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Een onrustig jaar, zo mag 2022 op zijn zachtst 

gezegd best worden genoemd. Waar veel mensen 

immers nog bezig waren met het oppakken van hun 

leven zodra alles rondom Corona dat weer een beetje 

toeliet, kwamen al snel heel wat nieuwe 

ontwikkelingen op ieders pad die menig een zowel 

letterlijk als figuurlijk niet in de koude kleren zijn 

gaan zitten. Ook binnen de gehandicaptenraad Venlo, 

(hierna GRV.), was het door dit alles niet altijd 

makkelijk die grote stappen te nemen die we zo 

graag zouden willen zetten, maar is er desondanks 

door onze vrijwilligers binnen meerdere projecten 

zeker niet stilgezeten. Daarom leek het ons goed 

onze lezers en lezeressen deze keer eens mee te 

nemen voor een kijkje in de keuken van de GRV, 

waar voor sommigen misschien wel een aantal 

minder bekende potjes op het vuur blijken te staan. 

Voordat we hieraan toekomen geven we echter eerst 

het woord aan het bestuur, waarna we graag een van 

onze GRV leden op ons virtuele podium willen 

uitnodigen voor de rubriek Vrijwilliger in beeld. 

Verder vragen we Jullie aandacht voor een 

belangrijke website waar de GRV ook nauw bij 

betrokken is en nemen we jullie tenslotte graag mee 

naar een nog altijd bijzonder initiatief waarbinnen 

een aantal hardwerkende vrijwilligers proberen de 

digitale wereld voor zoveel mogelijk mensen 

bereikbaar te houden. Vragen, opmerkingen of 

suggesties naar aanleiding van deze nieuwsbrief zijn 

ook nu weer van harte welkom op ons e-mail adres: 

nieuwsbrief@grv-venlo.nl 

Dickenslaan 50a Blerick 

Openingstijden:  

Dinsdag en Woensdag van 

9.30 tot 12.00 uur. 

Donderdag van 13.30 tot 

16.30 uur. Tel.: 06–147086 23 
digitale.werkplaats@grvvenlo.nl 
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Naast een hoop leesplezier willen wij iedereen natuurlijk ook hele fijne 

feestdagen en bovenal een goede gezondheid toewensen! 

Met vriendelijke groet en tot in 2023 

Iwan Tijssen en Marc Marcelissen

 

Figuur 1 Kerstkaart : Grv wenst u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 



 

 

Het eind  van  het jaar  2022  nadert 
 

Hét moment om de balans op te maken: wat heeft het oude jaar ons 
gebracht, wat laten wij los, wat willen wij veranderen en wat nemen wij 

mee naar het nieuwe jaar 2023?. Het afgelopen jaar was een bewogen 
jaar, waarin oorlogsgeweld onze nieuwsberichtgeving overspoelde met de 
vreselijke beelden, waarvan wij allemaal dachten, dat dit in Europa niet 

meer kon voorkomen! Maar toch…. In ons eigen Nederland werden de 
gevolgen ook merkbaar, inflatie en hoge energieprijzen zijn het gevolg, 

waardoor steeds meer mensen financiële zorgen hebben om zichzelf, hun 
gezin en/of dierbaren goed te verzorgen. Dus wat nemen wij mee naar 

2023? Onze zorgzaamheid voor onze medemensen, die getroffen worden 
door direct of indirect gevolgen van de wereldse omstandigheden. Wat 

moet 2023 voor ons met zich mee brengen? Een vredige wereld waarin 
(oorlog)geweld geen plaats meer heeft, waarin wij als GRV kunnen blijven 
bouwen aan een inclusieve samenleving in onze directe omgeving, waarin 

voor iedereen plaats is! Dat kan niet alleen, maar toch kan iedereen daar 
zijn aandeel in nemen, door de inclusieve samenleving te zien, als de 

onbaatzuchtige liefde voor onze medemensen. Dat doen wij als individu, 
maar dat doen wij omdat iedereen mee moet kunnen blijven doen. Dat 

kan als wij blijven streven naar het motto “met elkaar, vóór elkaar ”! De 
GRV wil vanuit dit motto voorop blijven gaan om de inclusieve  

amenleving dichterbij te brengen. 

