
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de Ouderen. Honderden ouderen uit de gemeente Venray hebben op 1 oktober deelgenomen aan 
de Dag van de Ouderen. De Schouwburgzaal zat met 650 ouderen tot de nok toe vol. Na de voorstelling was 
het gezellig napraten in de foyer. Voor de stand met Marokkaanse en Turkse snacks ontstond een lange rij 
met senioren die wilden proeven en vooral ook wilden weten hoe ze gemaakt zijn. Lees meer op pagina 11  
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De Seniorenraad had op donderdag  
7 oktober een pittige discussie over een in te 
stellen onderzoek naar het opzetten van een naober-
schapsproject, zoals dit in Helden met succes draait. 
Met dat project beoogt Helden herinvoering van een 
soort „burenplicht‟ op moderne leest. De bedoeling is 
dat mensen in een bepaalde wijk letten op elkaar; dat 
men ouderen uit het isolement haalt en de nodige 
hulp biedt; dat de wijkbewoners samen de zorg voor 
de eigen wijk op zich nemen. Voorzitter Constant 
Hoedemaekers van de commissie Welzijn berichtte in 
de Seniorenraad dat er op 11 oktober een gesprek 
zou plaats vinden met Synthese over de vraag of een 
onderzoek naar een dergelijk project voor Venray 
nuttig kan zijn. De gemeente heeft er geld voor 
gereserveerd, maar dan moet voor 1 januari een 
aanvraag bij de wethouder op tafel liggen. 
Voorzitter Wil Mutsaers van de commissie ouderen-
huisvesting vond het jammer dat dit onderzoek 
beperkt blijft en dat er ook niet gekeken wordt naar 
de woningbehoeften. Bovendien had hij zich eerder 
sterk gemaakt voor het zelf uitvoeren van dit onder-
zoek. Dat was echter enkele maanden geleden als 
niet wenselijk afgewezen door de Seniorenraad. 

Uiteindelijk moest een stemming uitwijzen dat een 
kleine meerderheid er voor was, om op de door de 
commissie welzijn ingeslagen weg door te gaan. 
Eind november heeft het dagelijks bestuur van de 
Seniorenraad het tweejaarlijkse onderhoud met het 
college van Burgemeester en Wethouders. Dan zal 
nagepraat worden over onderwerpen uit het debat 
van 21 september. Vooral het Meer Bewegen voor 
Ouderen baart de Seniorenraad zorgen. Doordat 
Synthese zich daar uit terugtrekt, is er niemand meer 
verantwoordelijk voor de continuïteit van het proces. 
De gemeente Venray zal worden gevraagd of één 
van de vier sportconsulenten zich niet specifiek op de 
ouderen kan gaan richten. Daarnaast zal nog eens 
aandacht worden gevraagd voor de bezuiniging op 
vrijwilligersorganisatie Match. Enerzijds erkent de 
gemeente dat er meer werk van het werven van 
vrijwilligers gemaakt moet worden, anderszijds 
schrapt de gemeente tien procent van het subsidie-
bedrag, terwijl die vrijwilligers wèl bijgeschoold 
moeten worden voor specifieke taken.  
 

Tevreden blikte de Seniorenraad terug op de Dag 
van de Ouderen. De hoogmis werd massaal bezocht 
en er was een uitstekend programma in de schouw-
burg. Met name toneelvereniging Vondel uit 
Castenray kreeg een pluim.  
Tenslotte besloot de Seniorenraad Henk de Klerk 
voor te dragen als zijn vertegenwoordiger in het 
bestuur van Omroep Venray. 

COLOFON  
 

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 
Venray. De Schakel verschijnt 10x per jaar in een 
oplage van 3400 exemplaren en is óók te lezen op 
www.seniorenraad.info 

De volgende schakel verschijnt op 3 december  

Aanleveren kopij:  
e-mail: copij.schakel@seniorenraad.info  
of bezorgen bij J. Penris  
Zandakker 10, 5801 DV Venray  

Kopij kan worden aangeleverd t/m 21 november  

Advertenties moeten uiterlijk 16 november ingeleverd 
zijn op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  
Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 
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Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts, Matt Botden. 
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De commissie welzijn van de seniorenraad verliest 
wegens omstandigheden opnieuw één van haar 
leden. De commissie kampt al twee jaar met een 
tekort aan mensen. Bovendien is de gemiddelde 
leeftijd van de leden inmiddels ruim boven de 70 jaar 
komen te liggen. Ze doet daarom een oproep aan -
vooral jongere - senioren die wel wat willen doen voor 
de oudere mensen en enige affiniteit hebben met 
welzijn en zorg, zich aan te melden als lid. 
Geïnteresseerden kunnen informatie krijgen van 
voorzitter C. Hoedemaekers, telefoon (0478) 582590 
of hem mailen op c.hoedemaekers@planet.nl 
 

 
Woensdag 10 november is de  
nationale Dag van de Mantelzorg.  
Op deze dag worden de mantelzorgers in het 
zonnetje gezet als blijk van waardering voor het werk 
dat zij doen. Kent u een mantelzorger en vindt u dat 
die een blijk van waardering verdient? 
Geef dan zijn of haar naam én die van uzelf door aan 
Steunpunt Mantelzorg Venray. Alle aangemelde 
mantelzorgers zullen van het steunpunt een presentje 
krijgen en een uitnodiging ontvangen voor een feest-
middag op 10 november in het gemeentehuis in 
Venray. U kunt tot en met 25 oktober contact 
opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Venray via 
het telefoonnummer (0478)  517317 of de gegevens 
doorgeven via e-mail: mantelzorg@venray.nl  
 

 

CONFRONTATIE 
 
Als ik het Liberty museum in  
Overloon binnenloop overvalt me altijd 
de confrontatie met oorlog. Buiten zijn het al de tanks 
en ander wapentuig, binnen de serie tanks, wapens 
en allerlei zaken die erop gericht zijn mensen, de 
vijanden, kwaad te berokkenen, het liefst dood te 
maken. Wat bezielt ons mensen toch om elkaar het 
leven zuur te maken? 
 
