
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDER IN DIT NUMMER: 

 De Schakel is een uitgave van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 

  INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

 jaargang 25  nummer 12 / 1 dec 2010 / jan 2011 

 Oplichters- Jaques Penris waarschuwt 

 Nieuwe activiteiten SeniorService   

 Nieuw glas-in-loodraam Grote Kerk deze 

zomer geplaatst. 

 Werk mee aan nieuw Beleidsplan 

 Floriade nadert 

 Hebt u een monumentje? Een serie over 
monumenten en kunstwerken. 

Een prachtige bestrating, een sfeervolle verlichting, een kleurrijke fontein. Venray heeft de zondagse broek aangetrokken 
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Over: de begroting 2011, De Schakel  
en Dag van de Ouderen; over het 
beleidsplan 2012-2016. 
De Seniorenraad heeft zich op 4 november gebogen 
over de begroting voor 2011. De Centrale van 
Ouderenverenigingen deed dit twee weken later, op 
16 november en nam enkele fikse besluiten. En dat 
was nodig, want, als er geen bezuinigingen werden 
doorgevoerd, zou de Centrale van Ouderenvereni-
gingen in 2011 een verlies van 3361 euro gaan lijden.  
Voor een flink deel ontstaat dit tekort door de 
gemeentelijke bezuiniging van tien procent op het 
jaarlijkse subsidiebedrag. Hierdoor komt er naar 
schatting rond de 700 euro minder in kas. Bovendien 
is aangekondigd dat dit bedrag voor vijf jaar vast 
staat. Het zal niet, zoals tot nu toe gebeurde,  telkens 
iets worden verhoogd om de stijgende kosten op te 
vangen. Dat moet de Centrale vanaf nu dus zelf 
dienen op te brengen.  
  

De Schakel. Daarnaast is het vernieuwde ledenblad 
De Schakel een stuk duurder dan het oude blad van 
een jaar geleden. Door de vernieuwing zijn de kosten 
hiervan gestegen van rond de 7000 naar dit jaar 9000 

euro. Vanwege de papierprijzen zal dit bedrag in 
2011 tot boven de 10.000 euro stijgen. Een deel van 
die kosten wordt weer opgevangen door de 
advertenties in het blad, maar dan nog blijft er een 
gat van rond de 4000 euro, dat voor rekening van de 
Centrale komt. Een suggestie van de Seniorenraad is 
om De Schakel niet tien keer, maar negen keer te 
laten verschijnen. De Centrale was daar niet voor, 
omdat het verwarrend is voor de ouderen, als ze 
ineens wel de Nestor krijgen, maar niet De Schakel. 
Dus moet het tekort worden weggewerkt door meer 
advertenties te werven. De 3000 euro die de redactie 
nu heeft begroot, is niet voldoende. Van de andere 
kant: meer advertenties betekent minder ruimte voor 
verhalen. Uitbreiding van het blad van twaalf naar 
zestien pagina‟s brengt dan wel soelaas, maar vergt 
ook weer meer advertenties om de extra drukkosten 
te betalen. Zo draait de zaak in een kringetje rond. 
De redactie zal zich hier binnenkort over beraden. 
 

Ook de Dag van de Ouderen (DvO) was dit jaar 
behoorlijk duurder. Maar hier tegenover stond een 
forse bijdrage van de stichting Computercursussen. 
Deze bijdrage was duidelijk als eenmalig bestempeld. 
Omdat niet bekend is of er nieuwe sponsors worden 
gevonden, streepte de Seniorenraad maar alvast 
2000 euro weg van de DvO-begroting. 
Dit leidde tot een pittige discussie in de vergadering 
van de Centrale. Die besliste, dat in elk geval niet 
getornd moest worden aan de kwaliteit van de 
middag. Daar moet dus ongeveer evenveel geld voor 
beschikbaar zijn. Om toch het tekort terug te dringen 
werd het voorstel aangenomen, om de toegangsprijs 
van zes euro op te trekken naar 7,50 euro. Dat deed 
de centrale liever dan het aantal gratis consumpties 
te verminderen. Zelfs bezoekers vonden de entree 
voor een middag met gratis koffie en gebak, drank en 
hapjes ´belachelijk laag´. 
De organisatie krijgt voor 2011 de taak zoveel 
sponsors te werven dat er maximaal een verlies van 
duizend euro wordt geleden. Het koor Smele 
Brothers uit Ysselsteyn bood spontaan aan volgend 
jaar voor niets in de kerk te zingen. Dat scheelt 
alweer 50 euro. 
 

Tenslotte is er in de Seniorenraad gesproken over 
twee andere bezuinigingsmogelijkheden: het 
schrappen van de nieuwjaarsreceptie en van de 
eindejaarsafsluiting van de Seniorenraad. De 
nieuwjaarsreceptie, bedoeld voor alle ouderen in de 
gemeente en voor de relaties als gemeente en 
instellingen, werd door de Centrale gehandhaafd. De 
eindejaarsafsluiting werd wel geschrapt. 
Verder maakte de Seniorenraad een begin aan het 
schrijven van een nieuw beleidsplan voor de jaren 
2012-2016. Alle afdelingen is gevraagd de komende 
maanden met de leden een enquêtelijst in te vullen 
en aan te geven welke zaken de komende vier jaar 
belangrijk zijn. Heel 2011 zal worden gebruikt om het 
beleidsplan te schrijven en te bespreken.   

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 14 januari  

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

Kopij kan worden aangeleverd t/m 2 januari  

Advertenties moeten uiterlijk 28 december ingeleverd 
zijn op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  
Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter), Herman Jacobs,  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts, Matt Botden. 

Redactiesecretariaat:  
Annemie Grotens  
Dagoberthof 30, 5801 JK Venray  
Tel. 0478 - 58 30 50  
e-mail: secretariaat.schakel@seniorenraad.info  

Grafische vormgeving:  
Maurits Kuit (maurits.schakel@seniorenraad.info)  
Corry Houwen (corry.schakel@seniorenraad.info)  

Drukwerk: NLW grafisch - Venray  
De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray en van 
"Wonen Venray". 

