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Zie ginds. Terwijl het nieuwe kabinet 
probeert ons, ouderen, als kale 
kippen te ontdoen van onze laatste 
veren, gaan we toch de feestmaand 
in. De volgende week komt de goede 
Sint met zijn zie-ginds-komende-
stoomboot. Na een korte adempauze 
zetten we ons neer bij de kerstboom 
en staren naar het kribbeke. In het 
vertrouwen dat de AOW en het 
pensioen ook de komende jaren nog 
de nodige glans zullen houden. 
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

(over: een brief aan de gemeente en 

ledenwerving) 

Nu het nieuwe kabinet van VVD en PvdA aan de slag 
is gegaan, blijkt dat de bezuinigingen de ouderen 
flink zullen treffen. Er wordt bezuinigd op van alles 
(WMO, huishoudelijke hulp), de belastingen (BTW) 
en bijdragen (zorgpremie, eigen risico in de zorg, 
huren) gaan omhoog. En als de Rijksoverheid dat 
kan, kan de gemeente het ook (OZB, 
afvalstoffenheffing). 
 
De Seniorenraad maakt zich daar zorgen over en 
heeft om die reden besloten een brief te sturen aan 
de gemeenteraadsfracties. Hierin wordt de fracties 
gevraagd om er bij Burgemeester en Wethouders op 
aan te dringen om een Ouderennota op te stellen. In 
die nota moet duidelijk worden gemaakt welke 
problemen zich voor de ouder wordende mens 
aandienen en welke oplossingen de gemeente of 
andere hulpverleningsorganisaties kunnen 
aanreiken. 
 
Om de ouderenafdelingen in de gemeente Venray de 
kans te bieden onder nieuwe ouderen leden te 
werven, is er een mogelijkheid om bij de gemeente 
adressen op te vragen waar deze ouderen wonen. 
Althans, dit blijkt mogelijk in de gemeenten Bergen 
en Gennep. Venray heeft tot nu toe, omwille van de 
privacy, niet meegewerkt aan het geven van namen. 
 
Seniorenraadslid W. Mutsaers stelde in de 
vergadering van 1 november dat Bergen en Gennep 
dit ook niet doen, maar dat ze alleen straat en 
huisnummer doorgeven. Venray deed dit in het 
verleden alleen bij het verspreiden van de 
adressenkalender voor ouderen. Mutsaers vindt het 
een mooie kans om nieuwe ouderen aan te schrijven. 
Andere leden van de seniorenraad vroegen zich af of 
het nodig is, omdat ze de ouderen uit eigen dorp toch 
wel kennen. De Seniorenraad besloot de leden van 
de Centrale van Ouderenverenigingen te vragen of er 
behoefte is aan een adressenlijst. 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Op vrijdag 4 januari willen de Centrale van 
Ouderenverenigingen en de Seniorenraad hier een 
toost op uitbrengen. U bent allemaal van harte 
uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie, die om 
15.00 uur in De Kemphaan begint. 

SENIORENRAAD 

CENTRALE VAN  

OUDERENVERENIGINGEN 
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WONDERMAAND 
 
Ofschoon de winter niet mijn favoriete 
seizoen is, heb ik wel iets met 
december. Een maand met twee 
gezichten. Afgaande op de 
weersomstandigheden is december somber te 
noemen. Mist, kou, duisternis, sneeuw, ijzel, vorst: je 
wordt er niet vrolijk van. De dagen zijn kort en 
hebben iets van vergankelijkheid. De natuur oogt 
kaal en triest. Een ideale periode voor bezinning. 
Tegelijkertijd heeft december iets gezelligs. De 
avonden zijn lang en de warme woonkamer ademt 
knusse geborgenheid. 
 

Daarnaast zijn er twee wonderlijke feesten die 
december het predicaat wondermaand verschaffen: 
Sinterklaas en Kerstmis. In het eerste feest staat een 
krasse bisschop centraal; honderden jaren oud, maar 
nog zeer vitaal. Zijn hobby is paardrijden, bij voorkeur 
op de daken van onze woningen. Doe dat maar eens 
na. Of beter: doe dat maar niet. In het ergste geval 
breek je je nek en in het gunstigste heb je de politie 
op je dak. 
Ook weet hij zowat alles van ons, wat hij noteert in 
zijn boek en voor altijd onthoudt. Net als internet dat 
doet. (Ik denk dat ik hem voortaan sinternet noem.) 
Al die wijsheid heeft hij van zijn knecht die ons 
stiekem afluistert en door schoorstenen gluurt. En 
wat doen wij, goedgelovigen, met deze gemijterde 
dakruiter en zijn spion? Wij geven hen niet aan bij de 
politie, maar we vereren hen en zingen liedjes. Maar 
goed dat er nauwelijks nog schoorstenen zijn. 
Houden wij tenminste nog iets over van onze privacy.  
 