Ik heb de tweede wereldoorlog aan den lijve 
meegemaakt. Ik was 6 jaar toen de oorlog vrijdag 10 
mei 1940 uitbrak. Zondag 12 mei kwamen de 
Duitsers ons dorp, Waspik in de Langstraat, binnen 
getrokken. Zij kwamen met (Poolse) karren en 
wagens en vorderden boerderijen en scholen.  
Tegenover ons was een boerderij. Daar streken 
enkele soldaten met hun paarden en karren neer.  
 
Een van de soldaten was Ernst Rummelhagen van 
het eiland Rügen in Noord Duitsland. Een 
boerenzoon. Hij was een vriendelijke jonge man, die 
door de Nazi's van zijn boerderij was gehaald om in 
het leger dienst te doen. Het klikte tussen hem en 
onze boeren-overburen. Wellicht riep de boerderij 
herinneringen op aan zijn thuis op het eiland Rügen. 
 
Als ik hieraan terugdenk, nu 2010, ruim 60 jaar later, 
met al mijn oorlogsherinneringen uit de kindertijd, 
ervaar ik de confrontatie met leed en verdriet op 
allerlei gebied: de dood van familieleden, kennissen, 
dorpsgenoten. Maar ook van de berovingen die de 
soldaten begingen. Van de verwoestingen door 
bombardementen en beschietingen. Van de 
fusillades van verzetsstrijders. Van het heimelijke 
verzet van de ondergrondsen, die probeerden de 
Nazi's te benadelen op allerlei gebied. 
 
Confrontatie met het kwade. Maar ook confrontatie 
met het goede: hulp aan mensen die leden onder het 
oorlogsgeweld.  
 
De confrontatie met leed en verdriet is er vandaag de 
dag nog steeds. We lezen erover, we horen het op de 
radio, we zien het op de tv. Wat doen we ermee? 
Leven we ons in in de omstandigheden van de 
mensen die het ondergaan? Het is een dagelijks 
gebeuren dankzij pers, tv en radio. Het staat midden 
in ons leven. De confrontatie wordt heel tastbaar als 
het vlakbij gebeurt: in de familie, in de buurt.  
Je hoeft er niet voor naar het Libertymuseum... 
 
Pius van Loon 

OPROEP COMMISSIE WELZIJN 

MANTELZORGERS VENRAY  
IN HET ZONNETJE GEZET! 

 
   Expositie.    

In het kantoor van Synthese (Leunseweg) 
exposeert Bianca Ambrosius uit Wanssum 
een flink deel van haar schilderijen. Bianca 

rondde in 2007 de kunstacademie af en is nu 
CKV-docente in Venlo. Eigen rugklachten 

inspireerden haar om ruggen van de vrouw te 
gaan schilderen. Daarnaast maakt ze ook 

abstract werk, geïnspireerd op emoties van de 
mens. De schilderijen in het openbare deel 

van het kantoor zijn te bekijken van maandag 
t/m donderdag van 9.00 - 12.30 en van 13.00 - 
17.00 uur. Op vrijdag alleen ’s morgens, dan 
kunnen (op afspraak) ook de werken op de 

eerste etage worden bewonderd. 

COLUMN 



4 

 

 

Beweging in de wijk 
De Ouderenvereniging Veltum besteedt in deze fase 
van herstructurering van de wijk meer aandacht aan 
belangenbehartiging dan aan sociaal culturele activitei-
ten. Het belangrijkste nieuws is nu, dat er beweging zit 
in de planning van een nieuw wijkontmoetingscentrum, 
voor de oudere wijkbewoner van belang voor de socia-
le contacten, informatiepunt en buurthulp. 
De aanvraag voor een vergunning tot bouwen is vorige 
maand ingediend. Het ontwerp van het gebouw is zo 
goed als definitief. De Zorggroep en de stichting Wijk-
centrum Veltum hebben als belangrijkste gebruikers 
regelmatig overleg met de andere partners, Mensana, 
Dichterbij en Spring en Wonen Venray over de uitwer-
king.   
Onlangs is besloten om voor het beheer en de exploita-
tie een beheerstichting te vormen.  
In het overleg zijn de wijkbewoners formeel nog niet 
betrokken. Om die leemte op te vullen zullen binnen-
kort twee bestuursleden van de Ouderenvereniging 
toetreden tot de stichting Wijkcentrum Veltum. Het be-
trekken van wijkbewoners bij het beheer en de exploi-
tatie is een belangrijk aandachtspunt.  
 
Er zal een betaalde beheerder worden aangetrokken, 
die krijgt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse 
gang van zaken, het beheer van het Grand Café en de 
dienstverlening bij het verstrekken van maaltijden voor 
wijkbewoners. Daarbij zullen cliënten van Mensana en 
Dichterbij maar ook vrijwilligers worden ingeschakeld.  
 
De Ouderenvereniging zal zich mede inzetten voor de 
werving van vrijwilligers. Voor oudere wijkbewoners is 
er een mogelijkheid om een rol te vervullen in de 
dienstverlening. Dit kan ook werken als een sociaal 
contact tussen de wijkbewoners.  
Vele wijkbewoners in Veltum hebben al vanaf de jaren 
‟60, door de opbouw van het verenigingsleven en tallo-
ze buurtacties, meegewerkt  aan de nu nog steeds be-
staande binding tussen de bewoners onderling en met 
Veltum als woonwijk.  
 
Logo 
Volgens de geschiedschrijving van Koos Swinkels e.a., 
in de bundel “Veltum Geschiedenis van een Venrayse 
wijk” – april 1983, is de Veltumse kapel eeuwenlang 
het centrum geweest van een krachtdadig Veltum.  
De Veltumse kapel is zeker voor de oudere wijkbewo-
ner te zien als symbool van de betrokkenheid met Vel-
tum. De Ouderenvereniging Veltum heeft dan ook wel-
bewust gekozen voor een logo waarin de Veltumse ka-
pel staat afgebeeld. 
 
Chr. Ter Beek  

 

 
 

 
We leven in een tijd van goede raad en veel adviezen 
De postman of bezorger komt soms vijf keer op een dag 
Dan ligt er weer een boekje, of een folder of brochure 
Van hoe je iets kunt kopen, en “op schuld hoor”, want dat màg! 
 
Je moet natuurlijk ’t aangeprezen product wèl snel kopen! 
Over ’t betalen mag je vele maanden, héél lang “doen”! 
Buy now, pay later, is het aangeprezen motto. 
Maar, uiteraard, dat is het doel, men zoekt altijd je “poen”! 
 