 

Bestuur GRV 

 

 

Figuur 2 Clipart Kerstversieren 

 



 

 

Vrijwilliger in Beeld 
Interview met Henk van Lijpzigh 

Door Marc Marcelissen, (red) 

Een man met een groot hart voor de zaak, maar met weinig woorden 
wanneer het over hemzelf zal moeten gaan. In een paar woorden 

samengevat Henk van Lijpzigh, al heel wat jaren mijn collega bij de GRV. 
Van formulier naar beeldscherm, van pen naar toetsenbord Voor een goed 
beeld van Henk’s loopbaan tot nu toe, gaan we heel wat jaren terug in de 

tijd toen hij nog werkzaam was bij de douane. Toen hier in de jaren 90 
echter drastisch moest worden ingekrompen, kreeg hij de mogelijkheid 

zich te laten omscholen naar de ICT, een vakrichting die in die tijd enorm 
in opkomst was. Na een intensieve studie van 2 jaar, waarvoor hij zelfs 

intern te Hoensbroek verbleef, was Henk uiteindelijk gespecialiseerd in het 
inzetten van software waarmee grote netwerken konden worden 

aangestuurd. 

Vervolgens werkte Henk bij verschillende bedrijven, maar zette hij zich 
ook in voor andere projecten op ICT gebied. 

 

Figuur 3 Foto: Henk mrt z’n Ferrari 

Lichamelijk ging het Henk helaas een stuk minder voor de wind. Na een 

op zijn 18 e bij het sporten opgelopen knieblessure met een hoop 
operaties tot gevolg, werd lopen door de jaren heen namelijk een steeds 

groter probleem. In 2006 moest tenslotte zelfs worden besloten zijn been 
tot boven de knie te amputeren, waarna hij definitief van een rolstoel 
afhankelijk werd en zijn betaald werk in de ICT ook moest opgeven. 

 



 

 

Henk en de GRV 

Henk zat dan wel in de rolstoel, maar niet bij de pakken neer. Zodra zijn 
gezondheid het namelijk toeliet, begon hij onder andere met 
vrijwilligerswerk als ICT-er bij een school, Het was daar dat hij in contact 

kwam met de toenmalige voorzitter van Gehandicaptenraad Venlo 

(GRV), die hem om te beginnen als secretaris installeerde. Na een tijd 
werd Henk vicevoorzitter, hetgeen hij vele jaren naast meerdere 

voorzitters is geweest. Nu de functie van voorzitter binnen de GRV nog 
steeds vacant is wordt de voorzittershamer, hopelijk nog tijdelijk, door 

Henk en mede bestuurslid Peter Michels ter hand genomen. 

Hiernaast vormt Henk ook nog een van de drijvende krachten achter de 
digitale werkplaats van de GRV, hierover later in deze nieuwsbrief meer. 

Op de vraag wat Henk de lezer graag zou willen meegeven, geeft hij aan 
zelf vooral een doener te zijn. Hierbij vindt hij het belangrijk dat projecten 
uiteindelijk een verbetering voor onze achterban opleveren. Dit onder 

andere op het gebied van toegankelijkheid in de breedste zin van het 
woord, met de hoop dat de gemeente en andere instanties de GRV vaker 

zullen weten te vinden bij nieuwe of lopende projecten. Maar ook waar het 
een stukje bewustwording bij de mensen aangaat, is er nog veel werk aan 

de winkel. Denk maar eens aan de gedachteloos half op de stoep 
geparkeerde fiets of auto, waardoor iemand in een rolstoel niet meer 
verder kan of degene die blind of slechtziend is zich bezeert of over een 

gevaarlijke weg moet gaan lopen. Zaken waar iemand zonder beperking 
vaak niet bij stilstaat, maar in veel gevallen meer rekening mee zal 

houden wanneer hij of zij zich hier bewust van wordt.  