SENIORENRAAD EN 
 CENTRALE ACTUEEL 
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Burgers van Venray, laat uw stem horen 
Sinds enkele maanden  circuleert op internet en in 
het Venrayse weekblad Peel en Maas een site/artikel, 
“Burgers van Venray” genaamd. Voor wie het nog 
niet kent: bijna elke week staat in Peel en Maas een 
zwart blok met witte letters, waarboven in een grijs 
vlakje "Burgers van Venray" staat. De website is 
www.burgersvanvenray.nl  Ouderen die op internet 
willen kijken kunnen ook via www.seniorenraad.info 
klikken op “handige links”, ze vinden dan linksonder 
in de pagina het vignet waarop ze moeten klikken om 
de site te vinden. De initiatiefnemers poneren elke 
maand een stelling, waarover mensen kunnen 
zeggen of ze het er mee eens zijn of niet en waarom. 
Die stelling varieert van “De bladkorven moeten terug 
in de herfst” tot “Venray moet inderdaad bezuinigen”. 
Deelnemers kunnen dus hun mening geven over 
echte problemen of kleine kwesties. 
Wie het er mee eens is, klikt op de oranje button in 
het beeldscherm, wie het er niet mee eens is op de 
blauwe. Men kan dan tevens zeggen waarom men 
voor of tegen is. Elke maand reageren tussen de 100 
en 400 burgers. Op deze wijze trachten de initiatief-
nemers de bestuurders in Venray een hart onder de 
riem te steken. Of ze willen hen waarschuwen dat de 
burger niet van die plannen gediend is. 
Jammer dat de makers van deze „poll‟ (engels voor 
kiezen) gekozen hebben voor witte letters op een 
zwarte ondergrond. Vooral in het beeldscherm is dat 
door ouderen en minder goed zienden slecht te 
lezen. Ze kunnen de tekst wat vergroten door 
rechtsonder in het beeldscherm het schuifje van 
„100%‟ naar bijvoorbeeld  „150%‟ te zetten.  

Het maandelijks opzetten van een stelling brengt met 
zich mee dat er ook onderwerpen komen, waarover 
niets te kiezen valt.  
Zo was de keuze van oktober over de grote, roestige 
poortwachters bij de invalswegen van het centrum 
eigenlijk een zinloze. Mooi of niet mooi, die dingen 
zijn geplaatst, klaar.  

 
ZEKERHEDEN? 

 
Welke zekerheden hebben we?  
Soms kun je daaraan hevig twijfelen. 
Er gebeurt van alles in de wereld om ons heen.  
Veel waarden en normen waarmee we opgevoed zijn 
blijken niet meer te gelden of worden in twijfel 
getrokken. Dat geeft een gevoel van onzekerheid.  
Je wordt dan wel op jezelf terug geworpen. 
Confrontatie met jezelf: wat heb ik waarmee ik verder 
kan in deze omstandigheden? Je merkt het ook aan 
andere mensen. Je ziet dat er mensen zijn die het 
niet meer zien zitten.  
Zelfdodingen zijn aan de orde van de dag. Uit je 
eigen (vertrouwde) kring zijn er die een einde maken 
aan hun leven. Een collega met wie je indertijd zo 
prettig hebt samengewerkt blijkt volledig vast gelopen 
te zijn en zoekt bevrijding in de zelf gekozen dood. 

Wellicht gebeurt dit ook in je eigen 
familie, in de buurt waar je woont. 
Telkens zijn het confrontaties met 
niet te begrijpen omstandigheden. 
Vraagtekens vullen je gedachten: je 
zou het zo graag willen 
doorgronden, maar je stuit op iets 
ongrijpbaars. Het voedt je gevoel 
van onzekerheid. 
Ik denk dat we het aan moeten 
durven over onszelf na te denken. 
Durf je af te vragen wat je in je 

opvoeding geleerd hebt over zekerheden in het 
leven. Je stapt dan over die drempel heen, die ons 
opsluit in de engte van onbegrip en bekrompenheid. 
In Rotterdam staat op een tram deze tekst van de 
stadsdichter: "Wie een brug legt naar een ander kan 
altijd heen en terug."  Je zult dus heel bewust zelf iets 
moeten doen om uit de onzekerheid te geraken. Naar 
je medemens gaan. Uiteraard uitkijken naar wie je 
gaat.  
We vieren binnenkort Kerstmis,dat 
voortzetting is van het oude zonne-
wendefeest in deze noordelijke streken: de 
zon staat op haar diepste punt en keert 
terug op haar weg naar het zuiden; de 
dagen beginnen weer te lengen. Het is 
jaarlijks terugkerend: moment van 
zekerheid. Christenen hebben dit feest aangegrepen 
om hun geloof in Jezus van Nazareth uit te drukken: 
Hij is gekomen is om zijn licht in de wereld te 
brengen.  
Voor hen die niet geloven in Jezus, is het terugkeren 
van de zon een prikkel om hoopvol de toekomst in te 
gaan. 

Pius van Loon 

 

COLUMN 

Het Poortmonument in de Poststraat.  
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Mooie plannen 
 
Het is niet de eerste keer dat we in de kranten lezen 
dat, het betrekken van burgers bij de leefbaarheid 
een goede zaak is. In nummer 10 van De Schakel 
hebben we al uitgebreid aandacht besteed aan de 
wens betrokken te worden bij het nieuwe wijkontmoe-
tingscentrum in Veltum. Het functioneren van een 
wijkontmoetingscentrum is mede afhankelijk van de 
beleving bij de mensen, dat een dergelijke voorzie-
ning ook iets is ván de wijkbewoners. 
 
In de gemeentelijke nota “Leefbaarheid 2020  - Rou-
teplanner voor vitale dorpen en wijken” staan veel 
voornemens om de burger te betrekken bij die leef-
baarheid in de eigen wijk. Zo stelt de gemeente bij-
voorbeeld voor om burgers, die zich actief inzetten 
voor de wijk, te belonen en hen “binnen de mogelijk-
heden te ondersteunen”. Overigens valt in de nota 
wel te lezen dat het moeilijk zal zijn daar de komende 
jaren geld voor te vinden.   
 
