
  

 

 

 

 

 

 

 
De Middeleeuwen in  beeld met Theo Spronk 

IN DIT NUMMER O.A. 

  Hoe zit de organisatie van de ouderen in 
elkaar 

 Jaarplan 2011 door Centrale vastgesteld 

 GPV: iedereen kan meedoen in Venray 

 Bezuinigen op papierwerk levert meer 
papierwerk op 

 Avondvierdaagse in teken van ouderen 

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

  INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 
 jaargang 26  nummer 4 april 2011 

IJskapje tegen bevriezing. De lente komt er aan.  
Het is te zien aan de krokussen die weer bloeien en de bomen die weer knoppen dragen. Fruitbomen zijn 
kwetsbaar, één nachtvorstje kan de bloesem beschadigen. En dan beregenen de fruittelers de bomen. Het 
laagje ijs dat zich om de knoppen vormt, beschermt de bloesem  tegen bevriezing. Raar, maar waar.  
Wiel Kreutz uit Blitterswijck maakte er aan de Veerweg deze foto van. 
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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 22 april  
Aanleveren kopij:  
e-mail: copij.schakel@seniorenraad.info  
of bezorgen bij J. Penris  
Zandakker 10, 5801 DV Venray  
Kopij kan worden aangeleverd t/m 10 april  
Advertenties moeten uiterlijk 11 april 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". 

Jaarvergadering van K.B.O Venray-
kom 
Het bestuur van KBO Venray-kom nodigt de leden 
uit voor de jaarvergadering op donderdag 28 april, 
om 14.00 uur in De Kemphaan. De agenda  voor 
deze bijeenkomst wordt als aparte bijlage bij de 
Schakel gevoegd. Na de pauze is er een voorlichting 
over het functioneren van de huisartsenpost. De 
presentatie wordt verzorgd door mevrouw Muskens. 
In verband met  inrichting van de zaal graag even 
melden dat u komt. Dit kan bij het bekende adres of 
in de bus bij de Kemphaan. 
 
 
 
 
 
 
 
Van Pascha naar Pasen met K.B.O.                              
Op donderdag 7 april geeft consulente T. Konickx 
van Stichting Mgr. Schrijnenhuis in Roermond, een 
lezing over de viering van het Paasfeest. Zij laat de 
toehoorders, aan de hand van een gedekte tafel, 
kennis maken met eeuwenoude tradities rond  het 
paasfeest. Zij beperkt zich niet alleen tot het 
Christelijk Pasen, maar belicht ook de relatie met de 
viering van het Joodse Paasfeest. De aanvang is om 
14.00 uur in De Kemphaan. 
U kunt zich op geven bij Trees Cadirci  tel. 581238 
mailadres: edtreescadirci@orange.nl of in de 
K.B.O.bus bij de Kemphaan. 

 

Schakel zonder kleur 

Voor u ligt een Schakel zonder kleur. Tenminste, 
zonder kleurenfoto’s op de voor- of achterpagina. 
De groene kleur op de voorpagina hebben we 
voor de herkenbaarheid gehandhaafd. Dit hebben 
we op proef gedaan omdat de Centrale van Oude-
renverenigingen heeft gevraagd te bezuinigen op 
de toch wel dure uitgaven van de Schakel nieuwe 
stijl. We proberen nu uit of een dergelijk blad ook 
kan. Zo ja, dan zult u enkele keren per jaar een 
zwart-wit uitgave tegemoet kunnen zien. We 
wachten uw reacties af. 

mailto:edtreescadirci@orange.nl
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WAT DIEPER NADENKEN 
 
Omdat deze column in de vastentijd verschijnt, lijkt 
het mij goed om eens wat dieper na te denken over 
wat er dagelijks gebeurt. Als je goed om je heen kijkt 
en leest, links en rechts praat, luistert naar de radio 
en kijkt op de televisie,  ontdek je dat mensen zich 
van tijd tot tijd bezig houden met zaken, die voorbij, 
verder gaan dan ons dagelijkse leven.  
 
Wat bedoel ik daarmee? Ga maar eens na, hoe 
vaak je met iemand praat over een bekende of 
onbekende medemens die het moeilijk heeft, om wat 
voor reden dan ook. Over omstandigheden waarin 
mensen zijn terecht gekomen door ziekte, geweld of 
ruzie. Maar ook over positieve dingen die mensen 
meemaken: een leuke vakantie, een geslaagde actie 
die gehouden is, een feestelijk huwelijk of viering 
van een gedenkdag, het behalen van het diploma op 
school van je (klein)kind, een indrukwekkend 
afscheid in kerk, crematorium, begraafplaats. 
Iedereen kan zulke zaken noemen uit eigen 
ervaring. 
 
Hebt u wel eens nagedacht over wat er schuil gaat 
achter berichten, die ons op de hoogte stellen van 
gesneuvelden in oorlogen en andere vijandelijke 
omstandigheden? "Er vielen 40 dodelijke 
slachtoffers na de aanval." Maar ook slachtoffers 
van ongelukken vallen hieronder. Nabestaanden van 
minstens 40 mensen zijn getroffen door verdriet, 
meeleven om het verlies van een geliefde, een 
familielid, een bekende. Zij moeten een afscheid 
verwerken. Hopelijk hebben zij mensen om zich 
heen die hen kunnen bijstaan bij dat verwerken. 
Onwillekeurig denk ik nu aan die vrouw in de oorlog, 
die juist gehoord had van een soldaat die haar de 
plaats gewezen had waar haar man de afgelopen 
nacht was vermoord door de nazi's. Zij moest naar 
haar kinderen op de fiets, twaalf kilometer verderop 
om te vertellen dat hun vader er niet meer was. Ook 
naar haar schoonouders zeggen dat hun zoon nooit 
meer terug zou komen. 
 
Leeft u zich eens in die omstandigheden in. Dit 
gebeurt vandaag nog steeds. Als u dit leest is er 
weer ergens, en op meerdere plaatsen, zo'n trieste 
omstandigheid. 
 