Dat dure item, eigenlijk, al heb je ’t niet echt nodig, 
Is tóch wel heel verleidelijk, ook héél mooi om te zien! 
Tja, wees nou eerlijk, ’t moet toch kúnnen, “later pas betalen”! 
Betalen kan héél makkelijk, in stukjes bovendien. 
  
Zoals het vroeger ging, je spaarde eerst, daarna pas ging je kopen, 
En schuld maken, dat deed je niet, je kocht niet “op de lat”. 
Maar, tijden zijn veranderd, mensen maakten BERGEN schulden, 
’t Gevolg voor heel de wereld was: mensen vielen in een GAT! 
 
We maken nu weer sommetjes, en gaan weer terug naar vroeger. 
Dat uitgesteld betalen lijkt wel mooi, misschien “te gek”! 
Maar ’t is nog steeds een feit, en ook keiharde waarheid, 
Dat kopen op de lange lat is “DIK touw om je nek”! 
 
Dus, hoe je ’t ook bekijken wilt, denk niet HOERA HIEP HIEP! 
Dat gat waarin je vallen kunt, is ONVOORSTELBAAR DIEP!! 
 
 
Hilly Breukink-Askes  
 

 

OUDERENVERENIGING  
VELTUM 

Zó maar gezegd 

 
Expositie Pasteltekenen 
Iedere week komen de Pastelgroepen bij 
Creativiteitencentrum Seniorservice in de 
Prins Bernardstraat 12a in Venray bij elkaar 
om mooie schilderijen en kunstwerken  te 

maken. We 
willen daarom 
ook graag 
onze 
werkstukken 
aan anderen 
laten zien. Wij 
hebben dan 
ook ons best 
gedaan om er 
een mooie 

expositie van te maken. De expositie vindt 
plaats vanaf begin september t/m november 
2010 bij Beukenrode in Venray. We hopen 
op verschillende reacties en belangstelling! 
Veel Kijkplezier! De Pastelgroepen  
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Zowel de Katholieke Bond van Ouderen Venray-
kom als de Algemene Nederlandse Bond van  
Ouderen in Venray hebben een nieuwe voorzitter 
gevonden.  
Bij de KBO maakt Henk de Klerk, die al enige tijd re-
giovoorzitter is, plaats voor Martien Wijnhoven. Bij de 
ANBO heeft Piet Kroft in het voorjaar al het voorzitter-
schap neergelegd. Waarnemend voorzitter Twan 
Christans neemt nu definitief het stokje over. Zij zul-
len ook zitting gaan nemen in de Seniorenraad. Re-
den om Wijnhoven en Christians eens aan de tand te 
voelen. 
 
Stelt u zich even voor? 

Wijnhoven: Na school ben ik eerst 
zes jaar beroepsmilitair bij Marine 
Luchtvaart Dienst geweest. Op 1 
april 1976 trad ik in dienst bij de ge-
meentepolitie Venray. Tot 1994 heb 
ik hier ook het mooiste beroep dat er 
naar mijn mening is, mogen uitoefe-
nen. Vanaf 1994 tot nu vervulde ik 

diverse staffuncties bij de regiopolitie Limburg-Noord, 
de komende drie jaar zal dit ook wel zo blijven. Zo-
lang moet ik dus nog werken. In mijn vrije tijd ben ik 
secretaris van de afdeling Venray van Veilig Verkeer 
Nederland en de Stichting Verkeersbrigadiers Ven-
ray. Ik zat vier jaar voor Samenwerking Venray in de 
gemeenteraad en ben nu secretaris van deze politie-
ke partij. 
 

Christians: Ik ben begonnen als ver-
pleegkundige in de zwakzinnigen-
zorg en de psychiatrie. Na opleidin-
gen in het maatschappelijk werk en 
management, ben ik rayonmanager 
geworden bij Thuiszorg Noord Lim-
burg. Dit heb ik 29 jaar gedaan, tot 
ik op 1 januari 2009 ben gestopt 
met werken.Tot die tijd heb ik niet 

als vrijwilliger gewerkt, ben ik ook nooit lid geweest 
van een vereniging. Ik probeer mij nu maatschappe-
lijk nuttig te maken als vrijwilliger. Het voorzitterschap 
van de ANBO is één van die taken. 
 
Wat ziet u als voornaamste taak bij uw afdeling? 
Wijnhoven:  
Als een van de voornaamste taken zie ik, dat de Se-
niorenraad ouderen als groep in de Venrayse samen-
leving nog meer naar voren mag schuiven. Zeker nu 
de gemiddelde leeftijd alleen maar hoger wordt, zul-
len we voor elkaar steeds meer moeten betekenen. 

Christians: De ANBO, landelijk bijna 400.000 leden 
groot, is in Venray (270 leden) maar een kleine afde-
ling. De ANBO is nog onbekend in deze regio, de 
mensen spreken hier alleen over de KBO. Ik hoop dat 
over vier jaar iedereen weet, dat er meer ouderenver-
enigingen zijn en dat de mensen dan niet meer auto-
matisch lid worden van de KBO, maar bewust kiezen. 
 
Ziet u kans (en hoe dan) om de jongere senioren 
bij het verenigingswerk te betrekken? 
Wijnhoven: Ik kijk heel even naar mij zelf. Ik ben 57 
jaar en het verbaasde me, toen Henk de Klerk mij 
vroeg voor de KBO, dat ik al lid kòn worden. Ik denk 
dat het goed is dat de centrale eens de behoefte van 
de jongere senioren zou onderzoeken. Als we daar 
op inspelen, krijgt deze groep mogelijk toch belang-
stelling voor KBO of ANBO.  
 
Christians: Dat zal heel moeilijk zijn. Wie nog geen 60 
is voelt zich niet aangesproken tot een club voor 
“ouderen”. En als ze al vrijwilligerswerk willen doen, 
zullen ze dit zoeken in sportclubs of iets wat op dat 
moment dichter bij hun interesses ligt. 
 
Waar gaat u zich sterk voor maken binnen de Se-
niorenraad in het beleid voor álle ouderen van 
Venray? 
Christians: O, maar ik zal toch eerst door de Centrale 
van Ouderenverenigingen gekozen moeten worden. 
Door de commissies, die zijn ingesteld, wordt er veel 
werk verzet op het gebied van huisvesting, welzijn, 
zorg en activiteiten. Vanuit de ANBO zal ik nastreven 
dat de belangen van onze leden behartigd worden in 
de hele Venrayse gemeenschap en kritisch volgen 
wat er in de commissies besproken wordt.  
 
