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COLUMN

December-nadenkertje

In deze maand vieren we allerlei feesten:
Sinterklaas, voorbereiding op Kerstmis, Kerstmis en
Jaarwisseling. Het is een gezellige tijd. Gezinsleven
en familie-samenzijn geven een prettig gevoel. En
waar dit niet is komt een gevoel van verdriet naar
boven. De vorm van de vieringen heeft voor ons
duidelijk een relatie met het christendom: Sint
Nicolaas was een bisschop, Kerstmis is de geboorte-
viering van Jezus van Nazareth. Toch is de
oorsprong van deze feesten niet christelijk!

Lang voordat het christendom in onze streken kwam
vierden onze voorvaderen, de Germanen, in deze tijd
feest vanwege de terugkeer van de zon: het
Zonnewende feest. Rond 20 december keert de zon
terug van haar diepste punt in het zuiden, boven de
Steenboks-keerkring, en worden de dagen weer
langer. Onze voorouders kregen opnieuw moed om
vertrouwvol verder te leven. Warmte en saamhorig-
heid bloeiden op. Plannen voor de toekomst
ontstonden en er werd aan gewerkt deze uit te
voeren. Symbolen van licht en leven, zoals vuren
ontsteken en de altijd groene dennenboom, kregen
een centrale plaats in hun beleving van donker-naar-
licht. Maar ook samen feestelijk eten en geschenken
geven waren daar uiting van.
Toen het christendom hier zijn intrede deed wist men
maar al te goed dat je bestaande feesten niet moest
afschaffen. Beter was het ze op te nemen in de eigen
feestelijke vieringen. En daarom vierden de
christenen de komst van Jezus van Nazareth op het
bestaande feest van de Zonnewende:
hún Licht, Jezus, kwam in de wereld.
Ook de symbolen nam men over: licht
maken, vuur ontsteken, kaarsen, het
werden tastbare tekenen van het geloof
in Jezus, hun Licht.
En zo gaan wij nu in 2009 december vieren. Wat
zegt ons het bovenstaande? Spoort de terugkomst
van het licht, van de zon, ons aan om het beter te
gaan doen? Beïnvloedt het geloof in Jezus onze
aandacht voor zijn boodschap: 'Heb elkander lief'?
Denken we verder dan de materiële uiterlijkheden,
waarmee we worden overspoeld? Maken we werk
van licht brengen aan mensen, die in duisternis
zitten, dichtbij en verder weg? Aandacht hebben voor
je medemens, waar dan ook? Wat doen we zelf aan
vrede in ons gezin, op ons werk en in onze
omgeving?
Deze vragen gelden voor iedereen: gelovige en niet-
gelovige. Je kunt je niet verschuilen achter: "Ik geloof
niet". De aarde, de natuur, de terugkerende zon
vragen om dieper, verder te kijken dan het
onmiddellijk ervaarbare. Er is meer dan het
stoffelijke.

Pius van Loon
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PROJECT EENZAAMHEID
BIJ OUDEREN

Synthese sluit project af.
Op maandag 16 november vond de afsluiting plaats
van het project ‘Eenzaamheid bij ouderen’ in de
gemeente Venray. Dit project was een gezamenlijk
initiatief van de Seniorenraad, gemeente Venray en
Synthese.

Eenzaamheid is een veel
voorkomend probleem.
Voor veel mensen is het
moeilijk bespreekbaar, er
rust vaak een taboe op.
Omdat er aanwijzingen waren dat dit steeds meer
voorkwam, is Synthese in 2007 gestart met het
project ‘Eenzaamheid bij ouderen’. Het project
bestaat uit twee onderdelen: het opzetten van een
signaleringsnetwerk en het activerend huisbezoek.

Bij het signaleringsnetwerk waren onder meer de
gemeente Venray, Zorggroep, Proteion, GGZ,
Wonen Venray, Zonnebloem, Vrijwillige Thuishulp,
Seniorenraad en de KBO betrokken. De coördinatie
lag in handen van Anja Damhuis van Synthese. Het
netwerk heeft signalen verzameld van ouderen die
vereenzamen. Vervolgens is contact gelegd met die
ouderen en is hen ondersteuning of hulp geboden.
Veertig vrijwilligers en 25 beroepskrachten hebben
meegedaan aan workshops, om te leren signalen te
zien die wijzen op eenzaamheid; ze kunnen dit
probleem nu beter bespreekbaar maken en zijn goed
geïnformeerd over de mogelijkheden en instanties
waarnaar ze kunnen doorverwijzen.

Een van de vormen van ondersteuning die aan
vereenzamende ouderen kan worden aangeboden,
is het activerend huisbezoek. Hierbij wordt de
oudere, gedurende een bepaalde periode, (bijna)
wekelijks thuis bezocht door een vrijwillige huis-
bezoeker. Deze probeert de oudere te stimuleren om
contacten te leggen. Hij of zij kan hulp bieden bij het
zetten van stappen om het leven plezieriger te
maken. Het gaat er uiteindelijk om dat de oudere, die
door omstandigheden uit het evenwicht is geraakt,
weer nieuwe vooruitzichten krijgt. De begeleiding
wordt afgerond zodra de oudere weer het gevoel
heeft greep te hebben op zijn eigen leven, maar stopt
in elk geval na een jaar.
Synthese heeft negen vrijwilligers opgeleid. Zij
hebben in totaal 28 cliënten begeleid. In de meeste
gevallen ging het om (alleenstaande) vrouwen van
75 jaar en ouder, veelal mensen die hun partner
hebben verloren, of om mensen met gezondheids-
problemen of met een beperkte mobiliteit. Daarbij
gaat het niet alleen om mensen die alleen wonen,
beklemtoont Anja Damhuis.

Het project activerend huisbezoek wordt voortgezet.
Was het eerst de provincie die betaalde, wethouder
Twan Jansen van de gemeente Venray heeft
toegezegd dit verder te subsidiëren. Het
signaleringsnetwerk stopt, maar dat wil niet zeggen
dat er niets meer gebeurt. Ouderenconsulenten zijn
deels geschoold om die signalen van vereenzaming
waar te nemen, verder is dat een taak van de rest
van het sociale netwerk van instanties.

VRIJWILLIGER BIJ DE
ALGEMENE HULPDIENST

VENRAY

Help de Algemene Hulpdienst
De Algemene Hulpdienst is op zoek
naar nieuwe vrijwilligers. Iets voor
anderen kunnen betekenen loont: door
de waardering die de vrijwilliger krijgt en
het menselijk contact! Uw eventuele
inzet is flexibel te regelen: u geeft zelf aan wanneer
het u uitkomt en uw inzet is altijd in overleg te
regelen.

