor-
al ook plezierig fietsen. Ze 
zijn ontwikkeld in samenwer-
king met de Fietsersbond, Vei-
lig Verkeer Nederland en het 
Huis voor de Sport. Er zijn 
workshops over verkeersre-
gels, fietsbehendigheid, rijden 
op de e-bike, fietsgymnastiek, 
en er is een verkeersquiz be-
schikbaar. Het actuele aanbod 
vindt u op  www.kbolimburg.nl  

Doe mee met de 
Fietsestafette!
Begin april hebben alle afde-
lingen een informatiefolder 
gekregen over de fietsestafet-
te. In de flyer staat wat de Fiet-
sestafette inhoudt en hoe u 
met uw afdeling mee kunt 
doen. Voor alle deelnemers is 
er een leuk rugzakje met KBO 
logo en voor de afdeling vei-
ligheidshesjes. De inschrijfter-
mijn is verlengd tot 15 sep-
tember! Heeft u de  flyer niet 
meer? Kijk dan op 
www.kbolimburg.nl

10/10 Slotmanifestatie
Op donderdag 10 oktober 
wordt het Jaar van de Fiets af-
gesloten met een manifestatie 
in het Forum in Roermond, 
een happening met informa-
tie, muziek en ontspanning. 
De prijzen van de Fietsesta-
fette worden uitgereikt, er is 
een verkeersquiz waarbij jon-
geren en senioren het tegen 
elkaar opnemen en er is een 
informatiemarkt. In de volgen-
de Kijk op meer informatie 
over dit gebeuren. In de loop 
van de zomer ontvangen de 
afdelingen informatie over 
programma en manier van 
aanmelding.

Fietsverhalen om nooit 
te vergeten
Op de fiets kun je van alles 
beleven. Mensen die je ont-
moet, plaatsen die je bezoekt, 
natuur die je verrast.  Het le-
vert vaak fietsverhalen op om 
nooit te vergeten. Naar die 
verhalen zijn we op zoek. Als 
u zo’n verhaal heeft, stuur het 
dan naar KBO Limburg. De 
lengte van het verhaal mag 
ongeveer 500 woorden zijn 
(één A4).  Kunt u het verhaal 
niet opschrijven, maar wilt u 
het wel vertellen? Geef dat 
dan door, dan neemt KBO 
Limburg contact met u op. De 
mooiste verhalen vallen in de 
prijzen, die uitgereikt worden 
tijdens de slotmanifestatie.

Meer weten over het Jaar van 
de Fiets? Bel of mail met:  
Elly Gubbels: 06-41903145 /
gubstap@planet.nl

Honderden senioren fietsen in Horst

Koop ik wel of geen e-bike?

Fietsfeiten

Het begon allemaal in 1985 met de Spartamet, de fiets met het 
touwtje, in de volksmond al snel de ‘bejaardenfiets’ genoemd. 
Ruim 25 jaar later verkoopt alleen Gazelle al meer dan 100.000 
elektrische fietsen per jaar. Voor senioren kan zo’n fiets interes-
sant zijn. Daarom biedt de KBO in dit Jaar van de Fiets work-
shops en themabijeenkomsten aan over de e-bike. De eerste 
themabijeenkomst was onlangs in Schinnen, een gezamenlijk 
initiatief van de afdeling Schinnen, LKV (Limburgse Katholieke 
Vrouwenbeweging) en ZijActief. 

Beleef de Dag 11 september

Veel belangstelling voor de e-bike in Schinnen. Foto: Joan Raaijmakers.

Hoeveel mensen fietsen er gemiddeld mee bij een fietstocht? 
Meestal ligt dat aantal ergens tussen de 25 en de 100. Maar niet 
in Horst. Daar doen maar liefst tussen de 750 en 1000 senioren 
mee aan Beleef de Dag. Een fietstocht van 40 kilometer georga-
niseerd door de afdeling Horst Sevenum, samen met Synthese, 
de Zorggroep Noord-Limburg en de gemeente Horst aan de 
Maas. In dit Jaar van de Fiets fietsen bijzondere gasten mee, o.a. 
gedeputeerde Erik Koppe, KBO voorzitter Peter Spronck, wet-
houder Birgit op de Laak, regiovoorzitter Henk de Klerk en 
 Marcia Adams, directeur van Synthese. 