Maar er zijn nog andere zorgenpunten van zorg. De 
gemeente gaat er blijkbaar van uit dat haar eerste 
“aanspreekpartners” – wijkraden en organisaties-  
contact hebben met de wijkbewoners. Uit ervaring 
weten we, dat die contacten in de wijken minder in-
tensief zijn dan in de kerkdorpen. Voor Veltum geldt 
dat de organisaties die binnen Veltum werken, weinig 
gebruik maken van de ervaring en deskundigheid van 

met name de ouderen onder ons. Verder valt ook 
weinig communicatie te bespeuren ten aanzien de 
herstructurering van de wijk Veltum. 
Een voorbeeld daarvan is het goeddeels ontbreken 
van een planmatige inbreng van de burgers bij alle 
bouwinitiatieven. Als er al inbreng is (zoals die vanuit 
de Ouderenvereniging Veltum rond de bouw van het 

wijkontmoetingscentrum), dan moet dat nu nog ge-
beuren via allerlei omwegen.  
In de sterk verouderende wijk Veltum hebben wij 
(ouderen en andere wijkbewoners) groot belang bij 
een goed functionerend wijkontmoetingscentrum, als 
ondersteuning van de leefbaarheid van onze wijk. 
 
De Ouderenvereniging Veltum wil aan de slag met 
wat in de gemeentelijke nota allemaal is aangereikt. 
Ze zal zich blijven presenteren als een groep die mee 
wil doen en dus een stem wil hebben als het gaat om 
de herstructurering van Veltum. 
 
Chris Ter Beek 
 

   

 
Het Venrays Museum en de  
Koninklijke Harmonie Euterpe bieden 
de leden van de KBO en ANBO een  
“muzikale middag” aan. Deze is op dinsdag 11 janua-
ri in het Kunstencentrum Jerusalem aan de Heuvel-
straat 4 te Venray. 
Het programma luidt als volgt:  
- Om 14.00 uur wordt u ontvangen met koffie of thee 
en is er een optreden van leden van het Seniorenor-
kest. 
- Vervolgens geeft Twan van Els een toelichting op 
de tentoonstelling over 150 jaar Euterpe.  
- Om 15.15 uur kan een bezoek worden gebracht aan 
het museum, waar de tentoonstelling “Van Toeten en 
Blazen” is ingericht. 
- Om 16.00 uur komt er een einde aan de bijeen-
komst. Verder bezoek aan museum op eigen gele-
genheid. 
U kunt zich tot 7 januari aanmelden bij Trees Cadirci 
(581238 ) of via de bus bij De Kemphaan. Ieder gaat 
op eigen gelegenheid naar het Kunstencentrum. 

OUDERENVERENIGING  
VELTUM 

 
De Schakel later 

De attente lezer van De Schakel zal hebben 
gezien dat het blad pas deze week in de bus 
valt en niet, zoals aangekondigd in het vorige 
nummer, op 2 december. Dit heeft te maken 
met de week uitstel, waartoe de directie van 

het landelijke KBO-blad De Nestor op het 
laatste moment heeft besloten. Om de 

bezorgers niet twee keer op pad te sturen heeft 
de redactie van De Schakel toen besloten ook 
maar iets later uit te komen. Voor wie vergeefs 

heeft zitten wachten: onze excuses voor het 
ongemak.  

In Veltum wordt hard gewerkt. Het wijkgebouw komt 
rechtsachter, nabij de hoge boom.  

MUZIKALE MIDDAG 
VOOR LEDEN KBO EN ANBO 
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Afscheid  voorzitter Henk de Klerk 

Tijdens de feestmiddag voor vrijwilligers, op 19 no-
vember in De Kemphaan, is de zilveren KBO-speld 
uitgereikt aan Henk de Klerk. De speld met oorkonde 
werd overhandigd door voorzitter van KBO-Limburg, 
Reinier Thiesen. 

Henk de Klerk heeft onlangs na een periode van tien 
jaar de voorzittershamer overgedragen aan Martin 
Wijnhoven. De Klerk is al enige tijd voorzitter van de 
KBO-regio Venray/Horst. Tijdens zijn toespraak 
roemde de heer Thiesen Henk vanwege zijn inspire-
rende inzet voor de KBO en de voorbeeldige leiding, 
die hij aan het bestuur heeft gegeven. Het voorzitter-
schap van de regio van Venray/Horst is in zijn per-
soon dan ook in goede handen, verzekerde Thiesen. 
Sraar van Meijel nam tijdens de bijeenkomst afscheid  
als contactpersoon voor de nieuwe leden en Wim van 
Meijel nam afscheid als bode. 
 
 

De oude koffergrammofoon.   

Op donderdag 13 januari zal Ton 
Verbeek een lezing houden over 
het Nederlanse lied uit lang vervlo-
gen jaren. Verbeek presenteerde 
al eens eerder met succes zijn 
programma. Hij laat ons luisteren 
naar oer-Hollandse liedjes uit di-

verse episodes. Onder anderen Louis Davids, Wim 
Sonneveld, Tom Manders maar ook The Blue Dai-
monds en Anneke Grönloh zullen de revue passeren. 
Het belooft een aantrekkelijke middag te  worden 
voor iedereen die van nostalgische muziek houdt. 
De aanvang is om de 14.00 uur. Graag voor 6 januari 
aanmelden bij Trees Cadirci 581238 of mail:  
edentreescadirci@orange.nl of in de postbus bij De 
Kemphaan. 

Vertellingen uit de Peel       
In een zelf gecreëerd decor neemt 
Frans van de Pas ons op donderdag 
27 januari mee naar de geschiedenis 
van De Peel. Met passie en enthousi-
asme probeert hij zijn publiek te laten 
inleven in legendes en wel zodanig dat 
er interactie ontstaat. Het mysterie van 
de Gouden Helm, een interessante ont-
dekking in De Peel, blijft hierbij natuurlijk niet onbe-
sproken.  
Frans is onderwijzer, komt uit Ysselsteyn, en is een 
gewaardeerd regisseur van o.a. De Venrayse 
Scrooge, ’n Ongeluuëfeleke Kersaovend. 
De aanvang is om 14.00 uur.  
Aanmelden graag bij Trees Cadirci tel: 581238  of in 
de bus bij De Kemphaan. 