De Algemene Hulpdienst kan ondermeer helpen met:
medicijnen halen; begeleiding bij bezoek aan arts of
ziekenhuis; gezelschap houden of wandelen; licht
administratief werk zoals het invullen van belasting-
aangifte, bezwaarschriften schrijven, of andere
formulieren invullen; oppassen bij zieken (niet
langdurig), boodschappendienst.
U kunt zich ook inzetten bij klussen als schoonmaken
van een terras; klusjes en kleine reparaties in en om
het huis; klein tuinonderhoud en snoeiwerk; hulp bij
verhuizen; afvoer naar het milieustation.

Als u beschikt over tijd en enthousiasme, een
helpende hand wilt bieden of een luisterend oor,
laat dan iets van u horen: Bel telefoonnummer
584444, schrijf een briefje of email aan het
secretariaat: Stichting Algemene Hulpdienst Venray,
Kennedyplein 1, 5801 VH Venray
Email: info@ahd-venray.nl
Kijk ook op: www.ahd-venray.nl
r had je
hulp…

heb je
oordig?

emene Hulpdienst

nray

mailto:info@ahd-venray.nl
http://www.ahd-venray.nl/
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AFSCHEID VAN ONZE
COLUMNISTE

Na twaalf jaar heeft Maria
Lenkens-Ermens haar laatste
column geschreven. Ruim
honderd stukjes schreef ze voor
De Schakel. Een gesprekje met
de columniste die deze maand
afscheid neemt als lid van de
redactie.

Hoe ben je aan het schrijven van columns geraakt?
Ik ben in 1997 door Henriette Poels benaderd om
mee te doen in de nieuwe redactie van De Schakel,
onder leiding van Piet Vosbeek, destijds PR-
voorzitter. Ik heb meteen ja gezegd. Ik heb altijd een
voorliefde voor de Nederlandse taal gehad. Op het
eindrapport van de kweekschool had ik daar een 8
voor, voor het dictee zelfs een 10.

Maar die column?
Er stonden begin 1998 gemeenteraadsverkiezingen
voor de deur en ik werd gevraagd iets te schrijven
over de vrouw in de politiek. Daarmee was de eerste
column geboren. Als ik dat stukje nog eens lees
trouwens, moet ik zeggen, dat het nog steeds
actueel is.

Had je een doel bij het schrijven van je columns?
Wat wilde je bereiken?
Ik heb altijd geschreven over alledaagse dingen,
levensechte stukjes maken waarin de lezer zich zou
kunnen herkennen en geroerd zou raken. Ik hoopte
altijd dat het onderwerp mensen aan het denken
zette en dat ze er met elkaar over zouden praten.

Er was genoeg stof tot schrijven over het leven van
alledag?
Ja, het is al die jaren een makkelijke opgave
geweest. Ik had meestal wel wat onderwerpen in
voorraad, maar toch moest ik steeds op het laatste
moment nog mijn verhaal afmaken.

En nu verlaat je de redactie!
Ik heb altijd met veel plezier in de redactie gezeten,

het was een leuke groep en
leuk werk. Maar nu is mijn
tijd gekomen, ik ben de
laatste van de
oorspronkelijke redactie.
Nee, uitrusten doe ik niet, er
zal wel weer wat anders op
mijn pad komen. Je kunt nog
zoveel doen voor jezelf of
anderen. Het voornaamste is
dat je gezond blijft.

WISSELING VAN DE WACHT:
NIEUWE COLUMNIST

Zoals u hebt kunnen lezen is Maria Lenkens, na
twaalf jaar en ruim honderd afleveringen, met het
schrijven van de column op de voorpagina
opgehouden. Velen zullen dat spijtig vinden, maar
het is als in het leven: aan alle goede dingen komt
een einde. Ook heeft ze de redactie van De Schakel
verlaten.

Gelukkig heeft de redactie
van De Schakel een nieuwe
columnist gevonden in de
persoon van Pius van Loon.
Pius woont weliswaar in
Holthees, gemeente
Boxmeer, maar is in het
Venrayse geen onbekende.
Jarenlang was hij leraar
maatschappijleer in het
voortgezet onderwijs in
Venray en de laatste jaren was hij ook ambtenaar
van de burgerlijke stand in deze gemeente. Op de
voorpagina treft u zijn eerste bijdrage aan.

Pius is niet toegetreden tot de
redactie van De Schakel. De
plaats van Maria in de redactie
wordt ingenomen door Herman
Jacobs uit Geijsteren, een van de
nieuwe Venrayse kerkdorpen.
Oók van Herman vindt u in deze
Schakel een eerste bijdrage.

NIEUWJAARSRECEPTIE

De nieuwjaarsreceptie van de
Seniorenraad en van de Centrale van
ouderenverenigingen vindt plaats op
vrijdag 8 januari in het ouderen-
centrum “De Kemphaan”.
De ontvangst begint om 15.00 uur.
U bent van harte welkom.
De ouderenadviseur komt graag bij u
langs voor informatie en advies over

 Wonen

 Zorg

 Welzijn

 Financiële Regelingen
517 317
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ACTUELE ZAKEN VAN
SENIORENRAAD EN CENTRALE

Seniorenraad actueel
In de vergadering van de Senioren-
raad Venray van 5 november werd
zorg uitgesproken over de gang van
zaken rondom een consultatie-
bureau voor ouderen.
De commissie welzijn constateerde,
dat de coördinerende rol die de

gemeente in de tweede nota Gezondheidsbeleid
belooft te voeren, niet goed uit de verf komt. Het
project van Proteion Thuiszorg Noord-Limburg
bereikt de ouderen onvoldoende en over het
geregeld terug laten keren van het onderwerp op de
agenda wordt niet gesproken. Dit project lijkt te veel
medisch gericht te zijn en er is te weinig aandacht
voor welzijn en huisvesting. Er is geen verbinding
met initiatieven van Synthese, zoals de ouderen-
consulenten en ouderenadviseurs, noch met
projecten over “eenzaamheid (Synthese) en
“depressie bij ouderen” (GGD). Versnippering dreigt.
Van een integrale aanpak van het voorkomen van
gezondheidsproblemen van ouderen lijkt geen
sprake.
De bespreking van deze punten in het overleg met
de gemeente heeft niet geleid tot afspraken over
verbetering van de coördinatie door de gemeente
zelf. Dat kwam mede door het feit, dat de gemeente-
lijke deelnemers aan het overleg te laat kwamen of
eerder weg moesten.
Ook over de gemeentelijke voorbereiding op andere
agendapunten van het bestuurlijk overleg, met name
de regievoering van Venray bij de huisvesting voor
ouderen en het tot standkomen van woonzorgarran-
gementen, was de Seniorenraad niet tevreden.
De Seniorenraad is van mening, dat het uitgangspunt
in de nota “Woonvisie 2007” dat ouderen zo lang
mogelijk in hun eigen omgeving zelfstandig moeten
kunnen blijven wonen, uitstekend is. Ook de daarin
voorgestelde plannen juichen we toe. We constate-
ren echter ook, dat daarvan nog niet veel terecht is
gekomen.
Bovendien zijn de woonomstandigheden voor
mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen en
dus zijn aangewezen op Schuttersveld of Beuken-
rode al jaren ver onder de maat. Er lijkt weinig schot
te zitten in (nieuw)bouw, die ook voor deze ouderen
de kwaliteit van wonen bij de tijd brengt.
De Seniorenraad zal bij elk overleg met de gemeente
deze problematiek op de agenda zetten, totdat
duidelijke verbeteringen zichtbaar worden.