Wijnhoven: Senioren zullen de komende jaren een 
steeds belangrijkere maatschappelijke groep worden. 
In mijn beleving is een passend seniorenbeleid dat 
aansluit bij maatschappelijk noodzaak en behoefte, 
dé uitdaging voor de komende jaren. De overheden 
gaan bezuinigingen, er ontstaan nieuwe situaties 
voor senioren, die aandacht verdienen. Daarin kan de 
Seniorenraad naar mijn mening veel voor onze senio-
ren  betekenen. Seniorenbeleid zou naar mijn mening 
dan ook nog prominenter op de Venrayse 
maatschappelijke agenda mogen komen.  
 
Nog een laatste opmerking? 
Christians: Deze taak is een uitdaging. Al zijn we een 
kleine club, wij willen ons toch laten horen. De ANBO 
zal het beleid rond de ouder wordende mens blijven 
bewaken en waar mogelijk, positief beïnvloeden. 
 
Wijnhoven: Persoonlijk hoop ik te bereiken dat meer 
jongere senioren de weg weten te vinden naar de 
Venrayse seniorenverenigingen. Dat zal  een verrij-
king zijn voor de samenleving en die van de ouderen 
in het bijzonder.  

  NIEUWE VOORZITTERS  
ANBO EN KBO 
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Senioren te lief? 
 
De senioren van Venray hebben op 21 september 
gedebatteerd met het college van burgemeester en 
wethouders. Eigenlijk werd het geen debat. De oude-
ren stelden vragen, de burgemeester en de wethou-
ders gaven antwoord. 
 
De senioren hadden zich terdege voorbereid met 
goede, maar soms te uitvoerige vragen. Ze wilde niet 
zeuren over de bezuinigingen, maar positief meeden-
ken met de gemeente over oplossingen. Het werd 
daardoor een plezierige ontmoeting, maar “veel te 
lief”: het college had geen enkele moeite om de vra-
gen en opmerkingen te behandelen. Aanvallen pare-
ren, kritiek weerleggen, noten kraken, het was er 
(jammer genoeg) niet bij.. 
 
B en W kwamen echt niet met een tas vol beloftes of 
toezeggingen, dat mochten de senioren ook niet ver-
wachten. Antwoord kregen ze wel, „klip en klaar‟ zo-
als de vroegere wethouder Jo van Oers altijd placht 
te zeggen. Geld voor de WMO-adviesgroep? Nee, 
andere adviesgroepen krijgen dat ook niet. Bladkor-
ven voor tuinafval zoals in de gemeente Horst aan de 
Maas? “Ik denk er niet aan”, aldus wethouder Ike 
Busser. Een enkel goed idee was welkom bij het col-
lege, zoals het voorstel van Harrie Holtackers om de 
rijtijden en routes van de bladzuigwagens bekend te 
maken, zodat de bewoners de bladeren tevoren al de 
straat op kunnen vegen.  

HET DEBAT MET BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

Pleidooi  voorzitter SR 
voor vrijwilligers Match 

 
Voorzitter Trudy Eekhout van de Seniorenraad 
was heel positief over het debat dat de ouderen in 
De Kemphaan hebben kunnen voeren met 
burgemeester en wethouders.  
 

Maar mevrouw Eekhout toonde zich ook zeer 
teleurgesteld over de reactie van wethouder A. 
Jansen betreffende de subsidievermindering voor 
de vrijwilligerscentrale Match. Wethouder Jansen 
gaf ruiterlijk toe dat Match gewoon meedeelt in de 
malaise en dat ook deze organisatie dus tien 
procent moet inleveren. En dat vond mevrouw 
Eekhout niet terecht. Juist een organisatie als 
Match kan veel doen aan de stijgende roep om 
vrijwilligers. Die vrijwilligers moeten ook steeds 
meer bepaalde capaciteiten en kennis hebben. 
Dat gaf de wethouder ook zelf toe: “Het plaatsen 
van een advertentie helpt niet, Match moet gericht 
mensen benaderen”, had hij even eerder gezegd.  
Aangezien de vraag steeds meer gaat naar 
specifiek geschoolde en deskundige vrijwilligers, 
die het werk van professionals voor een deel 
moeten overnemen, is scholing nodig. Ook dat 
erkende Jansen. Maar die scholing kan niet voor 
niets, wees Trudy Eeklhout hem terecht. Daarvoor 
heeft Match echt geld nodig. Er is door het college 
niet genoeg gekeken of door een andere manier 
van bezuinigen Match ontzien kan worden, 
meende zij.  
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Het enige punt waarover echt een debat ontstond, 
was het Meer Bewegen voor Ouderen. Synthese 
heeft volksdansen en yoga stopgezet, misschien gaat 
de rest in 2011 verdwijnen, vreesde lesgever Geert 
Vennekens. Wethouder Twan Jansen schoof de 
„schuld‟ hiervan naar welzijnsstichting Synthese zelf, 
die twee jaar geleden al is gevraagd de opzet te ver-
anderen, maar geen enkel initiatief daartoe heeft on-
dernomen. Daarbij ging hij voorbij aan opmerkingen 
dat juist deze groepen oudere senioren speciaal op-
geleide begeleiders nodig hebben. Jansen erkende 
wel dat „enthousiaste leiding‟ niet bij alle MBvO-
groepen voldoende is. 
 
Aan het slot dankte Trudy Eekhout voor de duidelijke 
uitleg over de keuzes, mogelijkheden en vooral ook 
onmogelijkheden. Zij was niet helemaal tevreden om-
dat er geen antwoord was gekomen op haar vragen 
aan het begin. Zij had gehoopt te horen wat de visie 
van het college op het ouderenwerk is en hoe de ge-
meente die doelstellingen, samen met de ouderen, 
denkt te bereiken? Daar had het college geen ant-
woord op gegeven, maar, aldus mevrouw Eekhout, 
dat komt in november tijdens het tweejaarlijkse over-
leg terug. Afschaffen van dat overleg, zoals de ge-
meente in mei aankondigde, is voor de Seniorenraad 
onbespreekbaar, waarschuwde ze.  
 