Het zijn wonderlijke capriolen die het tweetal uithaalt 
en waarvoor het jaarlijks per boot vanuit Madrid naar 
ons afreist. Ook al zo’n wonder. In Madrid en zeer 
wijde omgeving is namelijk geen zeehaven te 
bekennen.  
 

Een nog groter wonder heeft echter met Kerstmis 
plaats. Dan vieren we namelijk de geboorte van 
Jezus uit de maagd Maria. Als dat geen biologisch 
mirakel is. Toch kan er nog een schepje bovenop. 
Dat deed onbedoeld de pastoor van onze parochie 
(en veel collega’s van hem) een paar jaar geleden 
door de nachtmis te vervroegen naar de avond 
ervóór. Sindsdien is de dienst al voorbij als het nog 
Kerstmis moet worden.  
En zo kon het in die dagen en ook nu nog 
geschieden dat de geboorte van het kerstkind wordt 
gevierd op een tijdstip waarop bij de maagd Maria de 
barensweeën nog moeten komen. Als dat geen 
dubbel wonder is! 

Theo Vliegenberg 

COLUMN 
 

ANBO-NIEUWS 

 
 

 

 

VERDEELDHEID OVER ‘ANBO ANDERS’ 

In de kranten hebt u kunnen lezen over de onrust bij 
ANBO Nederland. Als afdeling Venray sluiten we ons 
aan bij het gewest Limburg van de ANBO. Wij 
ondersteunen het standpunt van het gewest. 
De kritiek over ‘ANBO Anders, maar niet zo !’ van de 
heren Meijer en Van Rijnsoever (regio Utrecht) slaat 
op het voorgenomen besturingsmodel van ‘ANBO 
Anders’. Zij zijn van plan uit de landelijke ANBO te 
stappen en een eigen ouderenbond op te richten. 
Het gewestbestuur ANBO Limburg heeft zich positief 
kritisch opgesteld, toen bleek dat het 
besturingsmodel van de Verenigingsraad door de 
meerderheid werd aangenomen. Onze 
afgevaardigden hebben in opdracht van het gewest 
en zijn leden ja gezegd tegen de voorliggende 
stukken. 
We zijn gezamenlijk een koers ingeslagen en die 
blijven we positief kritisch volgen. Dat niet iedereen 
gelukkig is met ‘ANBO Anders’ is helder, maar als op 
democratische gronden een besluit is genomen, 
moet dit wel gerespecteerd worden.  
Als gewestbestuur en afdelingen zijn en willen we 
natuurlijk betrokken raken en blijven in de uitwerking 
van de statuten en het huishoudelijk reglement.  
De verenigingsraad vergaderde op 29 november. 
Vanuit diverse gewesten is een groot aantal 
amendementen ingediend. De uitslag hiervan was bij 
het maken van deze Schakel nog niet bekend.  
 

Twan Christians , voorzitter ANBO Venray 
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geleerd volgens de, al 7500 jaar oude, ambachtelijke 
werkwijze. Maar mensen kunnen ook kiezen voor 
bijvoorbeeld een vogelhuisje, vogelvoedermandje, 
een waxinelichthouder voor tuinverlichting, 
kerstklokje, kerstboompje, paasmandje, bloempotje, 
zonnebloem als decoratie met bloemstuk, 
zonnebloem als fruitschaal, paardenstaart, noem 
maar op. Jac staat open voor alle wensen en heeft 
voorbeelden te over. 
Bent u enthousiast geworden neem dan contact op 
met Jac de Cock via mail: jac_de_cock@hotmail.com 
of tel. 0642613473 
 