Wanssum cs.
De voorzitter en secretaris van de Seniorenraad
hebben een zeer prettig kennismakingsbezoek

gebracht aan de verzamelde besturen van de KBO’s
van de “nieuwe” kerkdorpen. Er is gesproken over de
meerwaarde van aansluiting bij de Centrale van
Ouderenverenigingen, met name over de
belangenbehartiging namens alle aangesloten
verenigingen. Vanuit de KBO’s van Geijsteren,
Wanssum en Blitterswijck zijn er vooral veel
financiële zorgen, die het gevolg zijn van de
aansluiting bij Venray. Op dinsdagmiddag 19 januari
2010 wordt een, feestelijke, infomiddag gehouden
voor alle leden van deze verenigingen.

Centrale actueel
Moet de Dag van de Ouderen, die elk jaar op
1 oktober wordt gevierd, een “christelijk, Limburgs
feest voor de Venrayse ouderen” zijn? Of wordt het
tijd daar ook de allochtone Venraynaren bij te
betrekken? Tijdens de 17 november gehouden
vergadering van de Centrale van Ouderenvere-
nigingen is uitvoerig bij deze vraag stilgestaan.
Vanuit de vergadering kwam de vraag of het niet
eens tijd werd om “andere geloven” erbij te betrekken
door een oecumenische dienst te houden. In de
Grote Kerk dan wel de schouwburg zelf. Voorzitter
Fr. Jacobs van de organiserende commissie wees er
op dat het dan wel een heel andere dag wordt. Maar
hij was ook niet tegen een dergelijike verandering.
De vraag is of de mensen dat willen.
Kritiek was er wel op het feit dat mensen die deze
dag eerst mee naar de kerk gaan, in de schouwburg
de beste plaatsen bezet zien door de niet/kerk-
gangers. Dat kan worden voorkomen door de kerk-
dienst al ´s morgens te houden, of door plaats-
bewijzen bij de kaartjes te verkopen. De commissie
ontspanning heeft weer wat om over na te denken.
De collecteopbrengst, 320 euro, is aan de stichting
Kruisen en Kapellen uitgereikt. Het tekort van de dag
was met 343 euro beduidend minder dan een jaar
geleden (1400 euro).

De Centrale ging akkoord met het lidmaatschap van
de nieuwe kerkdorpen Blitterswijck, Geijsteren en
Wanssum, die per 1 januari bij Venray komen.
Verder werden J. Martens, M. Swinkels en T. van
den Hoek benoemd tot lid van de commissie
ouderenhuisvesting. H. Jacobs is benoemd als lid
van de redactie van “De Schakel”.
De Centrale kreeg tot slot een uiteenzetting van
W. Mutsaers over de cijfers van het ETIL (een
provinciaal onderzoeksbureau) over de bevolkings-
ontwikkeling de komende vijftien jaar. Hieruit bleek
duidelijk dat Venray in rap tempo vergrijst. Dit moet
gevolgen hebben voor het beleid van gemeente en
vooral Wonen Venray. Er zullen in alle wijken en
dorpen levensloopbestendige woningen moeten
komen.

Trudy Eekhout, voorzitter
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25 JAAR SCHAKEL
EN ZO BEGON HET...

In februari bestaat “De Schakel” 25 jaar, zij het de
eerste vijf jaar als informatiebulletin van de KBO
Venray-kom. Met Jo Mertens en Piet Theuws was
Chris ter Beek een van de eerste redacteuren.

Chris vertelt:

Begin 1985 startte de KBO
Venray-kom met een bescheiden
informatiebulletin voor haar leden.
Ze noemde het “De Schakel”.

In 1989 werd duidelijk dat de
ouderenbonden aan het begin
van een nieuwe periode
stonden. Er kwam een stroom
van nieuwe, jongere leden
opzetten en met hen kwamen
er ook nieuwe ideeën over
een ouderenbond en haar
activiteiten. Als antwoord
daarop vormde de KBO
Venray-kom commissies die
zich richtten op actiepunten
als verbetering van de
positie van de ouderen in
de Venrayse samenleving en
belangenbehartiging op het vlak van sociaal-
culturele voorzieningen en de zorg. Er werd ook
gesproken over de vorming van een overleg- en
inspraakplatform op gemeentelijk niveau.

De samenwerking tussen Venray-kom en de
kerkdorpen werd duidelijk in gang gezet met de start
van de Centrale van Ouderenverenigingen en de
vorming van de Seniorenraad als bestuur. Het was
ook de periode waarin Seniorservice van de grond
kwam en de ANBO een eigen afdeling startte in
Venray. Deze centrale en seniorenraad hadden een
ideaal: het opzetten van een informatiebulletin voor
alle ouderen in de gemeente Venray.

Om dat aan te pakken werd in 1990 een redactie
gevormd en meteen ook een

werkgroep voor het
uitvoerende werk in de
bezorging. Die redactie nam
het informatiebulletin van de
KBO Venray-kom over en stak
het in een compleet nieuw jasje.
Omwille van de “herkenbaarheid”
werd de naam “De Schakel”
gehandhaafd. Ook werden de
uitgifte-nummers gewoon door-
geteld. Zo komen we dan in begin
2010 uit bij het zilveren jubileum.
“De Schakel” werd inderdaad een
“schakel” tussen de wijkgebonden
ouderenverenigingen, de KBO-
afdelingen van Venray en de kerk-
dorpen en de ANBO. “De Schakel”
leverde in de voorbije jaren een eigen
bijdrage aan de bewustwording van
de ouderen. Zij leefden niet alleen
voor het ‘kienen, kaarten en keuvelen’,

maar werkten ook aan de eigen ontwikkeling.
Duidelijk is geworden dat de senioren iets te bieden
hebben aan elkaar en aan de omringende

gemeenschap.

