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� Centrum-West wil het anders 

� Keramiste Mia van de Lisdonk  

� Eetpunt Merselo 

PAASMAAL. Het is alweer Pasen geweest. De klokken zijn terug uit Rome (zo heette dat toch vroeger), de 

paaseieren zijn al op of liggen nog in een schaal. Vijftien ouderen in Merselo genoten op 2 april van een 

vervroegd Paasmaal. Daar werd die dag het eetpunt geopend. De vrijwilligers kunnen er koken in de 

professionele keuken van zaal ’t Anker (foto). Zie ook pagina 11. 

               foto Gerrit Kuenen 
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(Over: ontmoetingsruimten, woningbouw in 
de dorpen, gezond in beweging en openbaar 
vervoer) 
Tijdens de vergadering van de Seniorenraad op       
5 april heeft vicevoorzitter Harrie Holtackers laten 
weten dat het rapport over de knelpunten bij 
ontmoetingsruimten in de dorpen deze maand nog 
wordt aangeboden aan de Seniorenraad en aan de 
dorpsraden. 
In het jaarplan 2012 van de Seniorenraad werd het 
beter bereikbaar maken van de accommodaties voor 
de ouderen als een speerpunt aangemerkt. In 
sommige dorpen is niets aan de hand en kunnen 
ouderen vrijelijk op de vastgestelde uren in de zaal 
of het gemeenschapshuis. Bij anderen geeft het nog 
wel eens problemen en moeten ouderen wijken voor 
activiteiten die soms financieel aantrekkelijker zijn. 
Vandaar dit onderzoek. In de volgende Schakel 
zullen we hier meer over kunnen melden. 
De Seniorenraad besloot geen eigen commissie in 
het leven te roepen om de bouw van ouderen-
woningen in de dorpen te stimuleren. Voor elk dorp 
is inmiddels een dorpsontwikkelingsplan (DOP) 
opgesteld. Alle dorpsraden werken hiermee ter 
versterking van het dorp. Als dan de ouderen weer 
met eigen ideeën komen, geeft dat fricties, zo vreest 
de Seniorenraad. Het is beter dat de KBO’s in die 
dorpen samen met de dorpsraden optrekken.  
Verwarring was er alom toen de KBO Wanssum 
onverwacht bericht kreeg over ‘Gezond in 
beweging’, een activiteit van de GGZ en gemeente 
Venray. Wanssum vroeg de Seniorenraad om 
opheldering. Achteraf bleek dat dit dorp was 
aangeschreven in plaats van een andere 
ouderenafdeling die was afgehaakt. De activiteit was 
voor april aangeboden aan zes KBO’s in Venray. 
Andere activiteiten zouden later aan de beurt 
komen. 
De Seniorenraad noemde het ‘losse-flodderwerk’. 
Gemeenten en instellingen krijgen uit een potje geld 
en willen dan dat geld ook gebruiken. Voor een 
instelling mooi om medewerkers aan de slag te 
houden. Er zit geen echte structuur of visie achter. 
De hoop is dat, als mensen hieraan mee hebben 
gedaan, ze zich gaan aanmelden bij een sportclub. 
Dat is dan de winst. 
Geconstateerd werd, wat het bewegen door ouderen 
betreft, dat de inventarisatie van de gemeente over 
sportmogelijkheden voor ouderen nog niet was 
binnengekomen. En dat er bij gymnastiekvereniging 
Sint Christoffel al wordt gesproken over een 
contributieverhoging, terwijl er bij de overgang naar 
deze vereniging afspraken zijn gemaakt. 
De commissie Politiek en Ouderen gaat binnenkort 
met de ouderenafdelingen de knelpunten in het 
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GETUIGEN 
 
Op een zonnige zaterdagmorgen eind 
maart ging de bel van de voordeur. Dat 
moest een onbekende zijn, want familie 
en kennissen komen altijd achterom. Het waren er 
twee en allebei getuige van Jehova. Ik nodigde ze 
binnen in de hal, die onmiddellijk een sfeer van 
vriendelijkheid ademde. 
Ik mag ze wel, deze colporteurs van Gods woord. 
Althans, wat zij daaronder verstaan en wat zij in 
Wachttorenverpakking aan de man trachten te 
brengen. Vriendelijk en beleefd zijn en blijven ze. Ze 
vormen een verademing in deze tijd van verhuftering 
en een instelling van ieder voor zich en God voor ons 
allen. Met dit laatste zijn ze het overigens eens. 
“Weet u waarom er zoveel woede in de wereld is?”, 
begon de oudste van de twee. Ik wist niet eens dat er 
zoveel woede was. Wel veel ellende als je afgaat op 
wat het tv-journaal ons dagelijks voorschotelt. Alsof 
er niets leuks meer is aan deze wereld.  
“De mensen hebben zich van God afgewend”, kwam 
het antwoord, toen ik zweeg. “En dat, terwijl God ons 
allen zo lief heeft”. Uit liefde had hij hemel en aarde 
in zes dagen geschapen en de mens daarin centraal 
gesteld. Of ik daar eens over na wilde denken. 
 
Ik was net begonnen aan de verbouwing van onze 
badkamer, waarvoor een periode van vier weken was 
uitgetrokken. Toen de getuigen ook nog nadrukkelijk 
verklaarden dat ik Gods schepping in zes dagen 
letterlijk moest nemen, was het me duidelijk. Het 
heelal in zes dagen en onze badkamer in vier weken! 
Ik bedacht dat ik de verkeerde werklui had gekozen. 
Ik maakte de getuigen deelgenoot van deze 
gedachte. Ze schudden het hoofd, maar bleven 
vriendelijk. Zoals ze altijd en overal vriendelijk blijven. 
Ondanks voor hun neus dicht knallende deuren en 
het gevaar van gekneusde knieën, voeten of andere 
ledematen. Ook mijn mededeling, dat ik het praatje 
wilde beëindigen omdat ik het druk had (ik ben God 
niet), veranderde niets aan hun voorkomendheid. Of 
ze nog eens terug mochten komen? De tijd voor de 
verbouwing ruim nemend, stelde ik voor: over zes 
weken. Vriendelijk knikkend sloten ze hun koffertjes. 
Niet wetend dat hun straks wellicht een koude 
douche te wachten staat, al is de badkamer dan 
klaar. 

             Theo Vliegenberg 

COLUMN 

 

WIJZIGINGEN IN DE BIJSTAND 

TUSSEN AANHALINGSTEKENS 

“Sommige bushaltes liggen ook helemaal verkeerd. Tussen Oostrum en Geijsteren ligt al een paar jaar een 
bushalte. Nou, ik heb gehoord dat de fanfare uitrukt als daar de eerste klant opstapt”. 
         Vicevoorzitter Harrie Holtackers van de Seniorenraad  

openbaar vervoer (Veoliabussen, regiotaxi’s, 
buurtbussen) inventariseren, om vervolgens met de 
vervoermaatschappijen te praten over het oplossen 
van de problemen. Zo zijn er geen haltes in de buurt 
van de nieuwe gezondheidscentra en zijn andere 
haltes niet erg logisch gesitueerd. 
 