Dit bedoel ik met "Wat dieper nadenken"....... 

 Pius van Loon  

 

Over: scootmobielen. Hellingba-

nen, MBvO en het Annaterrein. 

 
De Seniorenraad vergaderde op 
3 maart over veel zaken die 
slechts de organisatie betroffen. Voor de lezers van 
De Schakel zijn deze niet zo interessant. 

Wel werd even stilgestaan bij het groeiende aantal 
scootmobielen in Nederland en dus ook de gemeente 
Venray. De komende tijd, zo is de verwachting, zal 
dit aantal vervijfvoudigen. Temeer omdat er ook al 
een tendens is dat mensen niet meer wachten op 
een indicatie, maar zelf besluiten een dergelijk ver-
voermiddel te kopen. Dat kan problemen gaan geven 
in onder meer winkels, openbaar vervoer en op an-
dere plekken. Nu al ontstaan in flats en appartemen-
tencomplexen moeilijkheden omdat deze scootmo-
biels in de hallen worden gestald en daar bijvoor-
beeld de toegang tot lift of trap versperren. Of berij-
ders van een scootmobiel hebben problemen om de-
ze in eigen huis te krijgen, vanwege trapjes of drem-
pels bij de buitendeur. De seniorenraad zal met het 
Gehandicapten Platform Venray overleggen of er ac-
tie moet worden ondernomen. 

Met het GPV zal ook gekeken worden aar de toegan-
kelijkheid van het nieuwe winkelcentrum in Veltum. 
Er zijn namelijk klachten binnengekomen over de hel-
lingbanen, die volgens sommige gebruikers te steil 
zijn. 

Voorzitter Constant Hoedemaekers van de commis-
sie welzijn en zorg meldde tenslotte dat de werk-
groep MBvO, die gaat bekijken hoe het meer bewe-
gen voor ouderen het beste georganiseerd kan wor-
den, van start is gegaan. In de eerste bijeenkomst is 
duidelijk geworden dat  KBO-afdelingen ook al bezig 
zijn met deze kwestie.  

De commissie ouderenhuisvesting (COH) gaat een 
brief schrijven naar de gemeente Venray over het 
Annaterrein. Nu duidelijk is dat daar geen asielzoe-
kers komen, wil de COH de wensen van de ouderen 
over de invulling van het terrein kenbaar maken en 
aangeven dat ze mee wil praten en denken over wat 
hier gaat gebeuren. 
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Ook dit jaar vindt half juni de Venrayse 
avondvierdaagse plaats. Het wandelevenement, dat 
dit jaar van 16 tot en met 19 juni wordt gehouden, 
trekt elk jaar rond de drieduizend deelnemers, 
voornamelijk de jeugd van scholen en 
sportverenigingen. Maar, over meer bewegen voor 
ouderen gesproken, het aantal ouderen is nog 
beperkt. 

Dit laatste wil de organisatie stimuleren door 
ouderen op te roepen deel te nemen. Deelnemers 
kunnen drie of vijf kilometer lopen, gelouterde 
wandelaars zelfs tien en vijftien kilometer.  

De inschrijving voor vier dagen kost vier euro, maar 
voor twee euro per dag kunt u ook volstaan met een 
of twee dagen. De start is de eerste drie dagen 
vanaf 17.00 uur, op zondag vanaf 9.00 uur. Voor 
meer informatie mail naar contact@a4d.nl of surf 
naar www.A4D.nl  

Regelmatig krijgen we nog te horen dat de structuur 

van Centrale van Ouderenverenigingen en Senioren-

raad nogal raar in elkaar zit. Wie is de baas, wie doet 

wat. We willen dat graag nog eens uit de doeken 

doen.  

De Centrale van Ouderenverenigingen wordt ge-
vormd door alle KBO-afdelingen in de gemeente 
Venray, de ANBO en de vier Venrayse wijkouderen-
verenigingen. In totaal achttien ouderenclubs dus. 
Elke afdeling mag twee leden afvaardigen naar de 
Centrale. Ook de stichting Ouderencentrum De 
Kemphaan en Senior Service (een organisatie voor 
cursussen aan ouderen, of door ouderen aan jonge-
ren) hebben een afgevaardigde in de centrale. Sa-
men vormen zij, om maar eens een vergelijking te 
maken, de “gemeenteraad voor de Venrayse senio-
ren”. 
De Centrale heeft voor de dagelijkse gang van zaken 
een dagelijks bestuur, de Seniorenraad, gekozen met 
een twaalftal mensen: voorzitter, secretaris en twee-
de secretaris, penningmeester, vier voorzitters van 
commissies (ouderenhuisvesting, welzijn en zorg, 
politiek en public relations). Deze acht worden, los 
van de bonden, aangezocht. Daarnaast zitten in de 
Seniorenraad de voorzitter van KBO Venray-kom en 
van de ANBO, één afgevaardigde van de KBO´s in 
de kerkdorpen samen, één van de vier wijkverenigin-
gen samen en tenslotte een van De Kemphaan. 
Deze twaalf mensen doen het dagelijkse werk en be-
reiden de voorstellen voor die aan de Centrale wor-
den voorgelegd ter goedkeuring. Zij zijn te vergelijken 
met het college van burgemeester en wethouders. 
De Seniorenraad heeft vier commissies in het leven 
geroepen. De voorzitters zoeken voor hun werk men-
sen die kennis hebben op het specifieke terrein van 
hun commissie. Die kunnen uit de bonden of wijkou-
derenverenigingen komen, maar dat hoeft niet. Deze 
commissies doen het voorwerk, de leden bezoeken 
besprekingen en vergaderingen en hun voorstellen 
worden eerst in de Seniorenraad, daarna in de Cen-
trale besproken. In alle gevallen heeft de Centrale 
van Ouderenverenigingen het laatste woord. 
 