De inhoud en de vorm van “De
Schakel” is nog steeds groeien-
de. De redactie weet wat ze wil
en staat niet stil bij wat er al
bereikt is. Maar een belangrijk
actiepunt uit de beginperiode is
eigenlijk een beetje blijven
hangen: De verspreiding van
“De Schakel” onder alle ouderen
in Venray. Wellicht kunnen de
barrières in de financiering en de
privacy-regelgeving de komende
jaren alsnog worden genomen.

De Seniorenraad zou dan, op
een efficiënte manier, “De
Schakel” kunnen laten bezorgen
bij alle ouderen in de gemeente.

Er ligt dus nog werk....
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OUDERENBELANGEN VELTUM

Het zal mijn tijd wel duren. Een
bekend gezegde. Het duidt aan
dat men zich niet zo druk maakt
over wat er allemaal in die grote
wereld gebeurt. Dat geeft anderen
dan wel de gelegenheid de zaken
te regelen naar eigen inzicht en
goeddunken.

Het is duidelijk dat het weinig zin heeft om achteraf te
klagen als je de dingen maar hebt laten gebeuren.
Dat gaat zeker op voor het nieuw te bouwen
wijkontmoetingscentrum Veltum, waar ook plaats
moet zijn voor activiteiten en dienstverlening voor de
oudere wijkbewoners.

De belangrijkste voorzieningen in het nieuwe
wijkontmoetingscentrum zijn voor de ouderen de
activiteitenruimten en een ‘grand café’, een soort
restaurant. De activiteiten en voorzieningen worden
uitgewerkt door een “beheersgroep”. Die beheers-
groep bestaat uit vertegenwoordigers van de
instellingen Zorggroep NL. (Schuttersveld), Dichterbij
(zorgvoorziening voor mensen met verstandelijke
beperkingen), stichting Wijkcentrum Veltum en sinds
kort ook Mensana (zorgvoorziening voor ex-
psychatrische cliënten. De bedoeling is te komen tot
een gezamenlijke visie op wat de functie zal moeten
zijn van het wijkontmoetingscentrum. Er wordt
gestreefd naar een intensieve samenwerking tussen
de genoemde instellingen en de stichting
Wijkcentrum.

Van belang is te onderkennen dat een groot deel van
de ouderen in Veltum nog niet georganiseerd is en
dus ook niet vertegenwoordigd in het overleg. Het
oprichten van een ouderenvereniging Veltum is dan
ook gewenst.

Het verzamelen en verspreiden van zoveel mogelijk
informatie over de voortgang van het hele project
(Parc Velt) en andere belangrijke zaken, is een van
de eerste actiepunten van een ouderenvereniging
Veltum. Die informatie is te vinden in deze Schakel,
op de website www.ouderenbelangenveltum.nl , in
de bekende weekbladen en via Omroep Venray.

De ouderenvereniging Veltum wil een luisterend oor
en een doorgeefluik worden voor alle ouderen in
Veltum. Het voorlopige adres is:
Rochusstraat 26, telefoon 582839.
Ook kan men reageren per e-mail:
info@ouderenbelangenveltum.nl

Chris Ter Beek

KBO-REIS KATWIJK

Mei-reis naar Katwijk
Bij voldoende belangstelling
organiseert de KBO Venray-kom en kerkdorpen van
4 t/m 8 mei 2010 een reis naar Katwijk aan Zee in
Zuid-Holland. Het hotel (met lift) ligt aan de boule-
vard, direct aan het strand en vlak bij de duinen.

Het voorlopige programma voor deze week:
Dag 1: Met onderweg een koffie/gebakstop rijden we
naar de Keukenhof, waar iedereen op eigen gelegen-
heid een lunch kan gebruiken.
Dag 2: Vanuit Katwijk een ongeveer drie uur durende
boottocht over plassen, door polders, natuurgebie-
den, langs molens en door stadjes, met de lunch aan
boord. De rest van de (nationale feest)-dag kunt u op
eigen gelegenheid in Katwijk doorbrengen.
Dag 3: Naar Den Haag met o.l.v. een gids een
bezienswaardige bustocht langs paleizen, ambassa-
des, historische gebouwen en een bezoekje aan de
Ridderzaal. Vervolgens bezoek Madurodam, waar
we eerst een goede lunch zullen gebruiken. Via de
Scheveningse pier (korte stop) rijden we terug naar
Katwijk.
Dag 4: Naar de historische Prinsenstad Delft, met
onder leiding van een gids een stadswandeling en
een bezoek aan de Nieuwe Kerk, de laatste rust-
plaats van leden van het Koninklijke Huis. Na de
lunch te Delft is daar nog wat vrije tijd waarna we via
een landschappelijke route door “het Groene Hart”
en/of de bloembollenvelden terugrijden.
Dag 5: Na een mooie route door het Westlandse
kassengebied met onderweg een koffie/gebakstop
volgt een havenrondvaart en lunch in Rotterdam. Na
een afscheidsdiner zijn we om ca. 20.30 uur terug in
Venray.

De reissom bedraagt € 467,50 per persoon en voor
een eenpersoonskamer geldt een toeslag van
€ 100,--. In de reissom zijn begrepen: Lunch en
uitgebreid ontbijt op de 2e t/m 5e dag en elke dag
diner. Ook inbegrepen alle entreegelden van de
hierboven vermelde activiteiten en de genoemde
koffie/gebakstops. Zo mogelijk is er ook nog een
shanty-avond; vervalt deze, dan wordt de reissom
€ 463,--.
Deelname is mogelijk voor KBO-leden uit Venray en
alle Venrayse kerkdorpen. Van alle deelnemers
wordt verwacht dat ze zelfredzaam zijn in handelen
en wandelen. Belangstellenden kunnen zich vóór
20 december opgeven bij een van de onderstaande
leden van de werkgroep meerdaagse reizen KBO-
Venray/Kerkdorpen: Hay Achten,Oirlo –tevens voor
info- (571726); Henk de Klerk, Venray (585132); Wim
Claessens,Ysselsteyn (541202); Jopie Peters,
Venray (582286); Harry Reintjes, Veulen (582636).

http://www.ouderenbelangenveltum.nl/
mailto:info@ouderenbelangenveltum.nl
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FIETSEND LANGS
DE BERLIJNSE MUUR

Een bijzondere na-oorlogse geschiedenis voor onze
Duitse buren, maar ook voor ons Nederlanders,
waren de muur en het ijzeren gordijn. Ik bezocht
deze kortgeleden voor de vierde keer. In 2011 is het
50 jaar geleden dat de bouw ervan begon. Waarom
de muur werd gebouwd? Omdat de DDR–top al
meer dan 4 miljoen mensen, kostbare werkkrachten,
had zien vertrekken naar het westen.