 
 
 
 
De gemeente Venray heeft voor mensen met een 
laag inkomen, bijvoorbeeld met alleen AOW of alleen 
AOW met een klein pensioen, speciale financiële 
regelingen getroffen. De gemeente verstaat onder 
een laag inkomen 110% van de bijstandsnorm van   
€ 975,03 voor alleenstaanden en € 1342,07 voor 
samenwonenden. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld 
voor een alleenstaande van 65 jaar of ouder            
(€ 975,03 + 10%) € 1072,53 de norm van de 
gemeente is. Voor een echtpaar van boven de 65 ligt 
dit uiteraard hoger  (€ 1342,07 + 10% = € 1476,27). 
Speciale regelingen waar u voor in aanmerking kunt 
komen zijn: 
* Langdurigheidstoeslag, die geldt als iemand drie 
jaar of langer van een minimuminkomen heeft 
moeten leven; 
* Bijdrage in de bijzondere kosten van 65-plussers, 
zoals alarm voor ouderen, eigen bijdrage gezins- en 
thuiszorg, kosten bewindvoering, extra kosten bij 
verhuizing naar verzorgings- of verpleeghuis, enz.; 
* Collectieve aanvullende zorgverzekering; 
* Bijdrage in de kosten van deelname aan 
bijvoorbeeld het meer bewegen voor ouderen, 
lidmaatschap van de bibliotheek, bezoek aan musea, 
schouwburg, bioscoop, zwembad alsmede een 
bijdrage bij aanschaf van een voordeelurenkaart voor 
de spoorwegen. Let op: u kunt hiervoor in 
aanmerking komen. Bij enkele van voornoemde 
regelingen geldt wel een vermogenstoets. Maar ook 
in de vermogenstoets geldt een redelijk bedrag dat 
niet wordt meegeteld. Ook kan iedereen gebruik 
maken van de Schuldhulpverlening. 
Voor op u toegesneden informatie kunt u zich 
wenden tot het zorgloket van de gemeente Venray. 
Bezoekt u ook eens de internet-website van de 
Seniorenraad www.Seniorenraad Venray.nl  en toets 
het blokje ‘actueel’ in. Ook hier vindt u informatie. 
   
 
   Margriet Basten  
   (Commissie Welzijn v.d. Seniorenraad)  
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Het mooi-weerseizoen begint en 
dus wordt het weer tijd om fietsroutes 
uit de kast te halen. Deze fietsroute 
voert door oud en nieuw 
peellandschap. Het gebied Vredepeel
-Westerbeek-Stevensbeek is begin 1900 ontgonnen, 
de zandrug tussen St.-Anthonis en Overloon is 
eerder afgegraven. 
De tocht begint op knooppunt 
17 van de fietsknooppunten-
route, voor het gemeentehuis 
aan de Raadhuisstraat in 
Venray. U passeert het 
Engels kerkhof, waar 692 
veelal Engelse soldaten 
begraven liggen, die vooral 
eind 1944 in deze regio 
gesneuveld zijn. Merselo 
doemt op, met de                
St. Johannes de Doperkerk 
uit 1891. Bij café Den 
Tommes slaat u linksaf, 
voorbij aan de beltmolen 
Nooit Gedacht (1867). Dan 
naar rechts, naar de 
Beekweg. Daar gaat de route 
linksaf, het fietspad op. 
Even verderop moet u 
rechtsaf, langs de 
gemeentebossen in het 
Zwartwater, waar pas in de 
jaren ‘50 van de vorige eeuw 
de ontginningen begonnen. Sinds een aantal jaren 
krijgt de natuur hier weer een kans. Kudden schapen 
zorgen ervoor, dat de heide terugkomt. 
Bij knooppunt 47 kan men rechtsaf naar Overloon, 
maar deze tocht gaat naar knooppunt 60, richting 
Westerbeek. Gebroederlijk liggen daar de kerk, 
pastorie en het ‘meistershuis’ bij elkaar. Zo hoorde 
dat begin vorige eeuw. Voor de kerk steekt een 
staartstuk van een Engelse Lancaster uit de grond, 
ter nagedachtenis van de zeven bemanningsleden 
die omkwamen, toen hun vliegtuig na een 
bommendropping boven Duitsland bij Overloon werd 
geraakt door afweervuur en in Westerbeek 
neerstortte. 
Dan naar Oploo, in de volksmond kortweg Plo 
genoemd. Hier liggen vlak bij elkaar zowel een 
watermolen als een windmolen. D’n Olliemeulen 
draaide vroeger op waterkracht maar is nu in gebruik 
als Gildehuis van het St. Matthiasgilde. In dezelfde 
wei staat de standerdmolen De Korenbloem, en 
ervoor, op een bankje, zit (het beeld van) ‘Tôntje d’n 
Dwerg’. Het is echt een plek om weg te ‘doezelen’, 
maar de fietsers kunnen pas echt uitrusten in 

fietscafé Ons Moe, schuin tegenover de 
afgebakende plaats waar vroeger het kasteel van 
Oploo stond. Dat heette Het Juffere, genoemd naar 
de drie juffers die er gewoond hebben. 
Dan op naar St.-Anthonis maar net voor het dorp 
draaien wij rechtsaf, om de route 31 te blijven 
volgen. Via de Radioplassen (zo genoemd omdat er 
vroeger een radio zendmast stond; de plassen zijn 
ontstaan door afgravingen) brengt de tocht ons in 
‘kenniscentrum’ Stevensbeek, waar middelbare 
scholen liggen. Fietsend langs de gevangenis 
Maasheggen bereiken wij de A73. Net er voor buigen 

we af naar Overloon, een echt 
toeristendorp. Bij ijssalon 
Clevers is er bij mooi weer 
zelden plaats op het terras. 
Daarna terug naar de eigen 
provincie, via de Endepoel 
komen de fietsers op de 
Beekweg uit. Hier gaan ze 
linksaf om naar Venray te gaan. 
 
Knooppunten, 17-18-14-13-47-
60-42-35-31-36-53-44-45-49-14-
18-17. De totale lengte van de 
fietstocht is 50 kilometer (40 
kilometer als u begint en eindigt 
bij knooppunt 14) en leidt over 
fietspaden en landbouwwegen. 
U kunt van alles doen onderweg: 
wandelen op de hei van het 
Zwartwater, het dorp Oploo 
bekijken, het Brinkplein in Sint 
Anthonis (even vanaf de route) 
bewonderen, vissen in de 
Radioplassen, zwemmen in het 

binnenbad van Stevensbeek en in Overloon het 
dierenpark Zoo en het Oorlogsmuseum bezoeken. 
 