 
Hoe zit CvO in elkaar 

 
Avondvierdaagse en ouderen 

Nog mee naar Beieren? 
Voor de mooie reis van 21 tot 28 mei naar Beieren 
en Oostenrijk zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. U kunt zich daarvoor aanmelden of informa-
tie inwinnen bij Hay Achten, contactpersoon van 
de Werkgroep meerdaagse reizen KBO Venray / 
Kerkdorpen. Telefoon 571726.   

mailto:contact@a4d.nl
http://www.A4D.nl
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ren in Veltum een nieuwe lente. 
Ook zij krijgen zo een stem in de ontwikkelingen in 
Veltum. 
 
 Chris Ter Beek 

Tijdens de vergadering van de Centrale van Oude-
renverenigingen in februari heeft voorzitter Trudy 
Eekhout de gouden speld van de Centrale en Senio-

renraad uitgereikt aan Henk de Klerk en Frank Ja-
cobs, die beiden met ingang van dit jaar gestopt zijn 
als lid van de Seniorenraad. Ze hebben allebei ruim 
negen jaar deel uitgemaakt van de raad. 
De Klerk was in die jaren ook voorzitter van de KBO 
Venray-Kom en hij heeft onder meer de onstuimige 
groei van het ledental van de KBO in Venray en van 

de Centrale bevorderd. Hij is in-
middels voorzitter geworden van 
de regio Venray van de KBO en 
spreekt mee op provinciaal en 
landelijk niveau. Vandaar dat hij 
het lokale voorzitterschap heeft 
overgedragen aan Martin Wijnho-
ven. 
 
Frank Jacobs was in deze jaren 
voorzitter van de commissie Acti-

viteiten en Educatie en organiseerde als zodanig de 
computercursussen in de Kemp-
haan en de jaarlijkse Dag van de 
Ouderen. Zijn commissie is nu op-
geheven, de Dag van de Ouderen 
valt nu onder de commissie PR, de 
computercursussen zijn al enige tijd 
ondergebracht in een aparte stich-
ting. 
In zijn dankwoord maakte Jacobs 
melding van het feit dat op de Dag 
van de Ouderen een van de aan-
wezigen zijn consumptie had be-
taald met een Aziatische roepie, 
een munt die maar een paar euro-
cent waard is, maar heel veel lijkt op een 2 euro-
muntstuk. Jacobs heeft zelf die 2 euro bijgelegd en 
gaf de roepie als aandenken aan voorzitter Trudy 
Eekhout. 
 

 
In de wijk Veltum gonsde het in de 
jaren ’70 en ‘80 van activiteiten. Vele bewoners van 
de naoorlogse woonwijk Veltum waren betrokken bij 
de opbouw van wijkraad, jeugdwerk, wijkvereniging 
en de bouw van een wijkcentrum. In de jaren 90 werd 
het al wat stiller. 
Het project Sociale Vernieuwing in de periode van 
1996 tot 2000 hield er nog even de vaart in. 
Mede door de maatschappelijke ontwikkelingen ver-
minderde de betrokkenheid van de wijkbewoners in 
een rap tempo. Het wijkcentrum en verenigingen kre-
gen het steeds moeilijker met het vinden van vrijwil-
ligers. De wijk werd min of meer overgelaten aan in-
stellingen en de gemeente. De wijkbewoners zagen 
in de loop van de jaren wel wat er gebeurde maar 
bleven wat terughoudend. 
Met de herstructurering van de wijk Veltum, inclusief 
afbraak van twee flats en renovatie van de resteren-
de vier, werd zo rond 2004 een nieuwe periode inge-
luid. 
Een nieuw ontmoetingscentrum komt nu met het  
project Parc Velt in zicht. 
Maar de stichting Wijkcentrum Veltum is als enige 
groepering uit de wijk betrokken bij de plannen. De 
andere partners in het project zijn organisaties van 
buiten de wijk. Op hun eigen wijze willen zij een bij-
drage leveren in de herstructurering van de wijk. 
Overleg 
Vanuit het overleg tussen de partners, die betrokken 
zijn bij het project Parc Velt, wordt het belang van de 
wijkbewoners – met de ouderen als een belangrijke 
groep - in het beheer van het wijkontmoetingscen-
trum erkend. De vraag is: hoe de wijkbewoners te 
betrekken in de  ontwikkeling van het nieuwe wijkont-
moetingscentrum. 
De stichting Wijkcentrum Veltum is als eerste aan 
zet. Die kan met een gewijzigde doelstelling en werk-
wijze een belangrijke rol krijgen in de opbouw van 
een wijkorganisatie. Een organisatie die de wijkbewo-
ners sterker dan nu kan vertegenwoordigen in de ex-
ploitatie van het wijkontmoetingscentrum. De tot nu 
toe in aanmerking komende groeperingen zijn: Oude-
renvereniging Veltum, Plein 68, de huidige gebrui-
kers van het tijdelijk wijkcentrum, een wijkplatform, 
wijkvereniging. 
Wonen Limburg onderschrijft het streven van de Ou-
derenvereniging Veltum naar een bredere vertegen-
woordiging van de wijkbewoners. De wijk met al haar 
voorzieningen is  niet een zaak voor de diverse in-
stellingen en organisatie, maar vooral ook van de 
wijkbewoners. 
Door deze ontwikkelingen klinkt er ook voor de oude-

 
Gouden speld en een roepie 

 
Samen bouwen 
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Onlangs heeft Synthese de brochure 
“Samen leven, meedoen en 
meebouwen” gepubliceerd. De publicatie biedt de 
mensen inzicht in het werk van Synthese. In korte 
artikelen komen het werk in de dorpen en wijken, het 
jongerenwerk, verschillende vormen van 
hulpverlening en het ouderenadvieswerk aan de 
orde. De voorbeelden van dienstverlening zijn heel 
toegankelijk en vaak met een persoonlijke noot 
beschreven. Zo is te lezen dat ouderenadviseurs en 
–consulenten jaarlijks 2.500 adviesgesprekken met 
ouderen hebben. Ook meldt het verslag dat de 
maaltijdservice van Synthese inmiddels 380.000 
maaltijden per jaar aan huis bezorgt. 
Voor Noord-Limburg is Synthese dan ook dé 
instelling voor welzijnswerk en maatschappelijke 
dienstverlening. Synthese vergroot de 
zelfredzaamheid van mensen en bevordert 
deelname aan het maatschappelijk verkeer. De van 
veel foto’s voorziene brochure staat op de website 
van Synthese: www.synthese.nl 

 
Wat doet Synthese? 