Jaques Penris 
 
Bij de foto: 

Een zeer ontspannen college van Burgemeester en Wethouders 

(vanaf links Ike Busser, Twan Jansen, Hans Gilissen, Patrick van 

den Broek en Jan Loonen) bij het aanhoren van de vragen uit de 

zaal. Echt "het vuur aan de schenen leggen" was er jammer ge-

noeg niet bij.  

Tijdens de discussie tussen het college van  
B en W en de senioren werden soms 
opmerkelijke uitspraken gedaan.  
Een bloemlezing: 
 

“Bezuinigingen zijn nog nooit ontvangen met 
bossen bloemen en een staande ovatie”.  
Burgemeester Hans Gilissen. 
 

“Ik ben het prototype van een bewegende oudere: 
mijn voet gaat constant van het gaspedaal naar 
de rem.” 
Wethouder Twan Jansen.  
Wethouder Patrick van der Boek vulde aan:  
`En je hand gaat naar de mond bij het roken.` 
 

“De brandweer moet binnen tien minuten op de 
plek des onheils aanwezig zijn? Dat is een illusie. 
We houden onszelf voor de gek, als we denken 
dat dat kan.” 
Burgemeester Hans Gilissen. 
 

“We zijn verleerd om vriendelijk met elkaar om te 
gaan.” 
Burgemeester Hans Gilissen. 
 

“Ik heb een hekel aan welzijnswerkers die hun 
eigen bestaanswereld creëren.” 
Wethouder Twan Jansen. 
 

“We hebben u nodig voor het handhaven van 
normen en waarden. De jeugd heeft dat besef 
nog niet. Ik doe een beroep op het grijze kapitaal.” 
Burgemeester Hans Gilissen.  

HET DEBAT MET BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
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KBO reis naar Zuid Duitsland 
De KBO- Werkgroep meerdaagse reizen organiseert 
van 21 t/m 28 mei 2011 een 8-daagse reis naar Reit 
im Winkel in het schitterende Beieren. Deelname is 
mogelijk voor de KBO- leden uit Venray en uit de 
kerkdorpen van de gemeente Venray. 
Dit is de enige reis die door de werkgroep in 2011 
wordt georganiseerd. Contactpersoon voor de werk-
groep is Hay Achten tel. 571726. 
 
Maandelijkse wandeling  
Iedere derde woensdag van de maand houdt KBO 
Venray-kom een wandeling van ongeveer 6 kilometer 
voor alle ouderen in de gemeente Venray. Zowel 
KBO-, alsook ANBO-leden, maar ook niet-leden ne-
men er aan deel. Inschrijving voor deelname is 
steeds vanaf !3.15 uur bij De Kemphaan. U hoeft zich 
niet eerder aan te melden. 
De deelnemers vertrekken rond half twee, meestal 
per auto naar de startplaats. De routes liggen steeds 
binnen een straal van 15  km. vanuit Venray. 
Er wordt geen strak tempo aangehouden, zodat ook 
de minder geoefenden het “bij kunnen benen”. Voor 
een geringe vergoeding wordt vervoer geregeld en na 
afloop wordt een kopje koffie of thee gedronken met, 
als het budget het toelaat, iets lekkers. Mensen met 
een eigen auto worden verzocht hiermee naar De 
Kemphaan te komen, zodat bij vertrek het vervoer 
naar de startplaats geregeld kan worden. 
In de loop van de jaren is en vaste kern van wande-
laars ontstaan, maar de KBO ziet er ook graag nieu-
we wandelaars bij komen. Zij zijn van harte welkom. 
Interesse? Kom dan naar De Kemphaan op die derde 
woensdag van de maand. Wie weet wordt het ook 
voor u een vaste maandelijkse activiteit. Verdere in-
formatie: Sraar van Meijel, tel. 586389. 
P.S. Het ontbreken van een wandelbericht in Peel en 
Maas of de kabelkrant wil niet zeggen dat er geen 
wandelen is. 
 
KBO Venray-kom activiteiten. 
 
Donderdag 11 november  
Presentatie Veilig verkeer Nederland  onder de titel 
“Rooyse regels”.  De 55-plussers worden op donder-
dag 11 november geïnformeerd over veiligheidsas-
pecten in het verkeer in Venray. Wij vragen de deel-
nemers, om vooraf situaties waarover men informatie 
wil hebben of over wil spreken, te mailen naar 
m.wijnhoven@hccnet.nl of op te sturen naar VVN 
Venray, Luzerne 5 5803 JZ Venray. Een briefje in de 
KBO brievenbus in De Kemphaan kan ook. VVN 
maakt foto‟s van genoemde situaties en behandelt 
deze tijdens de middag. De presentatie begint om 

14.00 uur in De Kemphaan. Graag aanmelding vóór 8 
november op de gebruikelijke wijze (KBO brievenbus 
of telefonisch (581238).  
 
Donderdag 25 november 
Het schilderen van ikonen 
Mevrouw Andrea Silkens uit Roermond schildert ruim 
zeven jaar zelf  ikonen. Tijdens de presentatie, op 
donerdag 25 november om 14.00 uur in De Kemp-
haan, zal zij u hierover vertellen. Zo zullen de histo-
rie, de symboliek, de kleurstellingen en de techniek 
van het maken van iconen toegelicht worden. Ze 
spreekt ook over de meditatieve kant die juist bij het 
schilderen van iconen hoort. Aanmelding vóór 22 no-
vember via de KBO- brievenbus in De Kemphaan of 
telefonisch bij mevr. Trees Cadirci (581238); e-mail 
adres edtreescadirci@orange.nl. 
 
Donderdag 16 december 
Adventbijeenkomst in de Witte Hoeve 
Donderdag 16 december vindt de jaarlijks adventbij-
eenkomst in de Witte Hoeve plaats.  Deze begint om 
14.00 uur met de adventviering door Deken Harrie 
Smeets.  Het gemengd koor Ars Musica uit Venray 
zal het geheel muzikaal ondersteunen. Na de viering 
is er een gezellig samenzijn. Ars Musica zal dan nog 
enkele liederen zingen . Met een hapje, een kerst-
tombola en prijsuitreiking zal de middag tegen vijf uur 
worden afgesloten. De verkoop van toegangskaarten 
ad  € 5,- vindt plaats in De Kemphaan op dinsdag 30 
november en donderdag 2 december van 14.00 tot 
15.30 uur. Er zijn zoveel kaarten beschikbaar als er 
plaatsgelegenheid is in de zaal. 
 