Herman Jacobs 

FIETSEN IN DE PEEL BOVEN VENRAY 

Tôntje d’n Dwerg (Toon van Els) werd geboren 
in 1865. Hij werd slechts 140 cm groot. In het be-
gin verdiende hij de kost als schapendrijver, maar 
toen de schapen uit de Peel verdwenen, werd hij 
werkeloos en ging zwerven. 
In het dorp werd hij niet meer geaccepteerd, na-
dat er een familie-erfenis aan zijn neus voorbij 
was gegaan. Omdat de pastoor daarbij een be-
denkelijke rol speelde, smeerde Töntje de      
pastoriedeur vol met kalk en stront. Voor die 
‘doodzonde’ werd hij uit Plo verbannen. 
Door zijn opvallende verschijning, lange haren en 
ruige baard, zijn scherpe stem met ongekuist 
taalgebruik, werd hij voor velen onderwerp van 
spot. Totdat hij op een koude winternacht in 1922 
zwaar ziek gevonden werd en in Weert overleed. 

Oploo: windmolen met Tôntje d’n Dwerg 
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len hebben dus resultaat, kunnen we zeggen.      
Van de andere kant moet vastgesteld worden, dat 
veel ouderen ook niet meer zonder die geneesmid-
delen kunnen.  
Maar daar komt dan een probleem. De huisarts 
schrijft pillen of drankjes voor, maar dat doen ook de 
specialisten, tandartsen, geriaters en andere be-
voegden op dat gebied. En mensen gaan zelf naar 
de apotheek of drogist. Tegenwoordig bestellen ze 
zelfs via internet hun geneesmiddelen. Controle op 
de hoeveelheid ontbreekt daardoor nogal eens.    
Elke dokter doet er een pilletje bij, maar er is weinig 
tot geen controle op, of het allemaal nodig is en of er 
na verloop van tijd niet verminderd kan worden, al-
dus professor Schellevis. 
Om hier paal en perk aan te stellen heeft minister 
Schippers het idee geopperd, om de ouderen jaar-
lijks een keer naar de huisarts te laten gaan, of ze 
ziek zijn of niet. De huisarts kan dan een kort onder-
zoek uitvoeren om na te gaan of die pillen en drank-
jes allemaal nog nodig zijn en of de kwalen ook met 
minder medicijnen bestreden kunnen worden. 
De Centrale van Ouderenverenigingen in Venray zal 
blij zijn als dit plan van de minister doorgaat. Een 
jaarlijkse gang naar de huisarts komt namelijk heel 
dicht in de buurt bij wat de Centrale in het nieuwe 
beleidsplan voor de jaren tussen 2012 en 2016 heeft 
bepleit. Alleen, waar de minister dit doet vanwege 
economische motieven, wil de Centrale die jaarlijkse 
check om andere redenen.  
De Centrale en Seniorenraad willen namelijk dat de 
huisarts bij mensen boven de 70 jaar niet alleen jaar-
lijks kijkt naar het medicijnengebruik, maar ook infor-
meert naar het welzijn van de oudere. Hoe is zijn li-
chamelijke en geestelijke toestand, is er sprake van 
vereenzaming, zijn er signalen van vergeetachtigheid 
of verwaarlozing. Of nog andere problemen? 
Op deze manier kunnen hulporganisaties eerder te 
hulp schieten door zorg aan huis, door mensen te 
helpen nieuwe contacten te leggen in dorp of wijk.  
Of kan er gekeken worden of een oudere in een 
zorgcomplex beter af is.  

Jaques Penris 

Omdat in de Beste Binnenstad van 
Nederland nogal wat beelden zijn 
verplaatst, omdat Venray uitgebreid 
is met drie Maasdorpen en omdat de 
bundels met wandel- en fietsroutes 
uitverkocht raakten, moesten Literair 
Café en gemeente nieuwe routebundels maken.  
Sinds de zomer van vorig jaar is er naarstig aan ge-
werkt. Leden van de Fotoclub Venray togen op pad 
om prachtige opnamen te maken. Onze man Paul 
Reiniers van ‘Hebt u een mo(nu)mentje?’, de vaste 

rubriek in dit maandblad, vergaar-
de en schreef de informatie over 
de beelden. Bestuursleden van 
het LCV kozen bij de kunstwer-
ken passende gedichten.  
Het resultaat is twee kleurrijke 
routebundels: Te voet en Op de 
fiets langs kunst; wandelen door 
hartje Venray en fietsen tussen 
Peel en Maas. Dus nu ook naar 
en door de Maasdorpen en van-
wege Smakt ook Holthees, in het 

dagelijks leven een twee-eenheid.  
De routebundels worden op vrijdag 27 april om  
19.30 uur gepresenteerd op het Schouwburgplein 
met een show en een speciale aanbieding: voor        
€ 10.- worden beide bundels uw bezit. Daarna gelden 
de normale prijzen: € 3,95 voor de wandelgids langs 
een dertigtal beelden, € 9,95 voor de fietsbundel 
langs meer dan tachtig kunstwerken en € 12.- voor 
de twee bundels samen.  

De minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, 
heeft enkele weken geleden gewezen op overgebruik 
van medicamenten, met name door ouderen van bo-
ven de zeventig jaar. Gemiddeld nemen mensen van 
die leeftijd vijf medicamenten per dag, onder andere 
omdat ze ook vaak meerdere kwalen hebben. 
Als het nodig is, is het nodig. Daar bestaat geen mis-
verstand over. Maar de minister heeft signalen gekre-
gen dat deze ouderen ongecontroleerd medicijnen 
(blijven) slikken, ook als dat niet meer nodig is. Bere-
keningen hebben duidelijk gemaakt dat dit overbodi-
ge gebruik jaarlijks honderd miljoen euro teveel kost. 
In Dagblad De Limburger van 28 maart zegt hoogle-
raar François Schellevis dat het echte tobben met 
kwalen en ziektes begint met 75 jaar. Eeuwen terug 
was iemand van zestig jaar al oud, nu wordt de mens 
gemiddeld net iets ouder dan 80 jaar en de eeuwelin-
gen zijn al bijna niet meer te tellen. De verbeterde 
gezondheidszorg en kwalitatief goede geneesmidde-