‘Het schoonmaken is toch nooit klaar’ 
Wekelijks zijn er verschillende mannen en vrouwen 
via het Taalmaatjesproject ‘Ontmoet elkaar’ bezig 
met het leren van de Nederlandse taal. Een vrijwil-
ligster die thuis les geeft aan een vrouw vertelt: 
"Malika wil graag goed Nederlands leren spreken, 
maar vooral ook lezen en schrijven, zodat ze zelf 
een brief kan lezen of met de kinderen kan lezen”.  
Malika is heel stellig: “Als je in Nederland woont 
moet je de Nederlandse taal leren.” Ze vindt het 
jammer dat ze nu pas taalles volgt; ze was altijd 
druk met de kinderen en het schoonmaken.  Ze had 
geen tijd om taalles te volgen, maar ze heeft intus-
sen geleerd dat 'het schoonmaken toch nooit klaar 
is' en dat het goed is voor haar zelfvertrouwen om 
Nederlands te leren. Het is ook niet erg om fouten 
te maken. Vooral doen dus. Ze zegt dan ook graag 
“ja” als de Nederlandse buurvrouw vraagt of ze een 
kopje koffie komt drinken...”dat is weer een kans 
om Nederlands te spreken." 
Het Taalmaatjesproject ‘Ontmoet elkaar’ Venray is 
een driejarig project en wordt gefinancierd door het 
Oranje Fonds. Gedurende een schooljaar geeft een 
vrijwilliger een keer per week thuis les aan iemand 
die door omstandigheden niet naar de reguliere 
groepslessen kan. 
Spreekt het u aan om als vrijwilliger aan de slag te 
gaan als taalmaatje, neem dan contact op met  
Annie Korstjaans 0478-517319 of mail naar  
a.korstjaans@synthese.nl 
 

 
Taalmaatjes Venray ‘uit de praktijk’ 

Koster 

In het artikel over Johan Koster, in De Schakel 
van maart, zegt Koster aan het einde “ik maak 
geen fouten”. Hij vond dit erg arrogant overko-
men. Maar natuurlijk bedoelt Johan dat hij in zijn 
onderzoek terdege vergewist dat alles klopt wat 
hij schrijft.  

http://www.synthese.nl/
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Wie is Theo Spronk? 
 
Leeftijd: 71 jaar 
Woonplaats: Geijsteren 
Geboren in: Boxmeer 
Gehuwd met: Adry Noordhoek 
Oud beroep: conrector en leraar 
aardrijkskunde Boschveldcollege 
Bezigheden: optreden als accordeonist met 
Volksmuziekgroep Mallemoer, PR-activiteiten voor 
museum De Locht, tuinieren, verzamelen van en 
lezingen geven over middeleeuwse afbeeldingen. 
Nadat hij in 2000 het onderwijs verliet en in de VUT 
ging, kreeg Theo Spronk de tijd om zijn interesse in 
de Middeleeuwen verder uit te bouwen. Na veertig 
jaar tussen het jong volk te hebben gelopen, zoals 
hij het noemt, was hij in staat meer aandacht te 
besteden aan “de Middeleeuwen die mij altijd 
hebben geboeid. Een bijzondere en ook bizarre tijd 
die onder andere prachtige kunstuitingen heeft 
opgeleverd.” 
De dagelijkse gang naar het Boschveldcollege 
verruilde hij voor de minder frequente gang naar 
boekhandel De Slegte, zou je kunnen zeggen. Hij 
vond er kopieën van prachtige miniaturen 
(versieringen van middeleeuwse manuscripten) en 
afbeeldingen van christelijke schilderkunst uit de 
getijdenboeken (gebedenboeken voor leken) van die 
tijd. Ze vormden het begin van een bonte 
verzameling van kleurrijke prenten en illustraties 
over het leven van Jezus, waarbij vooral Kerstmis en 
Pasen de boventoon voeren. 
“Ik merkte al gauw dat op veel afbeeldingen 
symbolen voorkwamen die ik niet thuis kon brengen. 
Totdat ik een boekje van Paul Bröker in handen 
kreeg met allerlei verhalen en legendes over Jezus. 
Toen werd me duidelijk waarom de schilders die 
symbolen hadden aangebracht en welke betekenis 
ze hadden. Dan ga je je nog meer in de materie 
verdiepen. Er ontstaat een sneeuwbaleffect: je gaat 
meer verhalen lezen en meer afbeeldingen 
verzamelen. Je raakt nog meer geboeid en dat laat 
je niet meer los.” 
Op dit moment heeft Theo Spronk honderden 
afbeeldingen verzameld. Hij heeft er dia’s van 
gemaakt en die gescand op zijn computer. Om ook 
anderen te laten genieten van zijn bonte 
verzameling houdt hij lezingen voor allerlei 
verenigingen over Kerstmis, Pasen en ‘De twaalf 
maanden van het jaar’, waarvan de laatste 
geïllustreerd wordt met middeleeuwse afbeeldingen  

over het leven op het platteland. “Het zijn geen 
zwaarwichtige lezingen, maar meer een praatje bij 
een plaatje. Ik ben geen kunsthistoricus; het gaat me 
meer om de symboliek. In het algemeen krijg ik 
positieve reacties van de mensen. Dat geldt vooral 
voor het thema rond Kerstmis, want over die tijd zijn 
veel boeiende verhalen te vertellen. Dat maakt het 
werk dankbaar en stimuleert je om door te gaan. 