Verder is er volgens Henk een steeds groter probleem waar het bereiken 
van onze achterban betreft, degenen met een functiebeperking binnen 

groot Venlo. Zo was er de corona pandemie, waardoor mensen elkaar veel 
minder konden ontmoeten. Maar ook zorgt de AVG wetgeving ervoor 

dat mensen met een beperking, ook al zijn ze bij de gemeente bekend, 
vaak niet over voor hen mogelijk belangrijke zaken kunnen worden 
geïnformeerd. Een kwalijke situatie volgens Henk, aangezien er genoeg 

mogelijkheden zijn iemand toch te bereiken zonder dat de privacy 
hierdoor in gevaar komt. Wij hebben de signalen en helpende handen 

vanuit de achterban hard nodig, maar in veel gevallen heeft men de GRV 
misschien ook nodig.  Graag doet Henk ook nog een groot beroep op de 
jongeren. Zowel bij het bestuur als de rest van de vrijwilligers van de 

GRV, is namelijk sprake van sterke vergrijzing. Ook de jeugdige handen 
hebben we hard nodig en hierbij horen we heel graag wat jongeren met 

een beperking belangrijk vinden.  



 

 

Tenslotte nog een paar woorden om mee af te sluiten: Wanneer we 
allemaal wat rekening met elkaar houden en elkaars beperkingen en 
mogelijkhedenwillen begrijpen, komen we aardig in de buurt van de ideale 

wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figuur 4 clipart kersboom  

 

Toegankelijk limburg.nl 

Een site om te onthouden  

Door Marc Marcelissen; (RED) 

Vooral na de Corona Pandemie verlangden veel mensen ernaar, het 

spontaan weer kunnen bezoeken van een café, restaurant of winkel in de 

eigen of zelfs een andere woonplaats. Maar.. helaas is dit voor iemand 

met een functiebeperking in de praktijk heel wat minder vanzelfsprekend. 

Kun je ergens bijvoorbeeld met een rolstoel binnen, is er een aangepast 

toilet aanwezig en is het eventueel mogelijk dicht in de buurt van de te 

bezoeken locatie ook met een aangepaste auto te parkeren? Vragen die je 

toch liever van tevoren beantwoord ziet, dan dat je eenmaal aangekomen 

voor ontoegankelijke verrassingen komt te staan. Een website om goed te 

noteren Om een uitje op dit gebied van tevoren alvast wat meer voor te 

bereiden, kan de site 

www.toegankelijklimburg.nl 

In veel gevallen wellicht uitkomst bieden. In samenwerking met meerdere 

belangenorganisaties, wordt deze site door de Federatie 

van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (hierna FGL) gefaciliteerd. 

Hoe werkt het? 

Om te bekijken of in een bepaalde woonplaats bijvoorbeeld een 

invalidenparkeerplaats aanwezig is of een restaurant of andere locatie al 

op toegankelijkheid is getoetst, kan op toegankelijklimburg.nl via 

verschillende manieren naar het juiste object worden gezocht. Ook voor 

inwoners van groot Venlo kan deze site een belangrijke meerwaarde 

hebben, aangezien leden van de GRV al sinds meerdere jaren bezig zijn 



 

geweest met het toetsen van locaties waar het gaat om toegankelijkheid 

voor mensen met een functiebeperking. 

 Sinds dit jaar staan deze locaties ook op toegankelijklimburg.nl, dus 

neem daar zeker eens een kijkje  

 

Hulp altijd welkom 

Natuurlijk zijn we er met toegankelijklimburg.nl op zichzelf nog lang niet. 

Naast het feit dat veel plaatsen zeker nog niet voor iedereen toegankelijk 

blijken, is ieders hulp bij het toetsen van locaties nog altijd hard nodig. 

Ook dit kan eenvoudig via de site. Hierbij kan een formulier met 

verschillende criteria online of geprint worden ingevuld, waarna anderen 

vervolgens erg zijn geholpen wanneer ze kunnen zien op welke punten 

een locatie al dan niet toegankelijk blijkt te zijn. Nieuwsgierig geworden? 