WANDELEN / FIETSEN LANGS KUNST 

NAAR EEN JAARLIJKSE CONTROLE 
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Eind deze maand (zie de agendapagina) 
komen alle mensen die zich als vrijwilliger hebben 
aangemeld voor ontmoetingsplaats en activiteiten in 
de Venrayse wijk Centrum-West, in De Tol bij elkaar. 
Ze krijgen dan meer te horen over de speerpunten 
die de werkgroep voor de korte termijn heeft gekozen 
om de wijk aantrekkelijker te maken. Met name oude-
ren in een kwetsbare positie en mensen met een be-
perking weten niet waar ze in de wijk naar toe kun-
nen om elkaar te treffen. Maar ook jongeren zoeken 
een dergelijk trefpunt. 
Het creëren van ontmoetingsplaatsen waar iedereen 
uit de wijk terecht kan, is dan ook het voornaamste 
speerpunt van deze breed samengestelde werk-
groep, waarin naast wijkbewoners, ook vertegen-
woordigers van de Seniorenraad en ouderen zitting 
hebben.  
In een dergelijke ontmoetingsplaats kunnen bewo-
ners samen werken, koken en eten en samen        
recreëren. Bij werken valt te denken aan een werk-
plaats, waar allerlei oude spullen worden hersteld. Bij 
recreëren gaat het bijvoorbeeld om het organiseren 
van activiteiten binnenshuis, maar ook de oprichting 
van een wandelclub kan daar bij horen.  
Naast ontmoetingsplaatsen is het toegankelijker   
maken van bestaande activiteiten voor kwetsbare 
mensen een tweede speerpunt. Als derde wil de 
werkgroep zorgen dat bestaande activiteiten beter 
bekend worden en dat die activiteiten beter          
aansluiten op de vraag van de wijkbewoners. 
 
Vrijwilligers  
De speerpunten zijn het resultaat van een enquête 
die in het najaar is gehouden en de ideeën en inzich-
ten die de drukbezochte bijeenkomst in januari ople-
verde. Sinds 1 maart zijn de werkgroepleden druk 
bezig met het uitwerken van de ideeën.                 
Binnenkort kunt u daar op de website 
www.wegaanhetandersdoen.nl alles over lezen. Wilt 
u ook meewerken? Laat het de werkgroep dan weten 
via info@wegaanhetandersdoen.nl Voor meer infor-
matie kunt u ook telefonisch contact opnemen met 
procesleider Silvi Joosten 06-46067649. 
 

20 JAAR ANBO-VENRAY 

Op 8 september 1992 werd in het oude schoolge-
bouw aan het Kennedyplein - nu de Kemphaan (!) - 
de plaatselijke afdeling van ANBO-afdeling Venray 
opgericht. Zij maakt deel uit van de gelijknamige   
landelijke organisatie die emancipatie en belangen-
behartiging voor senioren nastreeft. Vooral de     
keuzevrijheid en zelfstandigheid voor 50-plussers op 
het gebied van wonen, werken, vrije tijd en zorg 
staan hoog in het vaandel.  
Onder het motto ‘Samen Sterk’ verbinden enkele 
honderdduizenden leden zich tot een invloedrijke  
belangenorganisatie in Nederland. In Venray komen 
we in nauwe samenwerking met de Seniorenraad op 
voor de belangen van de ouderen in deze gemeente.  

Maar ook is er ruimte voor ontmoeting: de activitei-
tencommissie biedt elk jaar weer een boeiend      
programma aan met educatieve en recreatieve      
activiteiten. 

Reden genoeg om stil te staan bij dit twintigjarig jubi-
leum. Op 21 september vindt daarom een feestelijk 
programma plaats in Hotel Asteria. We raden onze 
ANBO-leden aan deze datum alvast te reserveren. 

CENTRUM-WEST WIL HET ANDERS  ANBO-NIEUWS 
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Al bezig SENIOR SERVICE:  
De groep schilderen met acryl- en 
olieverf van Seniorservice exposeert in het 
verpleeghuis Beukenrode tot 1 juli. (voor iedereen) 
 

Donderdag  19  april  KBO VENRAY-KOM: 
Jaarvergadering. De uitnodiging en agenda voor 
deze vergadering worden gevoegd bij De Schakel 
van april en zijn te lezen op de website van KBO 
Venray-kom. Aanvang 14.00 uur in De Kemphaan. 
(alleen eigen leden) 
 

Donderdag 26 april KBO WANSSUM:  
Kienen. Deze middag wordt gehouden in De 
Zandhoek, aanvang 14.00 uur. (voor alle ouderen 
van Wanssum) 
 

Donderdag 26 april WIJK VENRAY-WEST:  
In ontmoetingscentrum De Tol heeft een bijeenkomst 
plaats voor alle mensen die als vrijwilliger aan de 
slag willen in het project ‘Wij gaan het anders doen’. 
Aanvang 19.30 uur. (voor aangemelde en nieuwe 
vrijwilligers) 
 

Vrijdag 27 april LITERAIR CAFE VENRAY: 
Presentatie om 19.30 uur bij fontein op 
Schouwburgplein van nieuwe poëzieroutes en 
bundels Te voet en Op de fiets langs kunst. Dan 
geldt een speciale korting. (voor iedereen) 
 

Dinsdag 1 mei ANBO-ROZE: B 
ijeenkomst in het teken van dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag. Herberg van de Ontmoetingskerk in 
Geleen. Aanvang 14.00 uur. (voor alle homo’s en 
lesbiennes van 50 jaar en ouder) 
 

Woensdag 2 mei KBO OIRLO:  
Informatiemiddag over medicijngebruik, door Escura 
Apotheek. Aanvang 14.00 uur in gemeenschapshuis 
De Linde. (voor alle ouderen) 
 

Maandag 7 mei KBO VENRAY-KOM:  
De KBO organiseert in samenwerking met Munckhof 
Tours een dagtocht naar de Floriade. Het vertrek is 
om  9.30 uur bij De Kemphaan. (alleen voor degenen 
die zich hebben aangemeld) 
 

Woensdag 9 mei KBO WANSSUM:  
Eetpunt in Wanssum, aanvang 12.00 uur in De 
Zandhoek. Van tevoren aanmelden, leden betalen 
minder dan niet-leden. (voor alle ouderen van 
Wanssum) 
 

Donderdag 10  mei KBO VENRAY-KOM:  
Bezoek aan museum ’t Zonnelied in Wanssum, een 
museum met een grote verzameling van religieuze 
voorwerpen uit kerken en kloosters. Het museum is 
goed bereikbaar en, hoewel de voorwerpen van de 
vloer tot het plafond reiken, is er voldoende ruimte. 
Het is privébezit van de familie Franssen. De mensen 
die willen fietsen vertrekken om 13.30 uur vanaf De 

Kemphaan. De KBO vraagt bij de aanmelding te 
laten weten of u met eigen auto gaat en hoeveel 
personen u kunt of wilt meenemen. Of dat u met 
iemand mee wenst te rijden. Iedereen dient rond 
14.15 uur in Wanssum zijn. De toegang is gratis, 
gevraagd wordt een vrijwillige bijdrage. (voor alle 
KBO- en ANBO-leden) 
 

Maandag 14 mei KBO OIRLO:  
Gezellige kermis jeu de boulesmiddag vanaf 13.30 
uur op de banen bij de Kleine Halte. (iedereen uit 
Oirlo is welkom) 
 
 

Dinsdag 15 mei KBO LEUNEN:  
Fietstocht van dertig kilometer. Vertrek om 13.30 uur 
vanaf De Brink. 
 