Dinsdag 28 december 
Uitstapje in Kerstsfeer 
De deelnemers vertrekken rond 9.00 uur vanaf De 
Kemphaan naar Vaals, waar het Museum Vaals met 
zijn collectie kerk- en kloosterbeelden wordt bezocht.  
In museumcafé “De Zwarte Madonna” is er koffie met 
vlaai. Daarna gaat de groep naar Maastricht voor een 
koffietafel en een bezoek aan het vernieuwde Winter-
wonderland. Ook kunt u op eigen gelegenheid de 
kerststallen in de kerken of het gezellige winkelcenr-
tum bezoeken. Tegen 18.00 uur is iedereen terug zijn 
in Venray. 
De kosten bedragen € 35,-  per persoon, te voldoen 
bij aanmelding. Aanmelding vóór 1 december schrif-
telijk of telefonisch bij Trees Cadirci, Paterstraat 7, 
Venray (tel. 581238). 

KBO NIEUWS 
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Academie. In september is de ANBO academie op-
gericht. Het doel is om in vier jaar het scholingspro-
gramma van ANBO voor bestuursleden, vrijwilligers 
en leden op toonaangevend niveau te brengen.  Het 
vrijwilligerswerk professionaliseert. Voor ANBO wil 
dat zeggen: we zorgen voor kwaliteit en continuïteit. 
Er is behoefte aan goede scholing voor bijvoorbeeld 
bestuursleden, maar ook de ANBO leden kunnen ge-
bruik maken van scholing. Er zijn onder meer cursus-
sen biografieschrijven of kunstgeschiedenis. Heb je 
interesse in scholing kijk dan op www.anbo.nl onder 
ANBO academie. 
 
Zijn wij opgegroeid met de computer? 
Dit is het thema van de lezing gegeven door Herman 
van der Steeg op dinsdag 16 november. 
Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van de 
computer thuis: e mail, surfen over het internet, tele-
bankieren, maar ook aan winkelen via het internet, 
radio en televisie, muziek, film enzovoort.Verder zal 
er wat worden verteld over SIM-PC, speciaalbedoeld 
voor ouderen die op een eenvoudige manier met een 
computer willen werken. Aanmelden via e mailadres: 
dflemmers@home.nl, de brievenbus in De Kemp-
haan of telefonisch bij Diny Lemmers 0478-514362 
 

 
Gezellige reis ondanks pech 
Ouderen uit Oostrum, Castenray en Oirlo hebben een 
driedaagse reis gemaakt naar België. De regen bleef 
uit, de pech sloeg, de gezelligheid bleef. Het leek een 
hele natte vakantie te worden. Bij het vertrek regende 
het pijpenstelen en de verwachtingen waren niet 
rooskleurig. Maar gaandeweg klaarde het op en de 
rest van de reis liet de regen zich alleen zien als de 
ouderen in hun hotel in Wavre sliepen of in de bus 
zaten. In Brussel maakten de senioren een mooie 
rondrit door de stad, langs onder meer het Europarle-
ment en het paleis van koning Albert. Aansluitend 
bezochten zij Mini-Europa, het Madurodam van Bel-
gië. Het was indrukwekkend, zoals van alle 27 landen 
van Europa miniaturen van belangrijke gebouwen, 

vulkanen enzovoort waren 
tentoongesteld. 
De tweede dag bezoch-
ten de ouderen in Strépy-
Thieu ‟s werelds grootste 
scheepskabellift. Daar be-
gon de pech: de spekta-

kelwandeling kon wegens een computerstoring niet 
doorgaan. Wel konden de bezoekers een film over de 
bouw en het functioneren van de lift bekijken. Vervol-
gens reed de bus naar Ronquiéres, vanwaar de seni-
oren met een boot de doortocht bij de kabellift, met 
een stijging van ruim 73 meter, meemaakten. Het 
was een zeer interessante vaart van ongeveer twee 
uur. Aansluitend zouden de reizigers een bezoek 
brengen aan het Spektakelparcours over het dage-
lijks leven van de binnenschippers. Helaas sloeg de 
pech weer toe, want ze moesten van de plek weg 
vanwege brandalarm. Alles is goed afgelopen. 
De derde dag, op de terugreis, kregen de ouderen in 
Steenhuffel een rondleiding door de Palm-brouwerij. 
Zij zagen ook een film over de geschiedenis van de 
brouwerij. Het is echt een belevenis om te ervaren 
wat dit proces van bierbrouwen inhoudt. Helaas pech 
voor de mensen met een rollator of rolstoel, Ze kon-
den niet mee vanwege de vele trappen in het ge-
bouw. Uiteraard werd ook het nodige bier geproefd. 
In de aangrenzende stoeterij van kasteel Diepen-
steyn bewonderden ze tenslotte de prachtige Bra-
bantse trekpaarden. Daar de groep ruim in de tijd zat 
deed ze in Someren-Eind  nog even de Abdij Postel 
aan, voor in deze plaats het diner werd geserveerd. 
Oostrum, Oirlo en Castenray kunnen terugkijken op 
een ontspannen reis, ondanks dat niet alles op rolle-
tjes verliep. 
 

Leny Tromp  

ANBO INFO 

3-DAAGSE REIS NAAR BELGIË 
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Tegemoetkoming 

Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan kunt u 
een tegemoetkoming krijgen in de extra kosten die u 
hiervoor maakt. Dit is geregeld in de Wet tegemoet-
koming chronisch zieken en gehandicapten, kortweg 
Wtcg genoemd. Deze Wtcg kan ook financiële com-
pensatie bieden aan ouderen en arbeidsongeschik-
ten. De Wtcg geldt sinds 1 januari 2009 en is in de 
plaats gekomen van de vroegere “buitengewone uit-
gaven” bij uw belastingopgave. 