  KBO NIEUWS 

Foto: Henk Lammen, Kabelkrant Venray 

Reinier Thiesen overhandigt Henk de Klerk 
de oorkonde, die bij de zilveren speld hoort. 

 
Jasje zoek 

Op de Dag van de Ouderen, 1 oktober, is 
mevrouw Kramer in de schouwburg haar 

frambooskleurige jasje kwijtgeraakt. Ze zou het 
graag terug hebben. Wil degene die het 

gevonden heeft, het haar terugbrengen op 
Berkenstraat 16 in Venray.  
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Enquete over domotica 
 
Tijdens de vergadering van de Centrale van Oude-
renverenigingen meldde voorzitter Wil Mutsaers van 
de commissie Ouderenhuisvesting, dat er een 
„domotica‟platform in oprichting is.  
Domotica is een woord dat is samengesteld uit het 
Latijnse woord domo (domus is huis) en informatica, 
wat slaat op computertechnologie. Onder domotica 
wordt alle computertechniek bedoeld die in een huis 
kan worden toegepast, uit het oogpunt van veiligheid 
(sloten, bewaking), zorg (patiëntencontacten, controle 
op afstand) of gewoon uit gemak (afstandsbediening 
van verlichting, zonneschermen, enzovoort). Domoti-
ca wordt ook wel woonhuisautomatisering genoemd. 
 
De zorginstellingen Proteion en De Zorggroep willen 
binnenkort een flink aantal ouderen gaan bevragen 
naar hun belangstelling voor deze woonhuisautomati-
sering en wat mensen daar eventueel voor over heb-
ben. Bij het toekomstige bouwen van huizen voor ou-
deren is het ook aan te bevelen deze automatise-
ringsmogelijkheden meteen in te bouwen. Dat is mak-
kelijker en goedkoper dan het later inbouwen in een 
bestaande woning. Het domoticaplatform krijgt tot 
taak hierover mee te praten en te bekijken wat er in 
Venray bereikbaar is op dit gebied. 
 

 
 
Welzijnsstichting Synthese is op zoek naar enkele 
vrijwilligers voor de dagvoorziening „Aan de Singel‟.  
 
De stichting zoekt mensen die een morgen of middag 
willen helpen als activiteitenbegeleider of als kok. 
De dagopvang of dagvoorziening aan de Westsingel 
in Venray is bedoeld voor mensen van 65 jaar of ou-
der, voor wie het beter is dat ze niet meer de hele 
dag alleen thuis zitten, Bijvoorbeeld omdat ze slecht 
ter been zijn, vergeetachtig worden, vereenzamen. 
Ze krijgen via het CIZ (de instantie die in Nederland 
bepaalt wie welke en hoeveel zorg krijgt) een indica-
tie, of het kan met een verwijzing door de gemeente 
via de WMO.  
 
Voor dit werk zijn vrijwilligers onmisbaar geworden. 
Zij kunnen de ouderen helpen met knutselen, geheu-
gentraining, meedoen met een spelletje of met het 
lezen van de krant. Als kok kunnen ze helpen bij het 
klaar maken van het eten, de vrijwilligers zorgen voor 
thee en koffie.  
De dagvoorziening is van maandag t/m vrijdag en om 
de week op zondag geopend. Vanaf januari 2011 
komt hier mogelijk de zaterdag bij. 
 
Misschien bent u met pensioen of heeft u geen werk 
en wilt u toch zinvol bezig zijn. Wie graag zo iets wilt 
betekenen voor ouderen, kan zich melden of informa-
tie vragen bij Annemarie Joosten van Synthese, tele-
foon 517317 of schrijven via e-mail: info@synthese.nl 

ENQUETE WOONHUIS-
AUTOMATISERING 

Te huur  
 

Seniorenappartement  
met unieke zichtlocatie  
op Schouwburgplein 8  

te Venray.  
Balkon aan voorzijde  

en lift aanwezig.  
Oppervlakte 100 M² 

Telefoonnummer  
06-44169461 of  

0478-588868  

SYNTHESE ZOEKT  
VRIJWILLIGERS 

 
 

Senioren en motoren 
Ger Reintjes, Henk en Toon Hoedemakers uit 
Veulen hebben het initiatief genomen om een 
Oldtimer-Motorenclub op te richten. Het doel 

is om een aantal vitale senioren met oude 
motoren bij elkaar te brengen, 

om over hun 
gezamenlijke 

passie te 
kunnen 

praten, samen 
toertochten te 

maken en de motoren te showen. Mensen die 
hier belangstelling voor hebben kunnen zich 

opgeven bij Ger Reintjes op mailadres 
gerpaulareintjes@hetnet.nl  
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Op initiatief van voorzitter Trudy Eekhout van de 
Centrale van Ouderenverenigingen is de Senioren-
raad begonnen met het maken van een nieuw be-
leidsplan voor de jaren 2012 tot 2016. Het huidige 
beleidsplan loopt eind volgend jaar af. 
 
In een dergelijk beleidsplan wordt vastgelegd wat de 
centrale en de Seniorenraad vanaf 2012 tot 2016 wil-
len gaan doen: welke problemen er zijn, welke plan-
nen er moeten komen om die problemen aan te pak-
ken, welke doelstellingen ze willen nastreven in zijn 
geheel of per onderdeel en wat de weg zal zijn om dit 
te bereiken. In het kader van de bezuinigingen liggen 
er nogal wat “beren op de weg”. 
 
Nu kunnen de Centrale en Seniorenraad dit allemaal 
zelf wel bedenken, maar de bedoeling is om de oude-
ren mee te laten praten. Dus is alle aangesloten afde-
lingen gevraagd om voor 1 februari aan te geven wel-
ke onderwerpen en problemen er in hun ogen moe-
ten worden aangepakt in de komende jaren. 
 