De activiteit ‘hardanger’ wordt geleid door Clara 
Schols. Hardanger is een Noorse vorm van borduren 
en wordt gekenmerkt door de opengewerkte delen in 
het patroon. 
Traditioneel wordt er bij hardanger gebruik gemaakt 
van draad in verschillende dikten in dezelfde kleur als 
de stof. De patronen zijn gebaseerd op verschillen in 
textuur en de open gedeeltes die gecreëerd worden 
door de steken.  
De groep komt elke maandagmiddag van 13.30 tot 
16.00 uur bij elkaar. Het is een gezellig groepje 
mensen, die vooral het samen bezig zijn belangrijk 
vinden.  
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met 
Clara Schols, tel. 582416. Of bezoek onze 
website www.seniorservicevenray.nl 

Alzheimer Noord-Limburg viert zijn 
vierde lustrum. In die 20 jaar zijn er veel 
activiteiten voor mensen met dementie 
en hun mantelzorgers tot stand 
gebracht. De komende jaren komt de strijd tegen 
dementie meer centraal te staan. 
 
Bij Alzheimer Noord-Limburg zijn ruim 80 vrijwilligers 
actief. Een van de meest in het oog springende 
activiteiten zijn de Alzheimer Cafés. Een Alzheimer 
Café is een ontmoetingsplek voor mensen met 
dementie en voor hun mantelzorgers. Er zijn cafés is 
Venlo, Egchel en Venray, die samen gemiddeld 150 
tot 175 bezoekers trekken.  
Op zo’n avond wordt een thema besproken, 
daarnaast zijn lotgenotencontacten en gezelligheid 
belangrijke elementen. Belangrijk zijn ook de 
gespreksgroepen voor mantelzorgers, elke veertien 
dagen in dezelfde plaatsen. Ervaringen delen, tips 
uitwisselen en ervaren dat je niet de enige bent die 
soms vertwijfeld is. Dat is het nut van de 
gespreksgroepen.  
Vechten tegen dementie 
In twintig jaar tijd is de afdeling uitgegroeid tot een 
stevige organisatie, die meer aandacht vraagt voor 
de strijd tegen dementie. Dementie wordt vaak 
gezien als een noodlot dat je op hoge leeftijd kan 
treffen en waar je niets tegen kunt doen. Dat is 
helaas voor een groot deel waar. Dat wil niet zeggen 
dat we ons bij het noodlot moeten neerleggen.  
Alzheimer Noord-Limburg wil ook jongeren in de 
regio bij deze strijd gaan betrekken. Zo is een 
groepje leerlingen van het Raayland College in 
Venray in het kader van de Maatschappelijke Stage 
bezig met een mini theaterproductie ‘Vergeet het 
maar’. Een voorstelling die in december in 
verschillende zorgcentra en het Alzheimer Café 
uitgevoerd gaat worden.  
Wilt u een steentje bijdragen aan de strijd tegen 
dementie. Meldt u aan als vrijwilliger of wordt 
donateur. Dat kan via de website: www.alzheimer-
nederland.nl/noord-limburg.nl of per mail: 
alzheimer.nrdlimb@gmail.com  

U weet inmiddels dat er bij Seniorservice 
Gilde Venray verschillende activiteiten 
plaatsvinden. 
Jac de Cock leidt de activiteit ‘vlechten met 
wilgentenen.’ Hij leert de deelnemers de meest 
voorkomende technieken van het vlechten, met 
behulp van een mal. 
Een bloemenmandje of een aardappelenmandje is zo 

ALZHEIMER NOORD-LIMBURG  

BESTAAT 20 JAAR 

MANDENVLECHTEN EN HARDANGER 
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KAARTVERKOOP SFEERAVOND             
Op 30 januari staat de jaarlijkse sfeer-avond 
gepland. De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
kaartverkoop vindt plaats op donderdag 10 en 17 
januari 2013 van 10.00 tot 12.00 uur in De 
Kemphaan. De entreeprijs bedraagt € 7,00 per 
persoon. Lidmaatschapspasje van de KBO is 
gewenst. In De Schakel van januari wordt nader 
ingegaan op de inhoud van de avond. 
  

DAGTRIP NAAR BRUSSEL  

De dagtrip naar het Europarlement in Brussel zal 
naar alle waarschijnlijkheid wél doorgaan. Uit de 
contacten, die hiervoor zijn gelegd is gebleken, dat 
er een excursie kan worden gemaakt. De datum is 
onder voorbehoud gepland op donderdag 6 juni 
2013. Er kan echter géén plenaire zitting van het 
parlement worden bijgewoond vanwege 
verbouwingen. Als alternatief wordt er een DVD 
presentatie geboden. Wanneer het complete 
programma en de prijs bekend zijn leest u dit in De 
Schakel van maart 2013 of op de website van de 
KBO Venray-kom. 