Wat moet u doen?  
Als u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, 
krijgt u in oktober of begin november 2010 automa-
tisch bericht van het Centraal Administratie Kantoor 
(CAK). Het CAK betaalt de tegemoetkoming voor de 
eerste keer uit in december. Het bedrag waar u recht 
op heeft, wordt vervolgens op uw rekening bijge-
schreven. Maar let op: alleen de gegevens die bij de 
ziektekostenverzekeraar bekend zijn, tellen mee voor 
de tegemoetkoming. Als u dus kosten hebt gemaakt 
voor zorg en hulpmiddelen die u zelf heeft betaald, 
moet u de rekeningen hiervan op tijd indienen bij uw 
zorgverzekeraar.  

Geen brief ontvangen?  
Denkt u dat u recht heeft op de tegemoetkoming over 
2010, maar heeft u op 16 november nog geen brief 
ontvangen? Dan kunt u de tegemoetkoming aanvra-
gen bij het CAK: Antwoordnummer 1608, 2509 VB 
Den Haag (postzegel niet nodig). Wilt u informatie 
dan kunt u gratis bellen met nummer 0800 1925. 
 
Oproep aan vrijwilligers. 
Het GPV is al twintig  jaar actief in de gemeente Ven-
ray. Kort samengevat heeft het GPV als doel de loka-
le belangenbehartiging voor mensen met een beper-
king. Bestuur en leden van de werkgroep zetten zich 
hier optimaal voor in. Het bestuur houdt zich vooral 
bezig met het beleid en de collectieve belangenbe-
hartiging, de werkgroep BTB (bereikbaarheid, toe-
gankelijkheid en bruikbaarheid) is vooral praktisch 

actief bij het controleren van de toegankelijkheid van 
de openbare ruimte en gebouwen. Om de gestelde 
doelen te kunnen bereiken, is overleg en samenwer-
king met andere organisaties, zoals het gemeentebe-
stuur, Gehandicapten Organisatie Venray, Senioren-
raad, WMO klankbordgroep, Cliëntenraad WWB, 
Commissie Ouderhuisvesting en Zorgbelang Venray 
noodzakelijk.  
 
Om al deze taken goed te kunnen uitvoeren hebben 
we vrijwilligers nodig, die zich willen inzetten om van 
Venray een samenleving te maken die voor iedereen 
toegankelijk is. Wij willen geen invalidentoilet, maar 
toiletten die „voor iedereen‟ toegankelijk zijn. We wil-
len geen invalidenparkeerplaatsen, maar parkeer-
plaatsen die „voor iedereen‟ bruikbaar zijn. Wij willen 
geen aangepaste woningen maar woningen waarin 
iedereen kan wonen.  
U kunt ons helpen dit doel te bereiken door u aan te 
melden als bestuurslid of als lid van de werkgroep 
BTB bij het secretariaat GehandicaptenPlatform Ven-
ray tel. 0478 586313   e-mail: GPVenray@home.nl  
Mogen we op u rekenen? 
 

Jac Haegens  

NIEUWS VAN HET GPV 

De ouderenadviseur komt graag bij u langs voor 
informatie en advies over Wonen, Zorg, Welzijn 
en Financiële regelingen:      0478-517317  
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Een leuk programma, goed weer en veel ouderen. 
Vrijdag 1 oktober werd de Dag van de Ouderen een 
succes dank zij deze drie ingrediënten. 
  
De middag begon met een traditionele plechtige 
hoogmis in de Grote Kerk, die tot de laatste plaats 
bezet was. Daarna liepen de ouderen, die een kaartje 
gekocht hadden, in groepjes naar de Schouwburg. 
Daar konden ze genieten van een kop koffie, alvo-
rens ze in de grote zaal plaats namen voor een voor-
stelling vol humor en gezelligheid. 
  
Voorzitter Trudy Eekhout van de Centrale van Oude-
renverenigingen zei in haar openingswoord dik tevre-
den te zijn dat er in de schouwburg liefst 170 mensen 
méér waren gekomen dan een jaar eerder.  
De mannen van de Helmondse cabaretgroep  
Petazzie wisten de reden hiervan wel te vertellen. 
“Vorig jaar viel 1 oktober op donderdag, dan moet er 
gekaart worden”. Het duo mengde diverse Venrayse 
toestanden in hun conferences en liedjes. 
 

Vervolgens was het toneelgroep Vondel uit Casten-
ray die op humoristische wijze het probleem van 
computeren door ouderen voor het voetlicht bracht. 
De ten tonele gevoerde cursus leverde de ene na de 
andere lachsalvo op. 
 
Het Venrayse smartlappenkoor "De Sjanellekes" in 
zijn rose outfit zette al vrij snel de ouderen in de zaal 
aan het meezingen. De toeschouwers kregen er 
maar niet genoeg van. 
Bij het napraten in de foyer was het niet alleen druk 
bij de stand van de Stichting Computercursussen, 
maar vooral ook bij die van de Turkse en Marokkaan-
se hapjes. 
  
Organist Spreeuwenberg zorgde opnieuw voor gezel-
lige muziek. 

 
OV chipkaart 
KBO Venray-kom 
en ANBO organise-
ren onder het mot-
to “Ik Spoor” op donderdag 4 november een geza-
menlijke informatiemiddag over de OV chipkaart. 
 
De bijeenkomst vindt plaats in De Kemphaan en be-
gint om 14.00 uur. Het thema „Ik Spoor‟ is een initia-
tief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  
Het Rijk wil hiermee het treingebruik onder 55-plus-
sers bevorderen. 
Tijdens de presentatie komt het hele reisproces aan-
bod en wordt er volop aandacht besteed aan de actu-
ele ontwikkelingen rond het nieuwe fenomeen OV 
chipkaart. Uiteraard is er gelegenheid voor het stellen 
van vragen. 
 
Na deze bijeenkomst zullen de ANBO en KBO kijken 
welke vervolgstappen er nog genomen moeten wor-
den. Wij hopen dat veel leden de bijeenkomst bij zul-
len wonen zodat we straks allemaal goed voorbereid 
zijn om te kunnen reizen met de OV chipkaart. 
Graag aanmelden voor deze bijkomst bij Diny Lem-
mers, dflemmers@home.nl, tel. 514362 (ANBO) of 
Trees Cadirci, edtreescadirci@orange.nl, tel. 581238
(KBO) 
 
Deelname aan activiteiten 
Regelmatig wordt de vraag gesteld wie wel/niet mee 
kan doen aan de activiteiten van de ANBO en KBO. 
Leden van de ANBO en de KBO-Venray-kom kunnen 
deelnemen aan activiteiten van beide verenigingen 
voorzover deze activiteiten niet specifiek voor eigen 
leden zijn, zoals bijvoorbeeld de jaarvergaderingen 
en kerstvieringen. 
 