Dinsdag 15 mei  ANBO VENRAY:  
Ter afsluiting van het seizoen houdt ANBO Venray 
een lange fietstocht. Vertrek om 12.30 uur vanaf De 
Kemphaan. Aanmelden  telefonisch bij Diny 
Lemmers tel. 0478-514362 of per e-mail 
dflemmers@home.nl  De activiteitencommissie 
wenst iedereen een zonnige vakantie.  
 

Woensdag 16 mei KBO VENRAY-KOM: 
Maandelijkse wandeltocht. Aanmelden om 13.15 uur 
op De Kemphaan. Vertrek om 13.30 uur. (voor alle 
KBO en ANBO-leden) 
 

Maandag 21 mei KBO LEUNEN:  
Dagfietstocht van 60 kilometer. Info bij Piet Wienen, 
tel. 581978. 
 

Dinsdag 22 mei KBO OOSTRUM:  
Op deze dinsdag in mei is er in de Oostrumse kerk 
de jaarlijkse Mariaviering, die wordt voorgegaan door 
Pastoor Keller. De H. Mis begint om 14.30 uur en 
wordt opgeluisterd met zang van Marialiederen door 
het gemengd koor. Na de mis is er gelegenheid om 
gezamenlijk na te praten onder het genot van koffie 
met vlaai in Café Zaal Back in Time. (voor 
alle ouderen in de gemeente Venray) 
 

Donderdag 24 mei KBO VENRAY-KOM: 
Ter afsluiting van het activiteitenseizoen 
organiseert KBO Venray-kom deze dag 
een barbecue met (live) stemmingsmuziek 
bij De Kemphaan. Aanvang 16.30 uur en 
het duurt tot 19.00 uur. Bij slecht weer kan men naar 
binnen. Van deze volledig verzorgde barbecue 
kunnen 100 KBO-leden profiteren. Meer personen 
zijn vanwege veiligheidsvoorschriften niet 
toegestaan. Een toegangskaart kost € 10,00. Dit is 
exclusief de drank, die men bij De Kemphaan kan 
kopen. De kaartverkoop is in De Kemphaan op 2 en 
9 mei 2012. Beide keren van 9.30 uur tot 11.30 uur 
in De Kemphaan. (Alléén toegankelijk voor KBO-kom 
leden op vertoon van de ledenpas) 
 

Donderdag 24 mei KBO OIRLO:  
Mooie fietstocht met onderweg een tussenstop. 
Vertrek 13.00 uur vanaf De Linde. Terug om      
17.00 uur (alleen voor leden) 

ACTIVITEITENAGENDA  

21 APRIL TOT 26 MEI 
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een soort terp, staat nog in haar kamer in een 
vitrinekastje. Nu exposeert ze nog af en toe: vorig jaar 
in de bieb van Venlo, komende weken in de bieb van 
Horst. 

Mia maakt van alles: poppen, siervazen, (dier)figuren, 
tegeltjes, voordeurnaambordjes en tegenwoordig ook 
geboortekaartjes op een tegel. Maar geen potten. 
Mia: “Dat werken op de draaischijf, dat was niks. Al 
mijn potten waren scheef. En dan keek ik weer met 
een scheef oog naar de andere cursisten die het wel 
goed konden. Voor een draaischijf heb ik hier ook 
geen ruimte”. 

In de hoek van Mia’s Plèkske staat een oventje. Dat 
is noodzakelijk om alle werkstukken te kunnen 
bakken. “Het kleien is heerlijk ontspannend, maar het 
bakken is juist erg spannend. De werkstukken worden 
daarvoor geglazuurd en je weet nooit hoe ze dan uit 
de oven tevoorschijn komen. De kleur kun je redelijk 
inschatten, maar hoe het bakt is afhankelijk van de 
plek in de oven, van wat er nog meer in staat, de hitte 
zelf`, legt Mia uit. En natuurlijk kan er wel eens wat 
kapot springen. Mia: ”Door mijn ervaring gebeurt het 
nu nauwelijks nog. Voor het werkstuk in de oven gaat 
moet de lucht er goed uitgeslagen zijn. Anders knalt 
het uit elkaar in duizend stukjes.” 

Wie meer wil weten kan kijken op de websites 
www.keramiek.familievandelisdonk.nl en 
www.geboortekaartjeoptegeltje.nl bestellingen via 
miavdlisdonk@gmail.com 

Jaques Penris     foto’s Gerrit Kuenen 

Leerzame lunch  

Op 8 maart 2012 werd de derde en laatste werklunch 
van het GPV met ambtenaren van de gemeente 
Venray gehouden. Gekozen was voor de locatie 
Schuttersveld. Het thema hierbij was ‘veiligheid’. 
Naast burgemeester Hans Gilissen en wethouder 
Twan Jansen namen een achttal ambtenaren, 
bestuursleden en ervaringsdeskundigen van het 
GPV, mensen van het Programma Versterking 
Cliënten Positie en van Dichterbij deel aan het 
overleg. 
Aan het begin presenteerde de regioconsulent van 
Programma VCP, een filmpje waarin beelden werden 
getoond van momenten waarop mensen met een 
beperking in zeer onveilige situaties terecht kwamen. 
De aanwezigen werden zich er bewust van, dat niet 
altijd wordt nagedacht over gevaarlijke situaties die 
dagelijks kunnen ontstaan.  
Enkele onderwerpen die aan bod kwamen: 
- De ervaring van een rolstoelgebruiker als in een  
gebouw of woning brand uitbreekt en deze kan niet 

 

DIT HOUDT ME BEZIG 
 

 

 

Wie is Mia van de Lisdonk-
Spijkers? 

Leeftijd: 64 

Woonplaats: Oostrum 

Geboren in: Tilburg 

Getrouwd met: Ad van de Lisdonk 

Oma van: tweeling Evy en Iza 

Bezigheden: keramiek maken, musiceren op de 
sopraansax, kaarten maken en lezen. 

 

Wie keramiste Mia van de Lisdonk bezig wil zien 
moet mee naar boven, naar ‘Mia’s Plèkske’. Daar 
staan haar oven en werktafel, kasten en de vele 
voorbeelden van wat ze in de loop van de jaren 
gemaakt heeft. 

“In feite is het kleien wat ik doe, maar men noemt het 
keramiek”, vertelt Mia. Toen ze als tiener nog in 
Tilburg woonde ging ze eens met haar zus naar een 
cursus pottenbakken. “Na een jaar hield mijn zus het 
voor gezien, ik ben blijven hangen”, bekent Mia. 
Toen Ad haar voorstelde om, vanwege zijn werk, 
naar Venray te verhuizen, zei ze op één voorwaarde 
ja: als ze maar kon blijven kleien. 