Tip: doe áltijd aangifte! Zelfs als de 
Belastingdienst zegt dat het niet 
nodig is, is het beter dit wel te doen.  
De Belastingdienst stuurt tienduizenden 
Nederlanders een brief dat ze geen aangifte hoeven 
te doen. Wie dat advies in de wind slaat en toch 
aangifte doet, kan mogelijk honderden euro’s terug 
krijgen. Vooral AOW’ers. 
Dit geldt vooral voor de AOW’er zonder aanvullend 
pensioen en de minst verdienende ouder 
in een gezin. Aan hun situatie is niets veranderd, 
dus zij hoeven geen belastingformulier in te vullen, 
zegt de Belastingdienst. Terwijl blijkt dat zij een 
behoorlijk bedrag aan belastingteruggave kunnen 
mislopen door geen aangifte te doen. Allerlei 
extraatjes, voor mensen die het niet zo breed 
hebben, worden namelijk via de fiscus verrekend. 
Mits u aangifte doet.  
 

In de brief van de Belastingdienst staat niet dat men 
geen aangifte mág doen, alleen dat het niet móet. 
Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, doet 
ieder jaar gewoon aangifte. Zo loopt u in ieder geval 
geen mogelijke teruggave mis. 
Vooral mensen die hoge specifieke zorgkosten 
hebben, maken grote kans op teruggave. Deze 
kosten kunnen bestaan uit bijvoorbeeld: genees- en 
heelkundige hulp, reiskosten ziekenbezoek,  
medicijnen, hulpmiddelen, vervoer, dieet op 
voorschrift van arts en/of diëtist, extra uitgave voor 
kleding en beddengoed, aanpassingen aan een 
woning, andere aanpassingen en uitgaven voor 
EXTRA gezinshulp. De teruggave komt niet altijd 
direct van de belastingdienst maar meestal via de 
TSZ (teruggave specifieke zorgkosten). 

 

Jan Phillipson, Fiscalist Ouderenbonden 

Het project ‘TrimTuin’, uit Leunen doet 
sinds januari van dit jaar mee met de 
leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. In deze 
wedstrijd daagt de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij (KNHM) bewoners uit om hun 
idee voor een betere leefomgeving te realiseren. 
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep uit Leunen 
hard gewerkt om een ‘TrimTuin’ met oefentoestellen 
in de buitenlucht te realiseren, waar iedereen gratis 
gebruik van kan maken. Tot 31 december 2012 kunt 
u uw stem uitbrengen voor dit project. Hiermee 
maken zij een grotere kans op het winnen van de 
provinciale trofee van Kern met Pit editie 2012. 
Breng je stem uit op ‘TrimTuin’, Leunen op de 
website www.kernmetpit.nl     

LEUNEN ‘KERN MET PIT’ 

EINDE BROEMRIT? NEE TOCH  

In de laatste Schakel las ik, dat de broemrit 
mogelijk zijn langste tijd heeft gehad. Dat zou ik 
eeuwig zonde vinden. Zelf had ik er graag aan  
deelgenomen, maar behalve in De Schakel is 
er weinig bekendheid aan gegeven. Zodoende was 
het al afgeblazen toen ik mij wilde opgeven. Ik 
veronderstel dat er te weinig bekendheid aan 
gegeven is bijvoorbeeld. In het programmaboekje 
van de ANBO  ben ik het niet tegengekomen. 

Lia Beerens- van Etten 

Naschrift: Het zal wel zonde zijn dat het verdwijnt, maar 
de behoefte bleek de laatste twee keer zo klein dat het 
niet haalbaar is, zelfs niet met Horst samen. De broem-
rit is overigens geen initiatief van de Seniorenraad, maar 
van de KBO en VVN. Die hebben nog niet beslist of het 
definitief voorbij is. 

BELASTINGAANGIFTE 2012 

KBO VENRAY-KOM 
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Twintig eeuwen na de geboorte van hun goddelijk 
kind vroeg Jozef op een mooie dag aan Maria: “Wat 
zou je ervan zeggen, als we eens naar Europa reizen 
met de Kerst?”  
 