Ouderen, ook zij die niet bij een bond zijn aangeslo-
ten, kunnen dit onder meer doen door een brief te 
schrijven aan secretaris P. van Doesum, Bosscher-
molen 5, 5801 HE in Venray of deze in de brievenbus 
te doen bij De Kemphaan, met als vermelding Senio-
renraad Beleidsplan. Het kan ook via de e-mail naar 
pvdoesum@gmail.com   
De Seniorenraad zal na 1 februari de ingekomen 
voorstellen ordenen en bespreken. Daarna zal de 
raad deze voorleggen aan de Centrale, die er eind 
2011 een besluit over zal nemen. 
 

 

 
Seniorservice Gilde Venray 
 
Seniorservice wil u graag op de hoogte houden van 
nieuwe activiteiten. Zo is onlangs Ben Winants op 
maandag om 19.00 uur (tot 21.30) gestart met een 
cursus olieverf- en acrylschilderen. Ervaring voor de-
ze groep is niet nodig, dus ook beginners zijn heel 
welkom. De onderwerpen zijn naar eigen keuze zoals 
portret- en stillevens schilderen. U kunt zich aanmel-
den bij Ben Winants tel. 636433 
 
Naast het maken van glas-in-lood en het graveren 
van glas willen wij op de maandagochtenden een an-
dere vorm van de glaskunst opstarten en wel de 
“koperfolie techniek”  oftewel Tiffany. Paul Fessl, die 
de lessen gaat geven, werd tien jaar geleden gegre-
pen door de glaskunst. Hij volgde velerlei cursussen 
waarbij in de laatste twee cursussen koperfolie tech-
niek werd onderwezen. Sindsdien werkt hij in aan de 
opdrachten uit heel Nederland. In 2009 waren diverse 
werken te bezichtigen in kunstgalerie La Chamotte in 
Laren. De koperfolie-techniekgroep is op dinsdag-
morgen van 9 tot 12 uur. Teamleider is Paul Fessl 
heeft telefoon 585057 en e-mail: pauver@hetnet.nl 
 
De derde nieuwe activiteit is Engels voor gevorder-
den. Deze cursus wordt gegeven door de in Enge-
land geboren Dave Edwards. Hij wil graag mensen 
die al wat Engels spreken, verder op weg helpen om 
de taal beter te gaan beheersen. Het betreft hier dus 
geen groep van beginners. De groep gaat beginnen 
op maandag van 19.00 uur tot 20.45 uur. 
U kunt contact met Dave opnemen via tel. 0478-
586019, mobiel 06-51892700 of e-mail:  
daveannieedwards@gmail.com 
 
Al deze activiteiten vinden plaats in het gebouw van 
Seniorservice aan de Prins Bernhardstraat 12a te 
Venray. Verder kunt u rustig binnenlopen tijdens de 
activiteiten of kijk eens op de website 
www.seniorservicevenray.nl 

MEEDENKEN OVER  
NIEUW BELEIDSPLAN 

 Klacht 
 
Sinterkleuske toch. Helaas 
Gefde meej weer spikkelaas, 
Terwiel ge wet dat ik taaj taaj 
Hiël veul stukke liever haaj 
   Plutoux  

CURSUSSEN 
 SENIORSERVICE 

 
 
Nieuwjaarsreceptie 

  
De Centrale van Ouderenverenigingen houdt 

op vrijdag 7 januari  
haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Als oudere in 
de gemeente Venray bent u van harte welkom. 

De receptie begint om 15.00 uur in 
ouderencentrum De Kemphaan.  

mailto:pvdoesum@gmail.com
mailto:daveannieedwards@gmail.com
http://www.seniorservicevenray.nl
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Nieuws 
De stichting Computer-
cursussen Senioren 
verzorgt vanaf woens-
dagavond 19 januari 
2011 een cursus 
„digitaal belasting invul-
len‟. Hiervoor zijn nog 
enkele plaatsen vrij. De 
cursus zal worden verzorgd door een fiscalist van de 
gezamenlijke ouderenbonden. Interesse? Meld u snel 
aan via tel. 584444. Vol is vol.  
Daarnaast staan nog een aantal cursussen op de rol 
waarvoor u zich nog steeds kunt opgeven. Dat zijn: 
  
     Aantal lessen  Prijs 
Beginnerscursus     8  €.50,- 
Internet en Email     6  €.40,-  
Eenvoudige Fotobewerking (Picasa)  10  €.60,- 
Digitale fotobewerking (Adobe)   10  €.65,- 
Digitale fotobewerking (vervolg)  6  €.40,- 
Excel       8  €.65,- 
PowerPoint      6  €.55,- 
Word       8  €.65,- 
Secretaris achter de pc   6  €.40,-  
Digitaal invullen inkomstenbelasting 6  €.65,-  

 
De cursussen zullen alleen doorgaan bij voldoende 
deelname. U kunt zich opgeven via telefoon 584444, 
het nummer van de Algemene Hulpdienst. Hier is 
men steeds bereid uw gegevens te noteren, zodat wij 

hiermee aan de slag kunnen. Helaas is niet altijd 

vooraf aan te geven op welke dag en door welke do-
cent een cursus gegeven zal worden. Dit is mede af-
hankelijk van de beschikbaarheid van het lokaal én 
van de docent. Er wordt nog overwogen het cursus-
aanbod uit te breiden, dit vergt echter veel voorberei-
ding. Zodra hierover meer bekend is zal dit vermeld 
worden in De Schakel.  
 
Werkgroep Computercursussen Senioren. 
 