Dertig jaar woonden ze in Veltum, vijf jaar geleden 
verhuisden Ad en Mia naar de nieuwe wijk in 
Oostrum. Mia had zich bij haar komst in Veltum 
meteen gemeld bij de Vrije Academie en kreeg tien 
jaar les van de keramiekmeester Piet Hermans. Mia: 
“Pas daarna vond ik dat ik wel eens op mijn eigen 
kon gaan werken. Het had overigens ook zo zijn 
voordelen, onder keramist Piet te werken. Hij had zo 
zijn contacten en kreeg leuke opdrachten voor 
bijzondere gelegenheden. Zo was er een expositie 
over 750 jaar Veltum, waarvoor de cursisten allemaal 
een werkstuk maakten”. Mia’s pronkstuk, de 
omgeving van de Veltumse kapel met boerderijen op 

 

GPV NIEUWS 
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zonder hulp het gebouw verlaten. 
- Onoverkomelijke drempels bij nooduitgangen, maar 
ook bij de deur naar balkons. 
- Een alarmknop waar iemand in een rolstoel niet bij 
kan, een niet functionerend alarm in een 
invalidentoilet, geen alarmsysteem voor blinden en 
zelfs helemaal geen alarmsysteem. 
- Ontbreken van straatverlichting waardoor een 
gevoel van onveiligheid ontstaat en last hebben van 
jongeren die de buurt onveilig maken. 
- Niet naar de bioscoop kunnen door de vele trappen 
die er zijn. 
Jan Troost, ambassadeur van VCP, had als niet-
Venraynaar van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
het Schuttersveld te verkennen en kon ter plekke al 
een aantal zaken noemen die voor verbetering in 
aanmerking komen. 
 
Verbeteringen 
Tijdens de dialoog, die er ontstond kwamen vragen 
naar voren over de mogelijkheden die de gemeente 
heeft om situaties te verbeteren. Uiteraard konden ter 
plekke geen oplossingen worden aangedragen, maar 
er kwamen wel suggesties op tafel, waarbij de 
gemeente wel een rol kan vervullen zoals: 
- Mensen van het GPV in een vroeg stadium 
betrekken bij nieuwbouwplannen, zodat er adviezen 
kunnen worden gegeven. Hiermee kan voorkomen 
worden dat in een later stadium weer kosten moeten 
worden gemaakt om aanpassingen te doen. 
- Niet meteen verwijzen naar het bouwbesluit, maar 
vooral op zoek gaan naar mogelijkheden om net iets 
meer te leveren dan de minimale eisen in een 
bouwbesluit. 
- Beter toezicht in wijken waar groepen jongeren voor 
overlast of onveilige situaties zorgen. 
- Bij het afgeven van vergunningen, zeker voor 
openbare gebouwen, extra alert zijn op veiligheid. 
  
Er kon ook goed nieuws worden verteld. Bij de 
verbouwing van het gemeentehuis wordt het GPV 
continu betrokken. 
Aan het slot sprak de voorzitter van het GPV de hoop 
uit, dat het GPV niet gezien wordt als een luis in de 
pels, maar als een organisatie die veel kennis heeft 
over zaken die van belang zijn voor mensen met een 
beperking. Het GPV kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan een Venray, waar het ook voor mensen 
met een beperking prettig wonen is. 
 
Oproep 
Dringende oproep: Het GPV is nog op zoek naar een 
bestuurslid die zich wil toeleggen op de P.R. Tevens 
zoeken we nog steeds mensen voor de werkgroep 
BTB. Even bellen tel. 580395 of mailen 
secretariaat@gpvenray.net is een kleine moeite! 
 

Jac Haegens  
 

WAARSCHUWING POLITIE 

 
 

Veel auto’s zijn tegenwoordig 
op slot te doen met de autosleutel. 
De bestuurder hoeft maar op 
afstand op een knopje te drukken, om met 
radiogolven het slot van de auto te activeren. De 
auto is dan veilig gesloten. 
Toch is het verstandig even te voelen of dit ook 
zo is, waarschuwt de politie. Ze geeft deze goede 
raad na het vinden van een apparaatje in de auto 
van twee buitenlanders. 
Zij steken dit in de sigarettenaansteker van de 
auto en verstoren dan de radiogolven in de 
directe omgeving. Zodra iemand parkeert en 
‘afsluit’ kunnen ze na diens vertrek gemakkelijk in 
de dus niet afgesloten auto komen en de spullen 
weghalen. 

WAKKER SCHUDDEN 
 
Het is een goed gebruik dat ingezonden 

brieven alleen worden geplaatst als de afzender 
met naam, adres en telefoon/emailadres bekend 
zijn bij de redactie zodat, als er reacties zijn of 
vragen, we dit kunnen natrekken. Bij voorzitter 
Trudy Eekhout is een brief binnengekomen onder 
de titel ‘Wakker Schudden’. Deze is wel 
ondertekend, maar er staat geen adres of telefoon 
bij. Mogelijk kan de schrijver die doorgeven, zodat 
er met hem contact kan worden opgenomen. 
Omdat zijn gedachten vaker worden gehoord, 
willen we hier in De Schakel van mei toch 
aandacht aan schenken. 
Namens de voorzitter van de Seniorenraad en de 
redactie, Jaques Penris. 

EXPOSITIE SENIORSERVICE  
 

Seniorservice is een actieve 
vereniging die al sinds 1991 bestaat en er worden 
momenteel ca. 30 verschillende hobby-activiteiten 
gedaan. Enkele enthousiaste groepen willen u 
graag hun werk laten zien op een bijzondere 
locatie. Van 14 mei tot en met 17 juni zullen de 
groepen glaskunst, olieverf en keramiek hun werk 
exposeren in de Theetuin in Well. Deze expositie 
is te bezichtigen van zaterdag tot en met 
woensdag van 10.00 uur tot 17.00 uur. 
Voor degenen die niet weten waar dit is hier de 
routebeschrijving: In Wanssum over de maasbrug 
naar de N271 en linksaf richting Well-Nijmegen. 
Vervolgens de tweede weg rechts, Bosserheide 
43a. 
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OUDERENADVISERING. 

 

U wilt zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en 

leven? Op een plezierige, gezonde en veilige manier, in 

de omgeving waar u zich thuis voelt? We geven 

informatie, advies en hulp aan mensen die een steun in 

de rug nodig hebben. Over wonen, welzijn, zorg èn 

financiële regelingen. Met zelfredzaamheid en eigen 

verantwoordelijkheid als uitgangspunt. Doel is dat u zo 

lang mogelijk zelfstandig blijft meedoen aan de 

maatschappij. 