2013 jaar van de fiets2013 jaar van de fiets



KBO
LIMBURG

9
juli 2013juli 2013

Z uinigheid met vlijt.... 
een verhaal van Esther van der Werf

Mijn maag knort. Zo komen 
we echt niet ver meer juffie! Ik 
knipper mijn rode lampje voor 
haar ogen. Ze negeert me. 
Wat is dit? Meestal rijdt ze me 
bij mijn eerste teken het tank-
station in. Nu gaan we verder 
en verder. Wel twee dagen 
laat ze me rood branden, en 
rijdt minder met me dan nor-
maal. Vreemde zaak, dit. Ga 
tanken! Irritant mens, wat zou 
ze van plan zijn. Stranden op 
de Belgische snelweg? We 
zijn weer op weg naar haar 
opleiding, weet ik, als we in 
de koude ochtenduren koers 
zetten naar het zuiden om 
daar onder die prachtig glin-
sterende boog door te rijden 
naar het land met andere we-
gen. Zsjoeff, ander wegdek. 
Andere borden. Veel lampen. 
Het vroege uur vraagt nog om 
verlichting uit mensen han-
den. Normaal vind ik het 
heerlijk om met haar naar Me-
chelen te rijden. Zowel heen 
als terugweg zingt ze. Niet 
podiumwaardig, wel bijzon-
der vrolijk. Ik krijg er goede 
zin van en vlieg met een te-
vreden gesnor door het Belgi-
sche landschap. 

Ha! Een tankstation. Mooi zo, 
het zou tijd worden juffie. De 
bodem van mijn maag is on-
dertussen wel bereikt. Haar 
kleine manneke zei gisteren 
al: mama, je auto wil drin-
ken’. Of hij gelijk had zeg. Ik 
word misselijk van het gedraai 
van de laatste liters benzine 
als ik een bocht moet nemen. 
Het klotst van links naar 
rechts. Niet fijn. Ja!! Pomp in 

zicht. Wat doet ze nu? Hoezo 
de parkéérplaats? Ze draait 
aan mijn hendels en ziet mijn 
lampje zeggen: 110 km. Kon 
ik maar iets aan die verdraai-
de metertjes doen. Ze komt 
terug met een Latte Macchia-
to. Het vaste recept bij dit 
tankstation. Ik had nu toch 
ook wel graag iets te drinken 
gehad. In Mechelen negeren 
we enkele tankstations, omdat 
ze krap in de tijd zit. Was dan 
iets eerder vertrokken mens. 
In je warme bed draaien, ter-
wijl ik dorst heb.

Ze parkeert me onder die 
rommel spugende bomen. Ik 
berust en doe een tukje. Het is 
later dan normaal als ze weer 
instapt. In de schemer rijden 
we naar het eerste tankstation 
in Mechelen. Gesloten. Ge-
lukkig wel een apparaat voor 
de bankkaart. Ze steekt hem 
erin en....niets... helemaal 
niets! Ze mompelt iets, wat 
waarschijnlijk niet zo netjes is 
en rijdt me naar een volgend 
station. Weer die kaart erin, 
weer niets! Ze stapt keurig in 
zodat niemand de vloek hoort 
die ze wel aan mij toever-
trouwt. Met trillende stem belt 
ze haar hulptroepen. Hoeveel 
kilometer tot Rotselaar? Veer-
tig, is het antwoord. Mmm, 
dat wordt krap maar is te 
doen. De snelweg op, mijn 
hendel wordt op benzinever-
bruik gedraaid. Ja ja, nu wil ze 
het wél weten. In zuinig tem-
po tuffen we naar het oosten. 
Ineens duikt een tankstation 
op, een ander, waar we nog 
nooit waren. Gelukkig, einde-

lijk gaat ze mijn maag vullen. 
Gulzig slok ik de 95 octaan 
naar binnen. 

Ze stuurt me een onbekende 
weg op. Ik doe wat zij wil. Ze 
zingt niet. Latte Macchiato 
erin. Radio aan. Donker. Stil-
te. Mijn motor snort. Ineens 
hoor ik haar mompelen. Hoog 
boven ons torent een brug met 
grote ronde bogen. Ik zag hem 
niet eerder. Zij ook niet, be-
grijp ik uit het telefoontje aan 
meneer de redder. Ze verlaat 
de snelweg en probeert de 
kaart te lezen, wat met haar 
variofocus bril in de te geringe 
leessterkte niet lukt. Toch 

maar in een nieuwe investe-
ren, dame? Ze leest alle na-
men die ze van de borden wel 
kan lezen. De geduldige stem 
(de man is een engel) merkt 
op dat ze richting Luik (Luik? 
Luik!) zit en loodst haar de 
snelweg op. Via omwegen ko-
men we dan toch op de weg 
die langs Maastricht naar het 
noorden gaat leiden. 