 

 
 
De Stichting tot Behoud en Restauratie van de 
Beeldenschat Petrus‟ Bandenkerk Venray is al gerui-
me tijd doende om een nieuw glas-in-loodraam te 
realiseren in de rechter zijbeuk van de Grote Kerk. 
Binnenkort wordt met het werk begonnen. 
Enkele zaken gingen voorspoedig, zoals het inzame-
len van de benodigde gelden en het maken van een 
keuze tussen de twee ontwerpen. Enkele zaken ver-
liepen stroperig, zoals het 
verkrijgen van de gemeen-
telijke en bisschoppelijke 
goedkeuring.  
Op een gegeven moment 
was er sprake van een 
ramp toen bleek dat de 
uitverkoren kunstenaar 
ongeneeslijk ziek was en 
kort erna overleed.  
 
De werkgroep is daarna 
alsnog in zee gegaan met 
de andere kunstenaar  
Dieter Hartmann.  
Vanaf dat moment ging 
alles van een leien dakje. 
De gemeente had geen 
bezwaar, met Hartmann 
en met het uitvoerend  
atelier Derix uit Kevelaar 
werd overeenstemming 
bereikt en een gunstig fi-
nancieel contract gesloten, 
zodat er voldoende geld 
was om alle kosten te kun-
nen dekken. Als laatste 
gaf de Bisschoppelijke 
Commissie voor Kerkelijke 
Kunst midden november 
haar goedkeuring. 
Hierdoor kon de werk-
groep onder leiding van 
Charles de Vilder op  
16 november de contrac-
ten met Dieter Hartmann 
en atelier Derix onderteke-
nen.  
De verwachting is dat het 
raam 29 juni 2010, de 
feestdag van Petrus en 
Paulus, ingewijd kan wor-
den. 
 
Jan Poels,  
voorzitter Stichting 

STICHTING  
COMPUTERCURSUSSEN SENIOREN 

GLAS-IN-LOODRAAM GROTE KERK 
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ANBO/FNV 
Ruim een jaar trekt de ANBO op met 
het FNV. Door deze samenwerking 
heeft de ANBO een „eigen zetel‟ in de 

Sociaal Economische Raad (SER). Hierin spreken 
sociale partners met de regering over oud, nieuw en 
wenselijk beleid in Nederland. Als belangenorganisa-
tie zit de ANBO hier bij de bron van het beleid in ons 
land.  
Zo werd er de laatste tijd gepraat over de toekomst 
van onze AOW, de premies voor de ziektekostenver-
zekering, de invoering van de OV chippas, het elek-
tronisch patientendossier en het te verwachten tekort 
in de ouderenzorg. Deze en nog vele andere onder-
werpen gaan ons als senioren direct aan. Het is daar-
om van groot belang dat een belangenorganisatie als 
ANBO hier bij voortduring haar stem laat horen bij de 
beleidsmakers. En dat hij de overheid wijst op de fi-
nanciële gevolgen van de regeringsmaatregelen op 
de steeds groter wordende groep senioren. 
 
 
Dinsdag 14 december 2010 
“ Historische wandeling tussen Maas en Niers” 
Deze lezing wordt gegeven door de amateur histori-
cus Rien van den Brand. Hij brengt ons in deze lezing 
naar drie kloosters in het gebied tus-
sen Maas en Niers, te weten het 
klooster Gaesdonck, direct over de 
grens bij Siebengewald, het klooster 
Grevendael aan de Niers bij Asper-
den-Goch en het klooster St Agatha 
te Cuijk aan de Maas. De heer van 
den Brand zal ons duidelijk maken 
wat de betekenis van deze kloosters 
vanaf de Middeleeuwen tot de huidi-
ge tijd is geweest voor onze streek. 

 

 

Opnieuw moeten we u waarschuwen 
voor telefonische oplichterij.  
“Mijnheer Penris, ik kan u meedelen dat u een digita-
le camera hebt gewonnen”, zo kreeg ik twee weken 
geleden te horen toen ik de telefoon opnam. De juf-
frouw die me belde, raffelde haar naam en die van 
het bedrijf waarvoor ze werkte heel snel af, ook toen 
ik vroeg die namen te herhalen. Daardoor had ik 
geen idee wie er belde. Ik bedankte dus snel voor de 

eer en hing op. 
Nu kan dat best een gewoon bedrijf zijn geweest en 
heb ik misschien een mooie prijs van de hand gewe-
zen. Maar ik was net twee dagen eerder gewaar-
schuwd voor oplichters, die telefonisch vertellen dat 
je een prachtige prijs gewonnen hebt. Ze beginnen 
dan een gesprekje, stellen een paar onschuldige vra-
gen en noteren tenslotte je persoonsgegevens.  
 
Soms ook vragen ze u ook om 9 of 09 in te toetsen. 
Wie goed oplet kan horen dat de stem af en toe pau-
zeert, alsof deze u de kans biedt iets te zeggen 
Daar zit hem nou de kneep. Datgene wat u zegt 
wordt daarna gebruikt om in een ander „gesprek‟ in te 
monteren en dan is het ineens andere koek. Dát 
bandje laat horen dat u ergens in het buitenland een 
bepaalde bestelling doet voor een flink bedrag. Kort 
daarna krijgt u het verzoek dit bedrag te betalen. Als 
u protesteert, hebben zij het bandje, waarop u 
(zogenaamd) die bestelling doet. Het is achteraf niet 
of nauwelijks aan te tonen dat het bandje vals is. 
 
Het leven is simpel. Als u aan geen loterij of wat dan 
ook hebt deelgenomen, wint u ook geen prijs. Dus als 
het u wordt aangeboden: inpakken en wegwezen. Of 
beter gezegd: niks meer zeggen en ophangen. Dat is 
het veiligste. 
 
Jaques Penris  

ANBO INFO 

OPLICHTERS 
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GPV: 80 % winkels in orde 
 
Op vrijdag 15 oktober 2010 vond de feestelijke af-
sluiting plaats van het winkelproject plaats.  
Na opening door de voorzitter, in de schouwburg, gaf 
Margriet Halverhout Sibon een duidelijke uitleg over 
de wijze waarop het onderzoek in het afgelopen jaar 
was uitgevoerd. De leden van de werkgroep BTB 
(bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid) 
hebben, samen met hun maatjes, heel veel werk ver-
zet, om de 220 winkels in de gemeente Venray te 
bezoeken. Een woord van dank is hierbij zeker op 
zijn plaats. 