Maria keek haar echtgenoot met een kritische blik 
aan: “Maar Jozef, ben je al langer zo in de war? Sla 
je bijbel open, dan weet je dat je onzin uitkraamt!” 
Maria was duidelijk nog aan vervoer per ezel of 
kameel gewend. Teleurgesteld reageerde haar 
partner: “Ik begrijp dat je mij verdenkt van 
geheugenverlies, maar ik meen het. Met een 
vliegtuig ben je er zo. Mensen die er geweest zijn, 
praten vaak enthousiast over bijvoorbeeld dat kleine 
land aan de Noordzee.” Maria keek hem met ernstige 
ogen aan en vroeg: “Maar Joesef (zijn koosnaam), 
schat, je weet toch dat de mensen daarginds nog 
maar weinig interesse opbrengen voor onze zoon?“ 
Jozef wilde zijn vrouw overtuigen: “Daarom juist wil ik 
er graag eens heen; wellicht heeft onze reis juist een 
positieve invloed op het volk daar!” 
Zonder pauzeren stak hij zijn wijsvinger in de lucht:  
“De positieve invloed zál groot zijn. Ik volg de 
ontwikkelingen via internet, zo slecht is het er niet”. 
Jozef noemde enkele voorbeelden, zoals de veel 
bekeken televisie-uitzendingen van kerkdiensten op 
zondag. En hij noemde de zegening van oldtimers en 
de kermis, de H. Mis op de Dag van de Ouderen, de 
processies en meer van zulke hoogtepunten. 
 
Volle kerken 
Maria had eigenlijk wel zin, maar ze wilde de tocht 
comfortabeler ondergaan dan toentertijd op de rug 
van een vermoeide ezel naar Bethlehem. Nu legde 
Jozef enkele stevige troeven op de zelf getimmerde 
tafel: “Vrouw, luister: we nemen een lijnvlucht tot 
Weeze in Duitsland. Vandaar is het niet ver naar een 
rustige plek in Nederland, waar veel mensen nog 
geloven in onderlinge liefde”.  
Maria zat intussen op het puntje van haar stoel en 

vroeg bezorgd: “Heerst daar geen oorlog dan? En 
worden wij er met liefde ontvangen?” Jozef knikte: 
“Nee hoor, op zondag zijn de kerken er nog steeds 
goed vol. Luister: in het noorden van de provincie 
Limburg in dat Nederland ligt een uit zijn voegen 
groeiend dorp. Venray heet het. De verstedelijking 
neemt er wel toe, maar de bewoners voelen er zich 
echt thuis. Ze stralen dit ook uit en zijn er op 
bescheiden wijze trots op ook nog.”  
Maria legde haar breikous weg en luisterde met een 
glimlach op haar gezicht verder. 
Jozef: ”Het toeval wil dat daar momenteel een 
prachtig pand leeg staat, dat wij gratis mogen 
gebruiken dankzij de tussenkomst van de deken. Met 
de centrale verwarming aan en wat stro, ossen en 
ezels (en die zijn er zat in Venray) is het er best 
warm te krijgen.” 
 
In den Engel 
Maria kon haar nieuws-
gierigheid niet langer 
verbergen: “Joos, waar is dat 
Joos?” Jozef grinnikte: “Ik zei 
toch: Venray! De makelaar 
vond het ook een prachtig 
idee van dat lege pand, waar 
tot voor kort het postkantoor 
was. En er tegenover ligt een 
knus eethuis. En weet je, hoe 
dat heet? ‘In de Engel’. Kan 
het nog mooier?”  
Maria zuchtte: “Maar daar voel ik niks voor, Jozef.” 
Haar man knikte begrijpend: “Dat snap ik. Ik ben ook 
zo enthousiast over dat ‘In den Engel’. En dat 
vroegere postkantoor is een prachtige logeerplek 
voor een midweekje Venray.”   
Maria liet Jozef maar doorratelen. De Kerst van dit 
jaar kan voor hen niet meer stuk. Daar kan geen 
koude Kerststal op de Grote Markt tegenop. Zelfs de 
kerstengelen van de deken moeten nederig het hoofd 
buigen bij dit schitterende idee.  
 