Een extra pitstop bij de McDo-
nalds van Maastricht, voor 
een kop warme thee en even 
een frisse neus, moet ons door 
de laatste vijftig kilometers 
heen helpen.  Ze laat haar ar-
men even om mijn stuur glij-

den, haar hoofd erop. Dan 
zucht ze diep, drinkt een slok 
thee en draait de sleutel weer 
om. Nu lijkt het verschil van 
25 cent per liter niet meer zo 
belangrijk. Ik zal mijn mond 
maar wijselijk houden over de 
benzineprijs, die langs de Bel-
gische snelwegen hetzelfde 
blijkt te zijn als in het Neder-
landse kleine dorp. Over de 
extra afgelegde kilometers 
zwijg ik maar helemaal. Met 
de gedachte dat ze deze idio-
terie waarschijnlijk nooit meer 
uithaalt, begin ik dan einde-
lijk toch aan een lekker tukkie 
in de warme droge garage. 

Column

Onlangs konden we op de tele-
visie een documentaire zien 
over Ethel, de vrouw van Robert 
Kennedy, de in 1968 vermoorde 
broer van president John F. Ken-
nedy van de VS, die een kleine 
vijf jaar eerder werd vermoord. 
Meer nog dan John, inspireerde 
Robert velen van ons. Hij was 
een man van principes en een 

moedig man en ging de strijd 
met de Amerikaanse maffia aan. 
Er werd veel van hem verwacht. 
Hij leek in staat het Amerikaan-
se volk en de wereld het per-
spectief te bieden op meer vrede 
en rechtvaardigheid. Hij was 
een inspirerende leider, uit het 
goede hout gesneden. Hebt u 
ook dat u nog precies weet waar 
u was en wat u zag toen u de 
eerste berichten over de moor-
den op John en Robert hoorde of 
zag? Beide keren maakte een 
enorme verslagenheid zich van 
je meester. Desillusie. De kans 
op een betere wereld, waar je 
van droomde en die je voelde, 
was voor de tweede keer verke-
ken. 
Namijmerend over de docu-
mentaire, die al die nostalgische 
gevoelens weer naar boven 

haalde, constateerde ik dat we 
helaas weinig van dat soort (uit 
het goede hout gesneden) inspi-
rerende leiders hebben. En, zo 
vroeg ik me af: zou ons land er 
anders uitzien als we hier nu 
een soort Robert Kennedy zou-
den hebben? Zou die ons bij-
voorbeeld beter door de crisis 
kunnen leiden? Zou die een 
‘groot verhaal’ kunnen brengen 
voor een beleid dat minder el-
lende en minder onvrede met 
zich brengt?
Ik vroeg me af of het verhaal in-
houdelijk dan wel zoveel anders 
zou zijn dan het nu is.  De Ken-
nedy’s richtten zich op een paar 
grote issues (de koude oorlog, 
de rassenproblematiek, de maf-
fia,  enz.) die ons enorm dwars 
zaten en die sterk tot de verbeel-
ding spraken, in en buiten de 

VS. Dat gaf hen de gelegenheid 
zich te profileren. Met de meer 
alledaagse problematiek kon-
den zij dat veel minder, zeker in 
de korte tijd die hun ter beschik-
king stond, en op dat vlak waren 
zij ook veel controversiëler.
De aanpak van de hedendaagse 
crisis heeft sterk het karakter van 
het managen van de crisis, niet 
het leiden door en uit de crisis. 
Ik denk dat het inhoudelijk niet 
wezenlijk anders kan. Een beet-
je schuiven naar links of naar 
rechts kan natuurlijk wel, maar 
niet drastisch anders. De proble-
men zijn er. Terugkijken lost het 
niet op en de marges voor op-
lossingen zijn niet zo groot.
Het probleem dat onze ongeluk-
kige gevoelens veroorzaakt, zit 
meer in de sfeer van het geven 
van vertrouwen en het wekken 

van begrip in de samenleving.
Inhoudelijk zou een inspireren-
de leider dus niet echt veel kun-
nen toevoegen, denk ik. Waar 
het gaat om het wekken van ver-
trouwen dat het zo moet en niet 
veel anders kan en dat we een 
goed perspectief hebben, zou 
dat naar mijn gevoel wel het ge-
val zijn. Dat vereist leiderschap 
dat we missen. Als we dat had-
den, zou dat op zichzelf al een 
factor zijn, die ons erin zou 
doen geloven en ons in bewe-
ging zou brengen. 
Kun je die leiders niet maken 
omdat ze geboren moeten wor-
den? Dat is ten dele het geval, 
denk ik, ze worden mede ge-
vormd. Daarvan werd ik me be-
wust bij het bewonderend  kij-
ken naar Ethel, de vrouw van 
Robert Kennedy.