Ik heb wat met die muur. In 1961 werd ik als huzaar,
met tank en al, aan het ijzeren gordijn gestationeerd
in Bergen-Hohne, op een steenworp afstand van het
vernietigingskamp Bergen-Belsen. Pas eind 1962, na
extra langer te hebben gediend vanwege deze muur,
zwaaide ik af.

Holocaust Denkmal

Mijn tweede bezoek was eind 1989 in de buurt van
Kassel, toen de muur net was gevallen. Ik vond aan
de andere kant dezelfde mensen als wij. Opvallend
was de geur van gestookte bruinkool die in de
dorpen hing.

Toen ik in 1990 uitgenodigd werd om naar Polen te
komen, deden mijn vrouw en ik op de terugweg
Berlijn aan, om de muur nog eens te zien. We
parkeerden onze auto in de straat “Onder de Linden”
en keken door de Brandeburgertor naar de
Westkant. Overal zagen we Russische soldaten, die
allerlei waar te koop aanboden.

En tenslotte afgelopen september, twintig jaar na de
val van de muur. Veel is er niet meer van over, een
paar stukken nog van in totaal hooguit 2000 meter.
Hier en daar is een braakliggende strook te zien
waar de muur heeft gestaan.
Wat de Berlijners wel hebben gedaan: op pleinen en
straten is een strook van twee kinderkoppen langs
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De Berlijnse muur was 3.60 mtr. hoog en 160 km
lang met 300 wachttorens. Het lukte 5075
mensen om na de bouw van de muur te vluchten,
190 mensen lukte de vlucht niet en moesten het
met de dood bekopen. Na de Wende werden 77
DDR grenswachten daarvoor veroordeeld.
Voor verdere informatie: www.visitberlin.de en
www.die-berliner-mauer.de
Het boekje ‘100%BERLIJN’ bevat zes stads-
wandelingen. Op www.reizen.nl staat bij CityXtra
Berlijn een fietsroute langs de ‘Berlijnse Muur’ die
gedownload kan worden..
Op www.ADFC-Berlin.de kunt u kijken wat voor
boeken er over te koop zijn. Bijvoorbeeld de gids
‘Berliner Mauer-Radweg’, met 53 gedetailleerde

kaarten van het hele gebied.

kaar gelegd, met op diverse plaatsen een bronzen
aat, waarop staat: ‘Berliner Mauer 1961-1989’.
ver het hele muurtracee lopen nu wandel- en
tsroutes, met op precies 3,60 meter hoogte (de
acte hoogte van de muur zelf) in grijs/wit
schilderde bordjes: Berliner Mauerweg.
passeert plekken als het Dynamo-stadion (de

tasi-club”) en de Bernauer Strasse, waar kerk en
rkhof moesten wijken voor de muur. Hier bevinden

ch ook een uitzichttoren en een interessant
uurmuseum. Je loopt op of fietst langs het
validen-Friedhof, de Reichstag, de Brandenburger
or en het Holocaust Denkmal. Over dit traject van
jf kilometer deden wij een hele dag. Verderop is het
or toeristen platgelopen Checkpoint Charlie en de
nstenaarsmuur, het langste stuk van 1316 meter,
schilderd na de ‘Wende’ en nu weer gerestau-
erd.
oms wist je niet of je door het westelijk of het
stelijk deel van Berlijn fietste. Wéér was het de
ur van bruinkool die je dat vertelde.

erman Jacobs

Berliner Mauerweg

http://www.visitberlin.de/
http://www.die-berliner-mauer.de/
http://www.reizen.nl/
http://www.adfc-berlin.de/
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KBO NIEUWS

Nieuw secretariaat
KBO Venray-kom.
Het secretariaat van KBO
Venray-kom is gewijzigd. De
heer Wim Peters, Het Erf 6,
5802MB Venray is de nieuwe
secretaris. E-mail adres: peters.wennekers@home.nl

Bezoek Passiespelen Tegelen: Op 30 mei is een
speciale voorstelling voor KBO leden.
De aanmeldingsdatum is verlengd tot 1 februari
2010. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met Trees Cadirci-Claessens (tel. 581238).

Venray-kom activiteiten

Donderdag 17 december:
Adventbijeenkomst in “De Witte Hoeve”.
Aanvang 14.00 uur. De deelnemerskaarten konden,
zoals aangekondigd in de vorige
Schakel, op 25 en 27 november in
De Kemphaan worden aangeschaft.
Vergeten? neem dan contact op
met H. de Klerk (585132). U hoort
dan of er nog kaarten beschikbaar
zijn.

Dinsdag 29 december:
”Het jaarlijks uitstapje in kerstsfeer” voert ons
naar Kasteel Modave in België en naar Maastricht.
Vertrek om 8.30 uur vanaf De Kemphaan. Om 10.30
uur zijn we bij Chateau Modave (zuidelijk van Luik).
Met behulp van een audio-gids zullen we het in
kerstsfeer gebrachte kasteel bezichtigen. Na de
lunch maken we een rondrit door de Voerstreek en
stoppen in Maastricht, om er bezienswaardigheden
te bezoeken of om gezellig in het winkelcentrum rond
te wandelen, al dan niet in groepsverband. Rond
18.15 uur zullen we weer in Venray terug zijn.
Aanmelding vóór 14 december bij Trees Cadirci
(Paterstraat 7, tel. 581238) of Barbara v.d. Voort
(Gratenstraat 21, tel.588691). Kosten ad 40 euro per
persoon, bij aanmelding te voldoen.

Donderdag 14 januari:
“Rondwandeling in de Grote
Kerk”.
De heer Harrie Vriens begeleidt de
deelnemers in een donkere kerk.
Hij zal hen, gebruik makend van speciale verlichting,
attenderen op bijzonderheden die je als gewone
kerkbezoeker niet opmerkt. We beginnen om 18.30
uur nabij de Grote Kerk. Na afloop (20.00 uur) gaan
we ergens koffie drinken. Aanmelding vóór 11 januari
via de KBO-brievenbus in De Kemphaan of
telefonisch via Trees Cadirci is gewenst.

Donderdag 28 januari:
“Kansen en mogelijkheden voor ouderen”
De heer Theo van Wee geeft ons deze middag een
aantal handvatten om beter met het ouder worden
om te kunnen gaan. Invulling geven aan je eigen
leven, waar ervaringen van geluk en teleurstelling
elkaar afwisselen. Het herkennen van wegwijzers op
je levenspad is belangrijk bij het herkennen van je
kansen en mogelijkheden. De bijeenkomst begint om
14.00 uur in De Kemphaan. Aanmelding vóór 25
januari via de KBO-brievenbus of telefonisch via
Trees Cadirci.