We wijzen u de weg. U heeft vast wel eens gehoord van 

de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning), ook 

thuiszorg en alarmering komen u zeker bekend voor. 

Komt ú daarvoor in aanmerking? Wat zijn de kosten en bij 

wie moet u zijn? Ouderenadvisering wijst u graag de weg.  

Met hart en ziel. We kennen de mogelijkheden, samen 

met u bekijken we welk spoor u het beste kunt volgen en 

welke stappen te zetten. Waar mogelijk via inschakeling 

van onze opgeleide vrijwillige ouderenconsulenten, die 

zich met hart en ziel inzetten voor de medemens. 

Doen wat nodig is. Afhankelijk van wat u zelf kunt en de 

steun die u van uw netwerk krijgt, bekijken we welke hulp 

nodig is. Of het gaat om woonvoorzieningen, alarmering, 

maaltijden of vervoer naar een leuke activiteit of het 

ziekenhuis, wij zoeken samen met u naar de beste 

oplossing. Indien nodig helpen we u met invullen van een 

formulier, aanvragen van een voorziening, contact leg-

gen met een instantie of behartigen van uw belangen.  

Gratis en onafhankelijk! Blijven er dan nog vragen over of 

is de situatie te complex, dan verwijzen we door naar 

andere instanties. 

Vertrouwd en dichtbij. Het enige dat u hoeft te doen, is 

contact opnemen. Wij maken een afspraak bij u thuis en 

brengen met u uw wensen en persoonlijke situatie in 

kaart. Advies: wacht niet te lang, want hoe eerder u zich 

meldt, hoe gemakkelijker het (nú en straks) voor u is. 

 

 

EEN NETWERK, SAMEN STERK! 

 

De vrijwillige netwerkcoach biedt : maximaal een half 

jaar twee uur in de week begeleiding, ondersteuning bij 

het opbouwen van uw sociale netwerk, een steun in de 

rug, een luisterend oor én een frisse blik.  

U krijgt: meer waardevolle contacten en ideeën om 

dingen te doen, iemand die met u mee denkt, klankbord 

en een maatje tegelijk, een beter sociaal netwerk waar u 

op terug kunt vallen. 

Heeft u wel eens het gevoel er alleen voor te staan? 

Zoekt u mensen om samen dingen mee te doen? Wilt u 

graag wat meer aanspraak met mensen in uw omgeving? 

Vindt u het lastig om ergens alleen op af te stappen? Dan 

is begeleiding van een netwerkcoach iets voor u!  

Meer informatie? Neem dan contact met ons op! 

 

MANTELZORG – RESPIJTZORG. 

Wanneer bent u mantelzorger? Dit bent u als u langdurig 

en onbetaald zorg verleent aan een zieke naaste. Dit kan 

een partner, kind, ouder of vriend(in) zijn.  

Wat is respijtzorg? De tijdelijke en volledige overname 

van uw mantelzorgtaken heet respijtzorg. 

Waarom is respijtzorg belangrijk? Een mantelzorger 

loopt kans om overbelast te raken en zelf gezondheids-

klachten te krijgen. U kunt de zorg incidenteel overdragen 

tijdens een vakantie of structureel bijv. elke week een 

dagdeel.    

Wie neemt de zorg over? Dit kan door met uw eigen 

netwerk, zoals familie of vrienden, de tijdelijke overname 

van zorg regelen. Of door het inzetten van een 

vrijwilligersorganisatie. Is er professionele hulp nodig dan 

kan deze thuis of in een zorginstelling geboden worden. 

Hiervoor is een AWBZ-indicatie nodig. Er zijn ook 

zorgverzekeraars die respijtzorg vergoeden. 

Steunpunt Mantelzorg: voor meer informatie via het  

Zorgloket - 0478-523333 of mantelzorg@venray.nl  

Synthese – ouderenwerk Venray: 

• Dasja Giantsios - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg Venray. 

• Kamelya Ertürk - ouderenadvisering allochtone ouderen. 

• José Wijnhoven - steunpunt mantelzorg Venray. 

• Hans Chlon  - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen. 

• Léon van Dijck - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen, coördinatie sociale alarmering 

Contact: kantoor Synthese Leunseweg 51 5802 CG Venray, tel: 0478-517300  

mail: info@synthese.nl, site: www.synthese.nl  

 

 

 

INFO OUDERENWERK: we hebben veel positieve reacties gekregen op de eerste Synthese-pagina in De Schakel van 
april. Vooral het initiatief “Jong ontmoet oud” wordt zeer gewaardeerd en dit krijgt dan ook zeker een vervolg in 2012. Er 
zijn diverse vragen m.b.t. sociale alarmering en netwerkcoaching binnengekomen, waarmee wij mensen verder hebben 
kunnen helpen. Heeft u vragen of opmerkingen over de pagina, laat het ons weten. 
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De KBO en Dorpsraad in Merselo hebben samen 
een eetpunt opgezet voor iedereen die behoefte 
heeft aan sociaal contact (zoals bijvoorbeeld 
alleenstaanden) en die dit contact onder andere 
kunnen bereiken via een gezamenlijke maaltijd.  

Aanleiding hiertoe zijn de ontwikkelingen in de WMO. 
In deze Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt 
ervan uitgegaan dat in de toekomst elke wijk en dorp 
een eigen dagopvang en/of ontmoetingspunt heeft. 
Ook het succes en enthousiasme waarmee eerder 
dergelijke eetpunten in omliggende dorpen 
ontvangen en bezocht werden, heeft hierbij een rol 
gespeeld.  

Elke eerste maandag van de maand kan de 
organisatie in zaal ’t Anker in Merselo terecht. Dit tot 
en met december 2012, waar KBO en dorpsraad 
Frank en Christel zeer dankbaar voor zijn.  

Er hebben zich liefst elf vrijwilligsters gemeld, die om 
toerbeurt koken. Deze vrijwilligsters behoren bijna 
allemaal tot een vriendinnengroep, die zich spontaan 
aangemeld heeft. 

Maandag 2 april was de start met vijftien deelnemers, 
waarvan elf alleenstaanden en twee echtparen. 
Vooraf werd bij een kopje koffie of thee gezellig wat 
met elkaar gepraat en om 17.00 uur kwam het eten 
op tafel. ’t Was geweldig en gezellig met zeer 
positieve reacties en de vraag om de volgende keer 
weer deel te mogen nemen.  

Besloten is uit te breiden naar achttien deelnemers, 
omdat de ruimte deze mogelijkheid biedt. Iedereen 
die aan een maaltijd wil deelnemen kan zich van te 
voren aanmelden. Mensen die moeilijk ter been zijn, 
kunnen worden opgehaald en thuisgebracht. 