Want wat is er nou leuker dan jouw enthousiasme 
op anderen over te brengen en de schoonheid die jij 
ervaart met anderen te delen?” 

 Theo Vliegenberg 

Kunst bij Synthese 
In het gebouw van welzijnsstichting Synthese is 
de komende weken een expositie te zien van 
kunstwerken van de groep Arthlica, een initiatief 
van stichting Mensana, die hiermee steun biedt 
aan de maatschappelijke participatie van kwets-
bare mensen. Er zijn kunstwerken te zien van 
schilderes Katrien van Pelt, keramisten Iveta 
Sestina, Dion Kieft en Tineke Walravens en van 
fotografe/schilderes Hedy Elisabeth. De kunst-
werken zijn tijdens kantooruren of op afspraak te 
bezichtigen. 

Floriade start abonnementenverkoop 

De wereldtentoonstelling Floriade wordt in 2012 
gehouden tussen Horst en Venlo gehouden. Vol-
gens de informatie die perschef Robert Bouten 
aan de Centrale van Ouderenverenigingen heeft 
verstrekt, start rond 5 april de verkoop van abon-
nementen. Met een dergelijk abonnement kan 
men elke dag een bezoek brengen aan de tuin-
bouwexpositie. Wees er dus op tijd bij. De losse 
kaartjes worden vanaf september verkocht. 
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Toneelgroep Vondel uit 
Castenray, die op de laatste Dag 
van de Ouderen een leuke act brachten over 
computercursussen, speelt begin april in eigen dorp 
een plattelandskomedie, die veel ouderen zal 
aanspreken. Vooral het decor mag er zijn. Enkele 
leden van Vondel maken er een sport van zo 
verrassend mogelijk voor de dag te komen. De regie 
is in handen van Piet Kuijpers. 
Het stuk, geschreven door Hans Gnant, handelt over 
een boerderij die aan een toeristische route ligt en 
elke zomer wordt overlopen daar passanten die 
willen plassen en drinken. Boer Hannes en boerin 
Lotte proberen er wat aan te verdienen, maar een 
inspecteur van politie komt met rare 
verdachtmakingen op de proppen. Kortom, het wordt 
een verwarde, maar vrolijke boel. 
De voorstellingen zijn op 1, 2 en 3 april in 
gemeenschapshuis De Wis, aanvang van de eerste 
twee uitvoeringen is 20.00 uur, de laatste 
voorstelling 19.00 uur. Kaartjes (€ 8,00, inclusief een 
kop koffie/thee) kunt u bestellen bij Jac en Truus 
Vennekens, tel.571308.  

 
Toneel Castenray met 
plattelandskomedie 

In december las ik twee opmerkin-
gen in tijdschriften. Dat was op de 
eerste plaats uitspraken van actrice Inge Diepman in 
het tijdschrift CenZ van ziektekostenverzekeraar CZ. 
Zij zegt daarin: “In mijn ogen gaat de gezondheids-
zorg kapot aan de papieren rompslomp. En dat is 
jammer want ook doktoren besteden hun tijd liever 
aan hun patiënten dan aan het invullen van formulie-
ren. Hoe vaak hoor je niet dat patiënten klagen over 
de bejegening of zakelijke benadering door hun arts? 
Maar vaak is er simpelweg niet genoeg tijd voor soci-
ale gesprekken met patiënten.” 

De tweede opmerking kwam van burgemeester Hans 
Gilissen van Venray in het blad Fanray. Hij merkt op: 
“De samenleving accepteert nauwelijks fouten van de 
overheid. Daardoor worden we (de overheid en amb-
tenaren, JP) heel erg voorzichtig en durven we bijna 
niks verkeerd te doen. Dat leidt weer tot vertraging 
en bureaucratie en tot fouten. En dat leidt weer tot 
kritiek van diezelfde samenleving.” 

Het is een probleem waar veel ouderen mee  te ma-
ken hebben. Iedereen wil geholpen worden door een 
dokter of hulpverlener die oog in oog met je praat en 
niet met iemand  die constant alles zit op te schrijven. 
Of, zoals bij zorgTV zal gebeuren, dat iemand elders 
achter een scherm zit te praten. De angst dat het 
persoonlijke contact verdwijnt is groot. Handen aan 
het bed, meer blauw op straat, roepen we dan. Te-
recht overigens. 

Maar van de andere kant willen we, als er iets ergs 
gebeurt, wel het naadje van de kous weten. Wat ging 
er mis en aan wie lag dat? We staan als 
“rechtgeaarde Nederlanders” snel klaar met het op-
geheven vingertje. En tegenwoordig willen groepen 
mensen meteen ‘cashen’, als er iets mis gaat. De 
oorzaak is nog niet bekend en de schuldvraag nog 
niet beantwoord of de schadeclaims liggen al op ta-
fel. Letseladvocaten melden zich met bespiegelingen 
over bedragen die binnengesleept kunnen worden, 
als slachtoffers bij wijze van spreken nog op de ope-
ratietafel liggen. 

Is het gek dat hulpverleners in hun schulp kruipen en 
zich gaan verschuilen achter het papierwerk? Dat 
directies zich indekken tegen  juridische aansprake-
lijkheid. Vastleggen van de loop der gebeurtenissen 
is een must. Als er iets mis gaat, wil je laten zien dat 
je alles goed hebt gedaan. En waar het fout gaat, zijn 

 
Papierwerk onder vergrootglas 
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er lessen te trekken voor de volgende keer.  

Maar dat papierwerk wordt ook voor andere doelein-
den gebruikt. De overheid eist precieze administratie 
om na te kunnen gaan  of elke cent ook wel op de 
juiste manier is gebruikt. Anders moet het geld terug. 
En dus komen er bij elke zak centen uit Den Haag 
1001 formulieren mee om in te vullen. De politiek wil 
meer handen aan het bed, minder papieren romp-
slomp, maar wil dan wel weer tot achter de komma 
voorgerekend zien of dat gelukt is. Het is een kringe-
tje waarin de wereld ronddraait. Iedereen wil af van 
het papierwerk, maar er komt steeds meer bij. Het 
brein dat hier doorheen weet te breken, verdient een 
standbeeld ! 