 
Namens Venray Centraal dankte Toon Kateman het 
GPV voor het vele werk dat was verzet en feliciteerde 
hij de winkeliers met het behaalde resultaat: meer 
dan 80 % van het winkelbestand voldoet aan de norm 
voor toegankelijkheid en bruikbaarheid. Aansluitend 
dankte wethouder Twan Jansen namens de gemeen-
te het GPV voor het initiatief om, aansluitend op het 
project Venray op de Schop, dit omvangrijke onder-
zoek te starten. Venray mag trots zijn op een prachtig 
toegankelijk en bruikbaar winkelcentrum. 
 
Na dit officiële gedeelte werden de winkels in het 
centrum van Venray opnieuw bezocht. Door de me-
dewerking van Joekskapel Naovenant werd het een 
feestelijke muzikale optocht waarbij aan de winkeliers 
in het centrum de onderzoeksresultaten van hun win-
kel overhandigd kregen. Daarnaast werd aan winkels 
die voldoen aan de normen van toegankelijkheid en 
bruikbaarheid, een certificaat uitgereikt. 
  
Wanssum 
Ook in Wanssum scoorden de winkels goed. Van de  

zes winkels die bezocht werden kregen er vijf het 
Certificaat. Een prima score dus. Helaas was er ook 
één winkel die niet mee wilde doen aan het onder-
zoek. We zijn echter zeer blij dat ook in Wanssum 
zo‟n hoge score werd gehaald. Van harte gefelici-
teerd.  
 
Het winkelcentrum van Venray ziet er prachtig uit, 
zeker met de nieuwe feestverlichting. Door de nieuwe 
bestrating, het verdwijnen van de obstakels en het 
fietsvrij maken is winkelen een prettige bezigheid ge-
worden, ook voor de vele gebruikers van scootmobie-
len, rollators, kinder- en wandelwagens.  
 
Schildpadstand 
Maar… we willen nu ook een dringend beroep doen 
op de gebruikers van scootmobielen. De pleinen en 
winkelstraten nodigen weliswaar uit om optimaal ge-
bruik te maken van deze vervoermiddelen, maar het 
is zeer zeker niet de bedoeling om het centrum te 
gaan gebruiken als een racecircuit.  
 
We willen daarom met klem een beroep doen op de 
gebruikers van scootmobielen om hun snelheid aan 
te passen aan de voetgangers. Bijna ieder voertuig 
heeft een zogenaamde “schildpadstand”. Maak er 
een gewoonte van om deze in het winkelcentrum te 
gebruiken. Veilig voor u en veilig voor het andere win-
kelende publiek. Waarvoor dank! 
 
VieCuri  
Onlangs is er een nieuwe parkeerplaats voor minder-
valide bezoekers gerealiseerd bij de ingang van de 
voormalige Eerste Hulp. De badge, die toegang gaf 
tot de parkeerplaats  onder het sousterrain, wordt ge-
schikt gemaakt voor de nieuwe parkeerplaats. Deze 
kan niet meer worden gebruikt voor het sousterrain. 
Indien de bezoeker geen gemeentelijk ontheffing 
heeft, kan een Viecuri-ontheffingskaart worden opge-
haald bij de receptie van het ziekenhuis in Venray. U 
dient uw badge hierbij mee te nemen. De ontheffings-
kaart dient u in de auto, geparkeerd op de parkeer-
plaats voor mindervaliden, zichtbaar neer te leggen.  
 
Centrum Venray  
Onlangs zijn, na veelvuldig en langdurig overleg tus-
sen het GPV en de gemeente, ook drie nieuwe  par-
keerplaatsen voor mindervalide bezoekers gereali-
seerd in het centrum van Venray: twee plaatsen in de 
Patersstraat en één in de Poststraat, waarmee het 
winkelcentrum weer een stukje toegankelijker wordt.  
 
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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Over een kleine 500 dagen 
opent, op 5 april 2012, Witte 
Donderdag, de wereldtentoon-
stelling Floriade haar poorten. 
Tot 7 oktober, als de expo gesloten wordt, verwacht 
de organisatie niet minder dan 2,5 miljoen bezoekers 
uit binnen en buitenland. Daaronder zullen ook veel 
ouderen uit Noord-Limburg zijn. Dit verteld PR-chef 
Robert Bouten van de Floriade op 16 november aan 
leden van de centrale van ouderenverenigingen.  
Die Floriade wordt meer dan naar komkommers en 
tomaten kijken, aldus Bouten. De bezoekers kunnen 
op heel veel manieren kennismaken met de tuinbouw 
in binnen- en buitenland. En dagelijks zijn er op de 
zeven podia op het terrein minimaal vijftien voorstel-
lingen of optredens van groepen. De verkoop van 
kaartjes voor de Floiade begint in september 2011, 
maar op 5 april volgend jaar, dus precies een jaar 
voor de opening, start al de verkoop van abonnemen-
ten. Dat is vooral voor de mensen uit deze streek van 
belang. Met een dergelijk abonnement kan een be-

zoeker elke dag op het Floriadeterrein terecht. Ge-
zien de vele voorstellingen en de grootte van het ter-
rein  is dit de moeite waard; in een dag krijgt niemand 
de Floriade helemaal gezien. 
Bouten wilde nog niets kwijt over de entreeprijzen, 
maar volgens geruchten in Venray zal een simpel 
kaartje rond de vijftig euro gaan kosten. Als dit zo is, 
is het een stevige prijs, maar er wordt ook veel voor 
geboden. Naar verwachting krijgen verenigingen de 
kans kaarten met korting te kopen. 

 

 
Persbericht Theater Actief Centrum 

 
In januari/februari 2011 verzorgt Theater 

Actief Centrum van het GGZ voor de tweede 
keer een voorstellingenreeks, samen met de 

bewoners van het Vincentiushuis. Ook de 
MBvO-volksdansgroep uit Oostrum doet mee. 