Bezoek voor meer informatie dan zeker de website: 

www.toegankelijklimburg.nl 

 

 

 

Figuur 5 Clipaert 



 

 

Een digitale werkplaats  

 altijd werk aan de winkel 

Door Marc Marcelissen, (RED) 

De computer, tablet of smart Phone, wie kan eigenlijk nog zonder? Goede 

vraag in een tijd waarin zoveel dingen zich vooral via de digitale snelweg 

afspelen. Denk maar eens aan communicatie via e-mail of het zo populair 

geworden beeldbellen, maar ook het doen van de dagelijkse administratie, 

betalen via internet en ga zo maar door. Het is duidelijk, de 

afhankelijkheid van een computer of ander digitaal apparaat is, zeker voor 

mensen die minder mobiel zijn, in de loop der jaren alleen maar groter 

geworden. Maar wat nu te doen wanneer iemands beurs desondanks klein 

is en dit apparaat toch moet worden gerepareerd of zelfs vervangen? Om 

deze vraag, in ieder geval voor de inwoners van groot Venlo te kunnen 

beantwoorden, ging ik op bezoek bij de digitale werkplaats van de GRV 

waar ik onder het genot van een kop koffie sprak met twee van de 

drijvende krachten achter dit initiatief, de GRV leden Iwan Tijssen en Henk 

van Lijpzigh.  

Een stukje geschiedenis 

Het verhaal begon in de tijd dat internet weliswaar in opmars was, maar 

nog lang niet iedereen een computer in huis had om mee te werken. 

Ongeveer 20 jaar geleden ontstond om die reden een gemeentelijk project 

waarbij mensen uit een bepaalde wijk van Venlo op een locatie van de 

computer en internet gebruik konden komen maken. Na verloop van tijd 

raakte Henk hier als systeembeheerder bij betrokken en kon zo ook 

anderen wegwijs maken op het gebied van de ICT. Gaandeweg ontstond 

namelijk ook steeds meer de vraag naar het installeren van hard- en 

software op computers, waarmee mensen zodoende ook konden worden 

geholpen. Een kijkje in de keuken van de digitale werkplaats Nadat het 

project vanaf de kant van de gemeente geen ondersteuning meer kreeg, 

kwam de digitale werkplaats in 2012 uiteindelijk terecht onder de vleugels 

van de GRV. 



 

 

Naast hun computers, worden hier ook desktop en laptops gerepareerd 

voor diegene met een kleine beurs .Ook het installeren van software is 

mogelijk, hierbij is het wel belangrijk te weten dat deze zelf moet worden 

aangeleverd. Natuurlijk brengt het runnen van een zodanige werkplaats 

zoals deze ook de nodige kosten met zich mee en is het noodzakelijk de 

zaak op eigen kracht draaiende te houden. Daarom wordt aan een 

klant, naast de eventuele materiaalkosten, ook om een kleine vergoeding 

gevraagd. Verder zijn zaken als computers, tablets of smart Phone die niet 

meer werken of ongebruikt in de kast liggen altijd welkom. Mogelijk 

kunnen hiervan namelijk nog de onderdelen worden hergebruikt, of kan 

een apparaat na reparatie zelfs bij een nieuwe gebruiker worden ingezet. 

Onze werkplaats wordt gedraaid door een aantal vaste vrijwilligers. 

Binnen het team is hierbij ook de bevoegdheid aanwezig indien mogelijk 

MBO studenten een leer/werkplaats aan te bieden. Tenslotte zijn er ook 

meerdere personen met een beperking werkzaam binnen het team. Heel 

belangrijk want zeg nu zelf, hoe fijn is het ondanks je beperking juist te 

kunnen doen waar je goed in bent? 

 

Figuur 6 Computer in reparatie 

 



 

 

Contactgegevens 

De digitale werkplaats is gevestigd aan de Dickenslaan 50a, 

5924VX Venlo-Blerick 

Voor vragen of een afspraak kan contact worden opgenomen met: 

Team Digitale Werkplaats GRV, 

tel.: 06 – 1470 86 23 

mail: digitalewerkplaats@grv-venlo.nl 

Dinsdag 09.30-12.00 

Woensdag 09.30-12.00 

Donderdag 13.30-16.30 

 

verdere informatie en openingstijden zijn tenslotte te vinden via 

onderstaande link: 

https://www.grv-venlo.nl/pc-reparatie 

 

 
Figuur 7 clipart kerst versiering 

  

 

 

 