Jaques Penris 

Het Jeu de Boules toernooi voor de KBO afdelingen 
in de gemeente 

Venray vindt plaats op donderdag 30 juni. In het acti-
viteiten overzicht stond 23 juni vermeld, dit is niet 

juist, het KBO toernooi wordt altijd op 
de laatste donderdag van juni gehou-
den.  
Noteer dit alvast in de agenda of op de kalender. 

Namens de organiserende commissie, 

 Herman Janssen. 

 

Wonen in ParcVelt, hartje Veltum, wordt een 
belevenis, zo zegt Wonen Limburg in onderstaand 
artikel. Alle voorzieningen bij de hand en natuur en 
ruimte op een steenworp afstand. De volgende stap 
in de modernisering van het winkelgebied is de 
bouw van de appartementencomplexen ‘de Draaijer’ 
en ‘de Poortier’. De appartementen zijn van alle 
gemakken voorzien en geschikt voor jong en oud. U 
kunt hier comfortabel wonen, zo lang u wilt.  

De Draaijer 
De Draaijer krijgt een fraaie architectuur en telt tien 
woonlagen. In totaal zijn er 40 appartementen, in 
twee verschillende types. Alle appartementen 
hebben twee slaapkamers, een badkamer, een apart 
toilet, een woonkamer, een open keuken en een 
inpandige berging. Daarnaast heeft ieder 
appartement een loggia. 
In de ondergrondse garage zijn 35 
parkeergelegenheden en voor iedereen een eigen 
berging. 
De Poortier 
In de Poortier zijn 27 appartementen, verdeeld over 
drie respectievelijk vier woonlagen. Er zijn drie typen 
woningen. Ze hebben allemaal twee slaapkamers, 
een badkamer, een apart toilet, een woonkamer, 
een open keuken, een inpandige berging en een 
balkon of een loggia. In het souterrain zijn 27 
bergingen en parkeergelegenheden. 
Uniek aan het project ParcVelt is de keuze voor 
kopen of huren. Hilde Stoffels, woonadviseur van 
Wonen Limburg, en de makelaars staan voor u klaar 
om uw mogelijkheden in kaart te brengen. Bel naar 
55 46 00 voor het maken van een vrijblijvende 
afspraak.  
Kijk ook op www.parcvelt.nl  

 
ParcVelt,  
sprankelend hart van Veltum 

 
KBO Jeu de Boules toernooi 2011 

Maaltijdenservice. 
 
Naast de maaltijdenvoorziening van Synthese 
is er nu ook een particuliere maaltijdenservice: 
Van Geenen Kookt. Voor een bedrag van tus-
sen de zes en acht euro per keer krijgt u een 
maaltijd, die u in de magnetron kunt warm ma-
ken. Van Geenen Kookt werkt met dagverse 
groenten en levert telkens een restaurantwaar-
dig menu. De gemeente Venray heeft hem net 
uitgeroepen tot startend bedrijf van de maand. 
Wie belangstelling heeft: Van Geenen Kookt is 
gevestigd aan de Eisenhowerstraat 2 te  
Venray. Voor meer informatie en bestellingen: 
www.vangeenenkookt.nl of (0478) 71 11 03.  
U kunt het vrijblijvend eenmalig proberen, er is 
geen afname verplichting. 
 

http://www.vangeenenkookt.nl
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de vraag of in de werkgroep ‘Agenda 22’ ook een 
zetel beschikbaar kan komen voor de ouderen. Er is 
echter bewust gekozen voor een kleine werkgroep 
Gemeente-GPV-VCP om snel en efficiënt te kunnen 
werken. De CvO, WMO-kbg en Cliëntenraad WWB 
hebben een adviesrecht.  Het GPV is vertegenwoor-
digd in voornoemde belangengroeperingen en zal 
iedereen op de hoogte houden. 
  
Schouwburg Venray 
Soms bereikt ons de vraag of in de schouwburg 
Venray speciale plaatsen beschikbaar zijn voor 
gehandicapten. Dit is inderdaad het geval, maar 
deze moeten dan wel tijdig gereserveerd worden en 
wel tenminste één maand voor de betreffende 
voorstelling waar men graag naar toe zou gaan. 
Daarna worden deze plaatsen in de vrije verkoop 
aangeboden.  

 
Vacatures 
 Het GPV is nog steeds op zoek naar vrijwilligers die 
zich willen inzetten voor de belangen van mensen 
met een beperking. Gezien de vele activiteiten is 
uitbreiding van zowel bestuur als werkgroep zeer 
wenselijk. Hebt u dus nog wat tijd over en bent u 
maatschappelijk betrokken, bel of mail ons dan.  
Uw hulp is van cruciaal belang voor een goed 
functionerend Gehandicapten Platform Venray. 
E: GPVenray@hotmail.com   T:  0478 580300 
 
Jac Haegens 

 

Josephien Lemmen-van Leendert 
Hoewel we wisten dat het niet goed ging met 
Josephien, kwam het overlijdensbericht op 23 
februari toch onverwacht.  
Josephien was jarenlang lid van de werkgroep BTB 
(bereikbaarheid, toegankelijkheid, bruikbaarheid) 
van het Gehandicapten Platform Venray. Als 
ervaringsdeskundige vroeg ze, op een haar 
kenmerkende volhardende manier, aandacht voor 
de problemen waar gehandicapten mee te maken 
hebben.  
Zij kende als geen ander de plekken in Venray die 
voor verbetering vatbaar waren. Of het nu ging om 
te hoge drempels, gevaarlijke situaties op straat, 
liften die niet deugden, te smalle deuren of 
ontoegankelijke gebouwen, Josephien wist ze aan te 
wijzen en deed daarbij meteen suggesties om de 
nodige voorzieningen aan te brengen.  
Wij zullen ons Josephien herinneren als iemand die 
zich op een niet aflatende wijze heeft ingezet voor 
de mensen met een beperking. Ondanks de 
tegenslagen in haar leven en de zeer droevige 
gebeurtenissen die haar ten deel vielen, bleef 
Josephien zich inzetten. Letterlijk tot ze zelf niet 
meer kon. 
Wij zullen haar missen. Wij wensen kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte om dit verlies een plek te 
geven. De goede herinneringen aan hun moeder en 
oma kunnen hierbij een steun zijn. 
 