Donderdag 4 februari:
“Sfeermiddag in De Kemphaan”
Deze feestmiddag begint om 14.00 uur in De
Kemphaan. Nostalgie en carnaval zijn in het
programma met elkaar verweven. Deze middag was
vorig jaar een succes, daarom deze tweede editie.
Kaarten ad 5 euro kunnen op 21 januari tussen 10.00
en 12.00 uur in De Kemphaan worden gekocht. Er is
plaats voor plus minus 120 deelnemers.

GOUDEN KBO OOSTRUM

In januari 2010 is het 50 jaar geleden dat de KBO in
Oostrum werd opgericht.
Wij mogen ons verheugen op een steeds groeiende
afdeling met een kern van enthousiaste en betrokken
leden.
Wij stellen er prijs op dit gouden jubileum met u allen
te vieren en nodigen u uit op 22 januari. Er is
gelegenheid tot feliciteren van 19.00 uur – 21.00 uur
in D’n Oesterham, Watermolenstraat 1, Oostrum.

Het Bestuur.

DE CENTRALE VERWELKOMT
HAAR NIEUWE LEDEN

Vanaf 1 januari zijn de KBO-afdelingen
Blitterswijck, Geijsteren en Wanssum lid van de
Centrale van Ouderenverenigingen.
De Centrale stemde twee weken geleden in met de
toelating van de ouderenafdelingen uit de nieuwe
kerkdorpen van Venray. Dit betekent dat de drie
dorpen vanaf januari zo’n 500 nieuwe KBO-leden
inbrengen. De Centrale en ook de Seniorenraad (het
dagelijks bestuur van de centrale) zullen hun
belangen behartigen in het overleg met overheid en
instanties. De leden ontvangen “De Schakel” thuis en
kunnen deelnemen aan activiteiten die vanuit de
Centrale worden georganiseerd. We heten hen van
harte welkom binnen de organisatie.

mailto:peters.wennekers@home.nl
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DIGITAAL BELASTING INVULLEN

De ouderenbonden in Limburg beschikken over
een belasting-invulservice voor leden van de
KBO, ANBO en PCBO. Daarnaast zijn in Limburg
vier fiscalisten (belastingdeskundigen) benoemd die
toezicht houden op de belastinginvullers van dat
servicepunt en een aanspreekpunt voor hen zijn.
De meeste fiscalisten zijn oud-medewerkers van de
belastingdienst. Een vreemde eend in de (fiscalisten)
bijt is Jan Philipson uit Venray. Door zelfstudie heeft
hij zich de kennis van het belastingstelsel eigenge-
maakt. Phillipson vult zelf zo’n 250 formulieren per
jaar in. Daarnaast is hij als fiscalist betrokken bij de
opleidingen van nieuwe belastinginvullers en de
terugkomdagen van de (ervaren)belastinginvuller.
Als docent is hij betrokken bij de stichting Computer-
cursussen voor Senioren die cursussen in

De Kemphaan verzorgt.
Begin 2010 zal hij namens deze stichting een
computercursus gaan verzorgen voor hen die zelf
hun belastingaangifte digitaal willen verzorgen of
daar meer vanaf willen weten. Deze cursus zal
gegeven worden in De Kemphaan gedurende
6 weken á 2 lesuren. Philipson is gespecialiseerd in
specifieke ziektekosten en de relatie tussen inkomen
en het verkrijgen van zorg- en huurtoeslagen. Ook
wordt ingegaan op het boxenstelsel. Het aanvragen
van een DigiD-code zal uitvoerig aan de orde komen.

Aanmelden via de Algemene
Hulpdienst, tel. 0478 584444 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00
en van 14.00 tot 16.00. Voor een
overzicht van de overige
computercursussen kunt u kijken

op www.seniorenraad.info/computercursussen.pdf

100 JAAR VENRAYS
MANNENKOOR

Het Venray’s Mannenkoor bestaat dit jaar een
eeuw. Ter gelegenheid
hiervan is een
jubileumboek geschreven.
Dat boek gaat uiteraard
over het koor, maar ook
over de Venrayse
samenleving, de
gebeurtenissen,
festiviteiten, folklore en
het verenigingsleven in de
twintigste eeuw. Het boek
komt op 20 december uit.
Als u het vóór of op die
datum bestelt, krijgt u vijf euro korting op de prijs en
wordt het thuisgestuurd. Bestellen kan door € 29,95
over te maken op bankrekening 10.57.06.892 t.n.v.
De Stichting 100 jaar Venray’s Mannenkoor, onder
vermelding van "Boek" en, heel belangrijk, uw
postadres (uw naam wordt automatisch meegestuurd
door de bank).

De feestdagen rond Kerstmis en Nieuwjaar
zijn voor de Regiotaxi Limburg drukke

dagen.
Heel veel reizigers gaan dan op familiebezoek.

Regiotaxi Limburg streeft er naar om alle
klanten tijdig op hun bestemming te brengen
en ook weer op de gewenste tijd op te halen.

Om dit goed te kunnen doen, willen de
taxibedrijven graag op tijd weten hoe druk het

wordt, zodat ze genoeg chauffeurs (die
uiteraard ook verlof willen om kerst te vieren)
kunnen inzetten. De reizigers van Regiotaxi

kunnen zèlf hieraan meehelpen. Hoe eerder de
ritten worden gereserveerd, hoe beter de

planning kan zijn. Daarom vragen wij onze
reizigers met klem om de ritten voor de

kerstdagen uiterlijk op woensdag 23 december
vóór 17:00 uur te reserveren. Ritten voor

oudejaarsavond en nieuwjaarsdag kunnen
worden gereserveerd tot uiterlijk woensdag
30 december. Het reserveringsnummer is:

0900 0699 (lokaal tarief).Tijdens de kerstdagen
en nieuwjaarsdag zijn de openingstijden van
Regiotaxi als op zondag. Oudejaarsavond
vertrekken de laatste taxi’s om 22:00 uur.

Regiotaxi Limburg wenst u fijne feestdagen!
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TER OVERWEGING

Met kerstmis voor de deur zijn enkele
overwegingen van vicaris-generaal mgr.
Hub Schnackers van Roermond,
uitgesproken tijdens de Oogstdankviering
in Vredepeel op 13 september toepasselijk.