Zowel KBO Merselo als de Dorpsraad Merselo zien 
een mooie toekomst weggelegd voor dit eetpunt in 
eigen dorp. Dit eetpunt voorziet niet alleen in een 

Zie volgend blad >>> 

 

HEBT U EEN MO(NU)MENTJE 

behoefte, maar op deze wijze kunnen beide 
verenigingen ook meer betekenen voor de inwoners 
van Merselo. “De start was een succes en we zijn 
zeer hoopvol voor de toekomst”, aldus Jan Michels 
van de KBO.     

    Dorpsraad en KBO Merselo 

 

 

 

Op 4 en 5 mei staan we stil bij oorlog en vrede. In 
Venray gebeurt dit, meer dan in andere plaatsen, 
eigenlijk het hele jaar door. Vanwege de imposante 
Duitse militaire begraafplaats met ruim 31.000 
grafkruisen in Ysselsteyn, het Brits Ereveld, het 
Engels kerkhof aan de Hoenderstraat en verder een 
behoorlijk aantal (kunstzinnige) oorlogsmonumenten. 
Behalve jaarlijkse herdenkingen op de 
begraafplaatsen is de Venrayse dodenherdenking elk 
jaar op 4 mei aan het Kerkpad naast de Grote Kerk 
bij het monument voor de 
gevallenen.  

In dat reliëf van 
zandsteen heeft Karel 
Lücker (1882 Krefeld – 
1958 Roermond) al in 
1949 verschillende stadia 
van de Tweede 
Wereldoorlog uitgebeeld. 
Christus aan het kruis 
symboliseert geloof in 
wederopstanding van de 
gevallenen. Stervende 
soldaten verwijzen naar 
dood en verwoesting, maar zijn tevens een hulde aan 
de bevrijders van Venray. Vluchtende vrouwen en 
een geboeide man geven de evacuatie en het verzet 
tegen de bezetter weer. Een vredesduif staat voor de 
bevrijding. 
Daaraan en aan de Slag om Overloon herinnert een 
oorlogsmonument in de vorm van een piramide aan 
de Overloonseweg nabij de Brabantse grens. Die 
slag was onderdeel van Market Garden in de herfst 
van 1944 om een doorbraak naar de bruggen in 
Nijmegen en Arnhem te forceren en Venray te 
bevrijden. 

Piramide 

EETPUNT MERSELO EEN SUCCES 

Koken op eetpunt Merselo   foto Gerrit Kuenen 

AANVULLING  EETPUNTEN 

In de vorige Schakel, op pagina 3, meldde De 
Schakel in het artikel over wonen, welzijn en 
zorg, dat er in Leunen, Oostrum en Ysselsteyn 
nog gewerkt moet worden aan eetpunten en 
dagbestedingsmogelijkheden. Nellie Marcellis 
van de KBO Ysselsteyn laat weten dat Yssel-
steyn al zowel een eetpunt als een dagbesteding 
heeft.   



12 

 

Wel op Brabantse grond aan de St. Jozeflaan staat vanaf 1999 het gezamenlijke vredesmonu-
ment van Smakt en Holthees, een twee-eenheid waar een grens niet telt. Vanwege zijn vorm 

een uitzonderlijk monument van de Venrayse kunstenaar Jan Dries-
sen (1938 Grave) voor de slachtoffers van het bombardement op     
30 september 1944. Het kunstwerk is opgebouwd uit verschillende 
driehoeken, symbool van de waarschuwing, in dit geval tegen oorlog. 
De rode driehoek met stierenkop is het symbool van de bevrijders. De 
drie stalen constructies symboliseren de restanten van huizen, de 
wanhopige mens en een kruis. Het V-teken is de victorie en de hoop 
op vrede. De schuine stalen platen zijn de vleugels naar vrijheid, uit-
mondend in een stalen kruis: geloof, vrijheid, toekomst. 

Venray heeft sinds 1971 bij de voormalige Vredeskerk (nu domicilie 
van Thuiszorg) aan het Kennedyplein ook een vredesmonument als 
teken van verzoening en herdenking. Een betonnen klokkentoren met 
een carillon van achttien klokken, geflankeerd door zeventien zuilen 
en vijf platen, die de verwoesting door oorlogsgeweld symboliseren. 

Op de zuilen 
staan de namen van achttien steden die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 1940-1945 zwaar werden ge-
troffen: 2 Engelse, 13 Duitse en 3 Nederlandse ste-
den. Het geheel completeerde de Vredeskerk, sa-
men met het monument ontworpen door architect 
Theo Boosten (1920 Maastricht – 1990 Meerssen). 

Het kleine Castenray telt liefst drie oorlogsmonu-
menten. Twee daarvan buiten het dorp herinneren 
aan het neerstorten van Britse bommenwerpers. 
Venraynaar Martin Ooink (1944 Haaksbergen) van 
de KunstWerkPlaats Venray beeldhouwde in blauw 
hardsteen reliëfs van de vliegtuigen. Ze staan waar 
ze crashten, mei/juni 1943: 
Oosterbosweg (Lancaster) en 
Valkenberg/Klein Oirlo 
(Halifax). Op het dorpsplein 
wordt een andere oorlog her-
dacht in een werk van de 
plaatselijke kunstenares    

Marianne Hoedemaekers (1947 Venray). Een Indië-monument, in 2007 geplaatst ter 
herinnering aan 'onze jongens in de Oost', de militairen van de strijd eind jaren veertig 
vorige eeuw in en om het voormalige Nederlands-Indië. Een open deel in een beton-
nen obelisk met diverse afbeeldingen symboliseert de leegte, die de soldaten thuis 
achterlieten. Maar ook de leegte in hun hoofd, die ze na terugkeer van het verre strijd-
gewoel wensten maar niet altijd vonden.  
Een ‘ongezochte vondst’ was tijdens de gelijknamige tentoonstelling in 1997 in het 
Odapark Field of honor, een ereveldje van Kees Bierman (1936 Alkmaar) uit Haarlem. Hij legde deze alter-
natieve begraafplaats van vierkante grafjes met daarin ronde stenen in 2005 voorgoed aan. Licht en scha-
duw geven dit bijzondere grafveld, dit kunstwerk zijn boeiende impact. 
In het Odapark staan ook de honderd ‘geknakte kruisen’ van het Anna-terrein. Die hebben niets met oorlog 
van doen, wel met herinneren.  
Paul Reiniers              Foto’s Fotoclub Venray 

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

>>>vervolg  

Smakt-Holthees 

Vredesmonument 

Indiëmonument 

VACATURES IN PEEL EN MAAS 

 

Uit een advertentie van het steunpunt voor vrijwilligers Match in Peel en Maas van 5 april zou de lezer kun-
nen concluderen dat de halve Seniorenraad is opgestapt. Dit is niet juist. De Seniorenraad is wel op zoek 
naar een nieuwe voorzitter en secretaris voor de commissie Welzijn.  