Agenda 22 wordt: “Iedereen kan meedoen in 
Venray” 
Het GPV is weer een stuk verder gekomen met zijn 
plan, om bij de gemeente het denkproces over de 
noodzaak van een samenleving, die voor iedereen 
toegankelijk is, op gang te brengen. Daartoe is de 
startnotitie “Iedereen kan meedoen in Venray” 
geschreven. Deze is besproken met wethouder 
Twan Jansen en beleidsambtenaar Mariska Boon. In 
de notitie heeft het GPV aangegeven hoe de 
gemeente, samen met het GPV, invulling kan geven 
aan de uitvoering van de voorstellen. 
Belangengroeperingen, met name de Centrale van 
Ouderenverenigingen (CvO) en de WMO-
klankbordgroep, werden op 7 februari geïnformeerd 
over de voorstellen. Huub Peters, provinciaal 
adviseur van Programma VCP (Versterking Cliënten 
Positie), gaf een presentatie over Agenda 22 in het 
algemeen. Daarna lichtte Jac Haegens van het GPV 
de stappen toe die het GPV vanaf 2008 heeft gezet 
om de politiek en ambtenarij, attent te maken op het 
belang van ‘Agenda22’ voor Venray. Mariska Boon 
tenslotte zette uiteen welke stappen de gemeente 
gaat zetten om bij alle ambtenaren een proces van 
bewustwording op gang te brengen. 
Vanuit de Centrale van Ouderenverenigingen kwam 

 
GPV NIEUWS 

Anbo Roze Limburg houdt dinsdag 5 april van-
af 14.00 uur een workshop met als thema ‘het ver-
groten van de eigen zeggenschap in de zorg’. De 
bijeenkomst is in de Herberg van de Ontmoetings-
kerk, Emmaplein 50 in Geleen. 

mailto:GPVenray@hotmail.com
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De laatste tijd gaan 
zorgverzekeraars strenge eisen 
stellen aan de kwaliteit van 
geleverde zorg van bijvoorbeeld artsen, 
fysiotherapeuten  en zieken-huizen. Zo heeft 
zorgverzekeraar CZ besloten in vier ziekenhuizen 
geen behandeling van borstkanker meer te 
vergoeden. CZ hanteert hiermee strengere regels 
dan de overheid. De redenering van de 
ziektekostenverzekeraars is dat specialisaties leiden 
tot hogere kwaliteit van behandelingen en lagere 
kosten in de gezondheidszorg. 
ANBO heeft verschillende ledenpanels in het hele 
land die reageren op dergelijke ontwikkelingen. 
De meningen van de panelleden over bovenge-
schetste gang van zaken zijn heel verdeeld. Liefst 
45 % vindt het goed dat er nog strengere eisen 
gelden, maar een kleine 40% vindt dat deze 
kwaliteitsbeoordeling niet op het pad van de zorg-
verzekeraars moet liggen. Verzekeraars moeten zich 
houden aan bestaande kwaliteitseisen en deze zorg 
aan alle ziekenhuizen vergoeden. 
 
Reizen 
Deze nieuwe manier van afspraken maken over te 
leveren zorg heeft gevolgen. Zo blijven streekzieken-
huizen verantwoordelijk voor spoedeisende hulp en 
poliklinische zorg, terwijl de grote regionale zieken-
huizen voor specialistische zorg zoals oncologie, 
cardiologie en orthopedie.  
Het gevolg is dat patiënten ( en bezoekende familie-
leden) langer moeten reizen voor specialistische 
zorg. Bijna 30% van de ondervraagden geeft aan dit 
geen probleem te vinden en desnoods naar het 
buitenland te gaan voor de beste specialist. Daar 
staat tegen-over dat 22% van de mensen elke zorg 
in het dichtstbijzijnde ziekenhuis wil kunnen 
ontvangen.  
Ruim 30% wil maximaal een uur hoeven reizen. 
Het punt van gezondheidszorg zal voorlopig nog wel 
op de agenda van de ANBO en al haar sociale 
partners in de SER blijven staan. 
 
Dinsdag 12 april is er een ANBO-lezing om 14.00 
uur in De Kemphaan over: “Ouderen, wat zijn jullie 
rechten”. Kwetsbare groepen, zoals ouderen, krijgen 
vaak niet waar ze recht op hebben. Vaak weet men 
niet wat hun rechten zijn en als ze het wel weten is 
het moeilijk om die te verzilveren. Mensen moet het 
opnemen tegen grote organisaties als gemeenten of 
verzekeringsmaatschappijen en het Zorgkantoor, die 
geneigd zijn hun machtspositie te gebruiken.  

Een gang naar de rechter schrikt vaak af vanwege 
hoge advocatenkosten. Mr. Kapteijns van Bol 
Accountans in Boxmeer wil ons laten zien dat het 
ook anders kan. Met voorbeelden uit eigen praktijk 
toont hij aan, dat met enige moeite aardige 
successen zijn te behalen. Aanmelden, met 
vermelding van uw telefoonnummer, voor 9 april per 
e mail dflemmers@home.nl of telefonisch bij Diny 
Lemmers tel 514362 
Dinsdag 19 april is om 14.00 uur de 
jaarvergadering van de ANBO in de Kemphaan. 
 
Uitnodiging is toegevoegd bij deze Schakel. 