Als deelname extra kosten voor de organisatie tot 
gevolg heeft, worden deze kosten in rekening ge-
bracht bij deelnemers die geen ANBO-lid of KBO-lid 
zijn. Ook introducees of andere belangstellenden 
kunnen aan activiteiten deelnemen. 
 

Henk de Klerk KBO Venray Kom 
Twan Christians ANBO Venray  

DAG VAN DE OUDEREN GESLAAGD 
GEZAMENLIJKE INFORMATIEMIDDAG  
ANBO EN KBO OVER OV-CHIPKAART 

 

  Lustrum   
Het Alzheimer Café Venray viert op 

maandag 8 november zijn eerste lustrum met 
een „theater‟voorstelling in De Kemphaan. De 

Alzheimer Buben zullen in die voorstelling 
“respectvol dollen met dementie”. De avond 

begint om 19.30 uur.   
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Een serie over monumenten  
en kunstwerken. 
 

Hij is te vroeg overleden maar met liefst tien kunst-
werken in Venrays openbare ruimte wel volop aanwe-
zig. Kunstenaar Piet Hermans (1945 - 2007) kan bo-
gen op de meeste werken en bovendien op het klein-
ste en grootste. Het laatste kwam postuum: de me-
tershoge Eurozuil 
op de rotonde 
Noordsingel - 
Raadhuisstraat. 
Eerder is hier al 
belicht dat het in 
piepschuim-
uitvoering een ver-
grote versie is van 
Hermans‟ trofee 
van de Rabo Pu-
blieksprijs voor 
Venrayse onder-
nemers. Het klein-
ste beeld kwam vorige keer ter sprake: de nar op een 
schans in Castenray. Daar staat ook Thej mit d‟n 
trekbuul, het enige bronzen beeld in het Venrayse 
van Hermans. Want als docent van de Vrije Acade-
mie, later Kunstencentrum Jerusalem en als kunste-
naar was hij keramist in hart en nieren. Zijn beelden 
zijn meestal van keramiek/steengoed gemaakt. Zoals 
de Imker (1987) met zijn bijenkorven op het plein 
voor de kerk in Heide, dankzij de dorpsraad geschon-
ken door Vissers Wegenbouw. 
In Leunen kon de dorpsraad met 
gemeentelijk geld De Ruuper 
(1998) laten plaatsen bij de kerk: 
de dorpsomroeper uit vroeger 
dagen, die nieuws en medede-
lingen rond bazuinde. In hetzelf-
de jaar maakte Hermans in de-
zelfde stijl De Wachter in het 
plantsoen aan de Leunseweg bij 
wooncomplex Zuiderpoort. Deze 
plek was van oudsher aan de zuidkant 
de poort naar Venray. Vandaar deze 
poortwachter. Het is volgens Hermans 
geen Franciscaan, hoewel het beeld 
wel doet denken aan de paters Francis-
canen, hier eeuwenlang verbonden aan 
klooster, kerk en school. Dit beeld is 
met gemeentelijke steun geplaatst op 
initiatief van de Wijkraad Zuid.  
Tien jaar eerder maakte Hermans een vergelijkbaar 
beeld: Pierrot, een clown met een lach en een traan. 
Aan de ene kant de vrolijke pias, aan de andere kant 
de treurige, in zak en as. Een geschenk in 1988 van 

de Pica‟s, de carnavalsvereniging van het Psychia-
trisch Centrum bij haar 33-jarig bestaan. Het beeld 
laat zien dat vreugde en verdriet met elkaar verbon-
den zijn. En ook: personeelsleden doen met carnaval 
gek, bewoners hebben last van gekte. Pierrot staat 
nu op Servaashof voor het paviljoen aan de Kerk-
dijklaan 69 tegenover de kinderboerderij. Daarbij in 
de buurt, in het plantsoen langs Servatiusweg 
(Antoniusveld) prijkt Putvondsten (1998). Deze gesti-
leerde boomstam-put en (helaas verdwenen bronzen) 
voorwerpen daarin verwijzen naar boomstam-
waterputten en gebruiksvoorwerpen uit lang vervlo-

gen tijden. Die 
werden gevon-
den bij archeolo-
gische opgravin-
gen voordat An-
toniusveld ge-
stalte kreeg. Het 
kunstwerk is ge-
schonken door 
Bouwmij Jans-
sen, die een 
groot deel van 
deze wijk bouw-
de. 

Hermans maakte ook werk over en met kinderen. In 
2002 het Monument Naamloze doodgeboren kinde-
ren aan zuidkant van de Grote Kerk. Doodgeboren 
kinderen kregen vroeger geen naam en werden in 
ongewijde aarde begraven. Op initiatief van Nel Aben 
en Jeanne Peters blijft de herinnering aan hen in le-
ven. De kunstenaar liet zich inspireren door een 
Mexicaans gebruik. Daar krijgt elk kind een geboorte-
schaal. Na de dood wordt die met een gat erin on-

bruikbaar gemaakt. Hermans koos voor een ster, 
waar het zonlicht doorheen speelt.  

 
De zon verwerkte hij in 1983 
in Vlaswei, twee reliëfs aan 
de gevel van basisschool 
De Vlaswei in Landweert, 
waar vroeger vlas werd ver-
bouwd. De glooiing van het 
landschap met witte en 
blauwe vlasbloemen met 
daarboven de zon is ver-
beeld in het ene reliëf, water 
en lucht zijn uitgebeeld in 
het andere. De reliëfs van 
geglazuurd steengoed pas-
sen in elkaar want kleuter- 
en lagere school werden 
samengevoegd in de basis-

school met onder- en bovenbouw. In zijn ontwerp op 
papier liet Hermans schoolkinderen vogels, vissen en 
vlasbloemen tekenen, die in het eindresultaat te her-
kennen zijn. 

Paul Reiniers    Foto's: AFV Venray 

HEBT U EEN MO(NU)MENTJE? 

Trekbuul Ruuper Imker 

Vlaswei 1 

Vlaswei 2 