Inspirerende leiders - Door Cees Versteden - hoofdredacteur

Foto: Esther van der Werf.
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Kruiswoordpuzzel Sudoku

Het oplossen van de puzzels
Voor de kruiswoordpuzzel geldt 
dat u de letters uit de genum-
merde vakjes over kunt brengen 
naar de gelijkgenummerde vakjes 
van de oplossingsbalk. Daar ver-
schijnt dan een woord. De sudoku 
doet niet mee voor de wedstrijd. 

Leuke prijs winnen?
Stuur de juiste oplossingen o.v.v. 
“Puzzelpagina maart 2013“ voor  
5 augustus 2013 naar: 

KBO Limburg
Postbus 960
6040 AZ Roermond. 

Onder de juiste inzenders wordt 
een Zeeland Arrangement t.w.v. 
€ 195,- per persoon van Hotel de 
Wijde Landen verloot! 

De winnaar krijgt schriftelijk be-
richt en wordt in de volgende uit-
gave vermeld.

M. Janssen uit Stramproy is 
de prijswinnaar van de  vorige 
puzzel en ontvangt een Hotel 
 Asteria Dinnershow arrange-
ment voor 2 personen.
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Horizontaal: 1 eenstemmig  6 zeeman  12 vesting  13 opbergmiddel  14 in memo-
riam  16 wedren  18 uitgestrekt  19 vogel  20 plechtige gelofte  22 pl. in Gelderland  24 
wens  25 droog  27 meisje (koosnaam)  29 sprookjesfiguur  30 karaat  31 vlaktemaat  
33 nachtvogel  35 met dank  37 eerzucht  38 voegwoord  40 ratelpopulier  41 pl. in 
Gelderland  43 dierengeluid  44 wier  46 schande  49 bejaard  51 sluis  53 domoor  55 
Ned. voetbalclub  57 tot en met  58 telwoord  60 kiem  63 oude lengtemaat  64 destijds  
65 lijfeigene  67 buikloop  68 keerzang.

Verticaal: 1 verbond  2 gereed  3 gevangenis  4 land in Azië  5 etcetera  7 gravin van 
Holland  8 deel v.d. mond  9 kraakbeenvis  10 trekdier  11 nauw  15 gier  17 voordat  
18 watering  19 pit  21 lidwoord  23 prediker  24 pers. vnw.  26 circa  27 vaart  28 
babydoek  29 gulden  30 herkauwer  32 soort  34 olm  36 projectieplaatje  39 titel  40 
landbouwwerktuig  42 en omstreken  43 plan  45 de lezer heil  47 kloosterzuster  48 
enzovoort  50 United Nations  51 grote plaats  52 melkklier  54 vogel  56 Schotse 
stam  58 insect  59 een zekere  61 Engels bier  62 mannetjesbij  64 blijkens de akten  
66 voorzetsel.
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Colofon
M aak kans op een  

Zeeland Arrangement (3 dagen) 
t.w.v. € 195,- per persoon

De Wijde Landen, Verlengde Dishoekseweg 13, 4371 NV Dishoek, Tel. 0118 - 55 12 75, www.dewijdelanden.nl

3 overnachting in een standaard tweepersoonskamer met douche en WC, 
koelkast, TV, telefoon, koffie/thee faciliteiten, terras en gratis WiFi.

3  x uitgebreid ontbijtbuffet 
3  x heerlijk 4-gangen thema dinerbuffet 

Het hotelcomplex De Wijde Lan-
den bestaat uit vier gebouwen in 
een tuin van 10.000 vierkante 
meter. In het hoofdgebouw vindt 
u: de receptie, een aantal hotelka-
mers, het restaurant met 100 zit-
plaatsen, een bar met TV-hoekje 
en een gastencomputer met inter-
net. 
Aan beide zijden van het res-
taurant is een zonneterras met 

stoelen en uitzicht op de duinen. 
Het hotelcomplex ligt in de buurt-
schap DISHOEK, gemeente Kou-
dekerke, 100 meter van het duin, 
op nog geen 10 minuten van 
strand en zee. Dishoek ligt op ca. 
3 km van het dorp Koudekerke, 
op 4 km van Vlissingen en op 7 
km van Middelburg. 
Op het terrein van het hotel zijn 
voldoende gratis parkeerplaatsen.

Weekend 3 nachten, midweek 
4 nachten en weekarrangement  
(7 nachten = 6 betalen) 
Zie onze advertentie elders in dit 
blad. U kunt rechtstreeks boeken 
geen reserveringskosten.
Vraag gratis onze folder aan 
0118-551275