 
De voorstelling speelt zich af in oosterse 

sferen, vergelijkbaar met de verhalen uit 1001 
Nacht. De rode draad is het verhaal van een 
draak die een lichtbol wil vangen. Als dit de 

draak lukt, zal de wereld in het ongeluk 
worden gestort. Met onder meer zwaard-

dansen en vechtsporten proberen de 
bewoners de draak te verjagen.  

 
De ouderen van de MBVO-volksdansgroep uit 
Oostrum verlenen hun medewerking met een 

dans in oosterse stijl. Op vrijdagmiddag  
21 januari (14.30 uur)  en vrijdagmorgen  

28 januari (10.00 uur) kunnen ouderen uit de 
gemeente Venray komen kijken. Om uit de 
kosten te komen wordt een entreeprijs van  

2 euro gevraagd.   

Het Alzheimer Café Venray heeft 
maandag 13 december een bijeenkomst 
in De Kemphaan, die om 19.30 uur begint. 
Mevrouw H. Zuiderveld, psycholoog van de 
GGZ,  komt spreken over het verwerken van 
verlies door dementie.  

FLORIADE NADERT 
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De meesten hebben beslist al het ver-
nieuwde, ‟s avonds feeëriek verlichte centrum van 
Venray bekeken. Ook al ontdekt dat door de omvang-
rijke opknapbeurt verschillende kunstwerken een 
nieuwe staanplek hebben gekregen? Zoals de staan-
de Henschenius op zijn plein, die zijn zittende voor-
ganger naar het Odapark heeft verbannen.  

Op hetzelfde plein is van de AH- naar de In d‟n Engel
-kant verplaatst De Kringloop van Fons Bemelmans 
(Eijsden). Dit bronzen kunstwerk symboliseert vol-
gens de kunstenaar “dood en levend water. Het stelt 
evolutie voor. Het symboliseert het ontstaan van de 
aarde, water, vissen en leven. In de kleine kosmos 
van een levende waterplas heeft alles zijn functie. 
Toen kwam de mens en verstoorde de kringloop. Pas 
later kwam het verstand…”, aldus de boodschap van 
Bemelmans. Kringloop stond namelijk vanaf 1982 tot 
medio 2000 bij de zuiveringsinstallatie aan de Metaal-
weg en is geschonken door het Zuiveringschap, 
thans Waterschapsbedrijf Limburg. Voor klaterend 
helder water zorgt op het Schouwburgplein de fontein 
met een kunstzinnig cachet. In de buitenste cirkel zijn 
de logo‟s te zien van de acht doelen van Venray als 
millenniumgemeente. Doel daarvan is de wereldwijde 
armoede te bestrijden. Van het Schouwburgplein is 
verdreven de Piëlhaas, de mascotte van de carna-
valsvereniging, in 1974 gemaakt door beeldhouwer/
restaurateur Piet van Dongen uit Oostrum (1895 - 
1987). Het beeld, dat aanvankelijk in het Pastoor 
Wijnhovenpark stond, prijkt nu naast het terras van 
De Klokkenluider op de Grote Markt.  
In de Bleek tonen de nu kleurrijke balkons Venrayse 
taferelen, ontworpen door plaatsgenote Birgit Haneu-
se. Van het kunstwerk Rust in de arena zijn de boot 
en de stalen zuilenrij verplaatst naar de tuin van zorg-
centrum Schuttersveld. Op het pleintje komt een licht-
object van enkele leerlingen van het Raayland Colle-
ge. Naast Big Bazar staat een nieuw beeld: een bron-

zen paard, eerder gestald in de hal van het gemeen-
tehuis. Het beeld van beeldhouwer Gerard Engels 
(1945 Deurne) uit het Belgische Retie is geschonken 
door de Helmondse ondernemer Jan Verspaget, fan 
van Venrays centrum en schouwburg. Naar de hoek 
Bleek – Schoolstraat tegenover het Kapelaanspad is 
opgeschoven de Schaapskudde, een herder met 
schapen, die eerder over de Passage uitkeek. Het 
bronsplastiek van Dolf Wong Lun Hing (Neer) uit 
1984 verwijst naar de schaapscompagnieën die we-
reldwijd handel dreven.  
Weer terug op de oorspronke-
lijke locatie hoek Passage – 
Grotestraat is Vogelschieten, 
een bronsplastiek van Sjra 
Schoffelen (Jabeek) uit 1987. 
Het stond vanaf 1990 naast de 
toegang naar het parkeerter-
rein bij het gemeentehuis. Dit 
kunstwerk belicht de eeuwen-
oude traditie van het schieten 
op de vogel voor de koningsti-
tel door schutterijen als 't Zand-
akker. In de Grotestraat, nu voor Jamin, is ook weer 
terug de Bedroefde man en zijn opstandige geest. 
Het bronzen beeld moest eerder op de hoek Gro-
testraat – Markt wijken voor meer terrasruimte en 
stond daarna in de slechts beperkt toegankelijke tuin 
naast het gemeentehuis. Het beeld van Cees van 
den Bergh (Grubbenvorst) is in 1977 geschonken 
door bouwbedrijf J. Verhoeven. Het bestaat uit twee 

figuren, waarvan de een 
de ander probeert op te 
heffen. De essentie 
daarvan is volgens de 
kunstenaar dat je het 
niet opgeeft, je er niet 
onder laat krijgen. De 
twee figuren vormen 
eigenlijk maar één we-
zen, één persoon. “Het 
ontwerp werd uitgeko-
zen, omdat Venray de 
nodige sores gehad zou 
hebben, maar zich nooit 
had laten ondersneeu-
wen.” Het vernieuwde 
centrum is het beste 
bewijs dat Venray bo-

ven Jan is. Over kunst in dat centrum de volgende 
keer meer. Voor wie daarop niet kan wachten is bij de 
VVV voor een prikkie te koop de bundel Poëziewan-
delroute met een uitgebreide actuele aanvulling.  
 
Paul Reiniers    Foto‟s Gé Hirdes 

HEBT U EEN MO(NU)MENTJE?  Een serie over monumenten en kunstwerken. 
 

Kringloop 

Vogelschieten 

Bedroefde Man 