 

 
ANBO praat mee over zorginkoop 

Werkconferentie Zorgbelang 

Op maandag 28 maart vindt er in De Kemphaan 
een werkconferentie plaats over Zorgbelang in 
Venray. Er wordt deze dag gepraat over wonen, 
welzijn en zorg voor de toekomst. De bijeenkomst 
voor genodigden, wordt voorgezeten door Trudy 
Eekhout, voorzitter van Zorgbelang. 

 
Ironische overweging 

In het regeer/gedoogakkoord tussen de lande-
lijke partijen VVD, CDA en PVV is een door de 
PVV afgedwongen afspraak opgenomen, dat er 
500 politiemensen komen in Nederland, die gaan 
optreden tegen dierenmishandeling. Deze ani-
malcops mogen zich van de PVV niet met andere 
zaken bezighouden. 

In het KBO-blad Nestor van maart (pagina 46) 
wordt geschreven over de ernst van  mishande-
ling van ouderen: een op de twintig senioren is al 
eens slachtoffer geweest. 

Nu rijst de vraag of de PVV, die ook op zegt te 
komen voor ouderenbelangen, ook ‘seniorcops’ 
gaat bepleiten. Daar is bij de onderhandeling voor 
een nieuw kabinet niet aan gedacht. Ouderen, die 
worden afgetuigd, kunnen pas een beroep doen 
op de politie als ze worden afgeblaft of als een 
hond worden behandeld. Dan draven vast en ze-
ker de animalcops op? 

 

Jaques Penris 

mailto:dflemmers@home.nl
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 HEBT U EEN MO(NU)MENTJE? Een serie over monumenten en kunstwerken. 

De meester en zijn leerlingen. Allen present met 
werk in de Venrayse openbare ruimte. We hebben 
het over kunstenaars, tevens docenten van het 
Kunstencentrum Jerusalem en hun cursisten. Wijlen 
Piet Hermans, wiens werk eerder in deze rubriek is 
belicht, en Venlonaar Hans Reijnders (1946 
Amsterdam).  
Acht cursisten 
van Hermans 
maakten de klei-
reliëfs in de Hof 
van Smarten 
naast de 
Paterskerk. De 
Zeven smarten 
van Maria in de 
staties langs de 
Leunseweg 
werden in 1985 
ingezegend. De 
oorspronkelijke 
plateaus zijn te zien in een gang van verpleeghuis 
Beukenrode. De afbeeldingen in de buitenstaties zijn 
van de hand van Ton Litjens - Opdracht in de 
tempel; Ton Crebolder-van Dijk - Vlucht naar 
Egypte; Gradje Pijpers - Jezus raakt verloren in de 
tempel; Wilma de Jong - Maria ontmoet Jezus op de 
kruisweg; Thérèse Schaeffers en Mien Steverink - 
Maria en Johannes onder het kruis; Ans Hendriks - 
Kruisafname en Ieneke van der Weiden - 
Graflegging. Een Hof van Smarten in meer 
eigentijdse en geschilderde uitvoering is overigens 
te bewonderen in het parkje achter de Mariakapel in 
Holthees. De hier tentoongestelde schilderingen zijn 
in 2000 gemaakt door de Friese kunstenaar Tamme 

Hoekstra (1951) uit 
Surhuisterveen.  
Van de genoemde 
cursisten van Hermans 
waren er vijf een paar 
jaar later onder leiding 
van Hans Reijnders 
betrokken bij de 
vervaardiging van de 
Aaibeesten, die in 1989 
zijn geplaatst voor de 
openbare bibliotheek. 
Een nieuwe naam bij dit 

project is Yvette Sestina, die de aap maakte. De 
andere dierfiguren zijn uit hardsteen gehouwen door 
Ton Litjens (de hagedis), Gradje Pijpers - de slak, 
Thérèse Schaeffers - het beertje, Mien Steverink (de 
egel) en Ineke van der Weiden (de haas). Hoewel 
van steen zijn de diertjes bedoeld om door kinderen 
gestreeld te worden.  
Ook van andere cursisten van Reijnders en de 
kunstenaar zelf staat werk in het centrum.  
Vier amateurkunstenaars maakten onder zijn leiding 

het werk Rendez vous, dat na nogal wat vijven en 
zessen in 2003 is geplaatst op het Schouwburgplein, 
links voor de schouwburg. Want de zes reliëfs in 
Belgisch hardsteen beelden het cultuuraanbod van 
de schouwburg uit. Die heette voorheen de 
Beejekurf en daarom zijn de reliëfs gegroepeerd in 
een zeshoekige honingraat, een geschenk van de 
Industriële Kring. Twee cursisten maakten elk twee 
afbeeldingen: van Eric van Grootel zijn ballet en 
carnaval en van Jos Mertens zijn magie en poëzie. 
Adriaan van Rossen beeldde cabaret uit en Lenie 
Bartels muziek.  

Dan de meester zelf. Van Hans Reijnders prijken in 
de regio Venlo uiteenlopende kunstwerken. In 
Venray, waar hij velen de kneepjes van het 
beeldhouwen leerde, is hij ook present. Met bepaald 
niet zijn minste werk. Het Orakel, dat al vanaf 1988 
voor het gemeentehuis staat. Vanwege de huidige 
verbouwing en uitbreiding van het raadhuis in het 
vroegere klooster Jerusalem wordt het iets 
verplaatst maar blijft ook straks voor bezoekers en 
bestuurders het symbool van wijze raad. In twee 
grote platen steen staat in Griekse inscripties ‘ken u 
zelf’ en ‘niets teveel’ of beter ‘alles met mate’. Een 

gat in het midden van de platen symboliseert een 
rotsspleet, waaruit een golf reinigend water stroomt. 
In het rechterdeel is een Griekse zuil gekapt met 
draperie die doorloopt in de Apollostoel.  
Wie goed kijkt ziet onder die draperie ook een 
Piëlhaasje. Ja, Reijnders kende behalve zijn 
klassieken toen ook al zijn pappenheimers. 
 
Paul Reiniers 

Orakel foto Gé Hirdes 

Rendez vous foto Gé Hirdes 

Aaibeesten foto Gé Hirdes 