Danken is voor de ene mens iets prettigs, maar een
ander heeft er juist een hekel aan. Door te moeten
danken worden mensen eraan herinnerd, dat zij zich
in een afhankelijkheidspositie bevinden. “Waarom
dankbaar zijn voor het salaris, want daar heb je recht
op. Je hebt er immers hard genoeg voor gewerkt”
kun je vaak horen. Mensen gaan op hun strepen
staan en laten hun rechten gelden. Daar is voor
dankbaarheid geen plaats meer. Overal leggen wij
een claim neer, zelfs bij God. Hoe snel roepen wij
Hem niet ter verantwoording? Hij heeft te doen wat
wij Hem vragen. Zo niet, dan hebben wij aan God
geen behoefte meer. De band met God moet iets
opleveren.
Bovendien leven wij in een maakbare wereld.
Mensen nemen hun lot in eigen hand en wij willen
van niemand nog afhankelijk zijn om er een verplicht
dankjewel tegen te moeten zeggen. Maar eigenlijk
maakt deze eisende manier van denken, dit
benadrukken van de onafhankelijkheid om maar niet
te hoeven danken, een mens niet gelukkiger.
Er is een zakelijkheid ontstaan in de omgang met
mensen onder elkaar. Maar iedereen weet uit eigen
ervaring, dat men in huwelijk, relatie en gezin niet zo
zakelijk met elkaar kan omgaan. Louter zakelijkheid
is de dood in de pot. Iedereen weet, dat liefdes-
relaties nooit kunnen ontstaan en uitgroeien, als er
niet de vreugde en de dank is vanwege datgene wat
je wordt geschonken. Zo maar. Geluk is alleen daar
waar je je kwetsbaar en afhankelijk durft te maken.
Ook tegenover God. Iedereen weet dat liefdes-
relaties afsterven, als alleen het gewin telt.
Bovendien, wie enkel zijn rechten claimt heeft
meestal nooit genoeg en is altijd ontevreden.

ANBO INFO

Diashow over de Moezel
Op dinsdag 15 december geeft de
heer Reinartz, die ons eerder
meegenomen heeft naar Spanje,
Italie en Oostenrijk, een diashow over het gebied
rond de Moezel. Hij weet op een onnavolgbare wijze
indrukken weer te geven over mooie delen van
Europa. Aanmelden vóór 8 december bij
dflemmers@home.nl of tel. 514362, bij Mariëtte
Beerkens-Sloot, tel. 582566 of via de brievenbus in
De Kemphaan.

Ravenstein bij kaarslicht
Zaterdag 12 december luiden om 18.45 uur de
kerkklokken in Ravenstein, de straatverlichting gaat
uit en het vestingstadje wordt met duizenden kaarsen
verlicht. Optredens van koren en muziekgezel-
schappen verhogen de sfeer. ANBO biedt de
mogelijkheid hierbij aanwezig te zijn. We gaan wel
met eigen vervoer. Laat even weten of u zelf rijdt en
hoeveel mensen u mee kunt nemen of dat u mee wilt
rijden. Degenen die zelf niet rijden dragen € 5,- bij in
de kosten. Vertrek om 18.00 uur bij De Kemphaan.
Opgeven vóór 8 december via dflemmers@home.nl
of tel. 514362

ANBO-voordeel zorgpolissen
ANBO heeft voor 2010 bij zeventien zorgverzeke-
raars collectieve kortingen bedongen op de basis-
verzekering en de aanvullende zorgpolissen. Vanaf
2010 is Menzis aan de lijst toegevoegd. Het premie-
voordeel op de zorgpolissen is maximaal 10 procent
op de basisverzekering en kan oplopen tot twaalf
procent voor een aanvullende verzekering. Zo
verdient u uw lidmaatschap van ANBO terug. Voor
advies kijk en vergelijk via de website
www.anbo.nl/zorgverzekeringen
De zeventien zorgverzekeraars die in 2010 senioren
via ANBO korting geven op hun zorgpolissen zijn
Agis, ASR, Avero Achmea, Azivo, CZ, De Friesland,
Delta Lloyd, FBTO, Menzis, OHRA, ONVZ, Salland,
Stad Holland, Trias,Univé, VGZ, Zorg en Zekerheid.

Nationale Senioren Barometer
Het Academisch Trainingscentrum heeft samen met
de Universiteit van Tilburg de 'Nationale Senioren
Barometer' ontwikkeld. Hiermee wordt in kaart
gebracht hoe ouderen in Nederland in het leven
staan, hoe zij naar onze maatschappij kijken en
denken over vele verschillende actuele onder-
werpen. Om deze barometer tot een succes te
maken worden alle senioren boven de 50 opge-
roepen om mee te werken aan dit onderzoek. Lees
meer op www.seniorenbarometer.nl. U kunt zich via
de website aanmelden als deelnemer.

Het bestuur van ANBO Venray wenst alle

senioren in Venray een goed en gezond 2010

mailto:dflemmers@home.nl
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HEBT U EEN MO(NU)MENTJE?

Een serie over monumenten en kunstwerken in
Venray.
Het kan verkeren, zei Bredero al. Uitgerekend de
rotonde, die leeg zou blijven, kreeg als eerste in
Venray een kunstwerk. Een grote, groene ‘stengel
met ringen’ op de rotonde Noordsingel-Raadhuis-
straat. Gemaakt van piepschuim door de daarin
gespecialiseerde Hennie De la Roy. Hij zette zijn
handzame trofee van de gewonnen Rabo-publieks-
prijs van de Venrayse Ondernemers in het groot
buiten. Een mooie hommage aan de te vroeg
overleden Venraynaar Piet Hermans. Eerder, zeven
jaar geleden was die rotonde uitverkoren voor het
monumentale werk de Geknakte kruisen van De
Waan, de spraakmakende manifestatie in 2002
vanwege honderd jaar psychiatrie. Kruisen op een
rotonde, Venray liep er terecht en met succes tegen
te hoop. Juist dat kunstwerk is er niet op zijn plaats.
Daarom zou het in het kader van Waan-kunst op
rotondes op een fietsrotonde komen bij de ingang
van het Anna-terrein; de verkeersrotonde zou leeg
blijven. Dat alles gaat niet door. De geplande Waan-
kunst komt er niet en de honderd betonnen kruisen
van Reinier Kurpershoek (1959) uit Landsmeer
blijven staan voor het hoofdgebouw van St. Anna.

De geknakte kruisen symboliseren de gebroken ziel
van de mensen, die zijn gestorven en naamloos
begraven in de instituten St. Anna (vrouwen) en St.
Servaas (mannen). Door plaatjes met de doodsoor-
zaak zijn ze niet langer naamloos. Kurpershoek geeft
ze de plek terug die ze behoren te hebben, tussen
ons in. Hij noemde zijn kunstwerk ‘Op zijn plaats’.
Dat was en blijft zo.

Paul Reiniers

GELD VOOR “LAGE AOW-ERS”

Onderstaand artikel geeft enig inzicht in de mogelijk-
heden voor mensen die van een minimuminkomen
moeten zien rond te komen, om bij de overheid extra
geld te vragen. Op de website van de Seniorenraad
www.seniorenraad.info staat een nauwkeurige
uiteenzetting van de commissie welzijn van de
Seniorenraad, met alle bedragen en voorschriften.
(www.seniorenraad.info/actueel.html)
De gemeente Venray zelf stuurde enkele weken
geleden alle inwoners een boekje met de titel “Laat
geen geld liggen”.

De overheid geeft mensen die van een laag inkomen
moeten leven, bijzondere bijstand. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij mensen die alleen maar een aow-
uitkering krijgen of een heel klein pensioentje
hebben. Het inkomen ligt dan lager dan (afgerond)
940 euro voor een alleenstaande en 1290 voor een
echtpaar. Bovendien geldt een maximum aan het
spaargeld, dat een aanvrager dan mag hebben. Die
bedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld.
Kunt u bepaalde voorzieningen, zoals een
alarmsysteem voor ouderen, een eigen bijdrage in
gezins- of thuiszorg, de kosten van verhuizing naar
het verzorgingshuis, niet zelf opbrengen dan kunt u
bij het zorgloket van de gemeente een bijdrage
vragen. De gemeente kijkt dan of u daarvoor in
aanmerking komt. Een dergelijke bijstand is altijd
persoonlijk: dus als de buurman iets krijgt, wil dat niet
zeggen dat u het zonder meer ook zult krijgen. En de
bijstand kan ook in de vorm van een lening worden
gegeven. Of in de vorm van een korting op de
normale prijs.
Mensen kunnen aan het zorgloket ook om andere
voorzieningen vragen. Bijvoorbeeld voor het
lidmaatschap van de bibliotheek, voor een
schouwburg- of museumbezoek of een jaarkaart voor
de trein. Of men kan een tegemoetkoming in de
ziektekostenverzekering krijgen. Over het algemeen
zijn deze regelingen bestemd voor ouderen,
chronisch zieken en gehandicapten.

Veel ouderen hebben er nog moeite mee, dat ze
“hun hand moeten gaan ophouden bij de gemeente”.
Ze voelen dat als bedelen. Maar dat is niet zo. Bij
het vaststellen van tarieven en prijzen kunnen
overheden of bedrijven geen rekening houden met
individuele problemen die ontstaan bij mensen die
niet genoeg inkomen hebben om dat te kunnen
betalen. Daarom hebben gemeenten allemaal een
potje gevormd om deze mensen te helpen. Het geld
is er voor aan de kant gelegd en het zou zonde zijn
als er desondanks ouderen zijn, die in de knel raken
omdat ze het niet durven vragen. Het boekje van de
gemeente staat vol nuttige tips en verwijzingen naar
instanties die u verder kunnen helpen.
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GPV NIEUWS

De reeks artikelen,
waarin een toelichting
wordt gegeven op de 22
VN-Standaardregels die
de basis vormen van de
werkmethode “Agenda
22”, wordt nu afgesloten met de laatste 2 regels.

REGEL 21: Technische en economische
samenwerking “Overheden in geïndustrialiseerde
landen én ontwikkelingslanden hebben de verant-
woordelijkheid om maatregelen te nemen voor het
verbeteren van de leefomstandigheden van mensen
met een functiebeperking. "
De vraag is: Zijn de speciale behoeften van
vluchtelingen en immigranten met een functiebe-
perking opgenomen in beleidsplannen en actie-
programma’s en is er geld voor beschikbaar?

REGEL 22: Internationale samenwerking.
"Overheden moeten actief deelnemen aan
internationale samenwerking voor beleid voor gelijke
kansen voor mensen met een functiebeperking."
Deze regel is vooral bedoeld voor de nationale
overheden, maar kan ook op gemeentelijk niveau
van belang zijn. Bijvoorbeeld als de gemeente
samenwerkt met een buitenlandse gemeente. Wordt
de problematiek van vluchtelingen en immigranten
met een functiebeperking dan ook opgenomen in
onderhandelingen ontwikkelingsprogramma’s? En
hoe ondersteunt de gemeente de internationale
uitwisseling van kennis en ervaring?

Terugblik op activiteiten van het GPV

In het kader van de Week van Toegankelijkheid
bracht de Werkgroep GPV op 14 oktober een bezoek
aan instellingen in Venray die actief zijn op het
gebied van kunst en cultuur. Met als doel vast te
stellen, hoe toegankelijk kunst en cultuur is voor
mensen met een beperking. De start was bij
Kunstencentrum Venray. Bij binnenkomst werd al
geconstateerd dat de combinatie hellingbaan-
toegangsdeur niet ideaal is voor rolstoelers. Een
mooie power-point-presentatie toonde de veelzijdig-
heid van het kunstencentrum, maar ook de manco’s:
een blinde bezoeker kon niet van de presentatie
genieten, omdat gesproken uitleg bij de beelden
ontbrak. Ook het plaatsen van hangtafels in de
ontvangstruimte was niet erg handig voor mensen in
een rolstoel of met een beperkte staanfunctie.
In museum Het Freulekeshuus (ook hier is het
zonder hulp binnenkomen niet voor iedere rolstoeler
mogelijk) konden de bezoekers op de begane grond
de expositie “Oorlog aan den Lijve” bekijken, maar er
is geen lift in het gebouw, dus de bovenverdieping is
niet toegankelijk.

De volgende locatie was Seniorservice Gilde
Venray, waar voor mensen met een beperking veel
mogelijkheden zijn om deel te nemen aan educa-
tieve hobby-activiteiten. Het gebouw mist echter een
invalidentoilet dat voldoet aan de normen. Erger is
het gesteld met de brandveiligheid. Als er ooit brand
uitbreekt aan de voorkant van het gebouw kunnen
mensen die in de achterste ruimten bezig zijn het
gebouw niet meer verlaten, constateerde ook
wethouder Twan Jansen.
Ondanks goede afspraken over onze komst was er
bij de bioscoop niemand aanwezig. Terwijl hier toch
heel wat te verbeteren valt: geen enkele filmzaal is
toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scoot-
mobiel. Het is een kwalijke zaak dat de directie niet
eens de moeite nam om ons te woord te staan.
Tenslotte de schouwburg: Loket en foyer zijn goed
toegankelijk en er is een invalidentoilet op begane
grond en eerste verdieping. Bij een nieuwe renovatie
moeten deze op enkele punten worden aangepast.
Het beperkt aantal rolstoelplaatsen in de zaal blijft
een punt van aandacht. Van de brandweer mag niet
de hele eerste rij voor rolstoelen worden gereser-
veerd en de schouwburgdirectie heeft een volledige
bezetting van alle plaatsen nodig om grote
producties binnen te halen.

Jac Haegens
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