Zoals iedere Venraynaar begrepen zal hebben staat 
het geloof van de Venrayse bevolking borg voor de 
waarheid van dit verhaal. En wie het toch nog niet 
gelooft, gaat met Kerstmis maar eens kijken bij het 
voormalige postkantoor. 

Wil Geurts  

EEN BIJZONDERE KERSTVAKANTIE 

ERESPELD HARRIE HOLTACKERS 
 
In de laatste vergadering van de Centrale 
van Ouderenverenigingen heeft voorzitter 
Trudy Eekhout de 

gouden erespeld van de Centrale 
uitgereikt aan vicevoorzitter 
Harrie Holtackers. Deze neemt 
na bijna tien jaar afscheid als lid 

van de Seniorenraad. 
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[ www.regelhulp.nl ]  
Wie problemen krijgt en daarvoor hulp nodig heeft 
van de gemeente, hulporganisaties of andere         
instanties, kan tegenwoordig terecht op de site 
www.regelhulp.nl  van de overheid. Op deze site zijn 
alle mogelijkheden en regelingen voor zorg en onder-
steuning te vinden. Of het nu gaat om hulp in de huis-
houding (thuiszorg), het aanvragen van een scootmo-
biel of een speciaal bed voor zieken, voor steun bij 
het opvoeden van (klein)kinderen of het krijgen van 
een kamer in een zorg- of verpleeghuis, op genoem-
de site zijn alle regelingen bij elkaar gebracht. 
 
Als u genoemde website ophaalt krijgt u eerst de 
zoekpagina met alle mogelijke onderwerpen. Kies 
daaruit bovenaan regelhulp.nl of regelhulp helpt u 
op weg.  Als u dan de site hebt bereikt, ziet u in de 
rose-rode balk bovenaan een aantal zaken genoemd. 
Daaronder twee groene blokken. In de linker staat 
mijn situatie (of de situatie van iemand voor wie u 
hulp vraagt). Als u deze aanklikt en enkele vragen 
beantwoordt die van toepassing zijn, worden de mo-
gelijkheden tot oplossing van het probleem zichtbaar 
en de instantie die u daarbij kan helpen. Op het rech-
ter blok staat ‘informatie’. Deze geeft meer algemene 
informatie over bepaalde ziektes en problemen. 

 
THEMAMIDDAG OVER WMO EN 

ZORG-LOKET  
 

Was het enkele jaren geleden zo dat mensen met 
een beperking recht hadden op hulp en/of ondersteu-
ning, tegenwoordig wordt steeds vaker de vraag ge-
steld: wat heeft iemand nodig? Er wordt steeds meer 
‘hulp op maat’ gegeven.  
Taken op het gebied van de Algemene Wet Bijzonde-
re Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijk 
Ondersteuning (WMO), verschuiven steeds meer van 
rijksoverheid naar de gemeenten. De veranderingen 
gaan snel en de regelingen zijn niet altijd even duide-
lijk. Steeds vaker wordt een beroep gedaan op de 
‘eigen verantwoordelijkheid’: Wat kunt u zelf regelen 
voordat u een beroep doet op de AWBZ of de WMO.  

 

Doel van de middag 
Het is voor ouderen, mensen met een chronische 
ziekte, een lichamelijke of verstandelijke beperking en 
mensen met psychische problemen vaak moeilijk om 
de juiste weg te vinden naar organisaties of instanties 
voor hulp of ondersteuning. Dat geldt uiteraard ook 
voor hun hulpverlenende familieleden, mantelzorgers 

en vrijwilligers. 
Daarom heeft de gemeente Venray een zorgloket 
geopend, waar mensen van alle leeftijden terecht 
kunnen met vragen over o.a. zorg, wonen en onder-
steuning. Zo kan men bij dit loket bijvoorbeeld terecht 
met vragen over hulp bij het voeren van de huishou-
ding, aanpassingen in de woning of buitenshuis, aan-
leun- of seniorenwoningen, PGB, AWBZ-zorg, inko-
mensondersteuning of bijzondere bijstand. 
Het Gehandicaptenplatform Venray organiseert, in 
samenwerking met de gemeente, een informatiemid-
dag over de veranderingen in de WMO/AWBZ op 
dinsdag 11 december van 14.00 tot    16.30 uur in 
het gemeentehuis van Venray. 
Tijdens deze bijeenkomst geven gemeenteambtena-
ren uitleg over voornoemde thema’s en over het 
zorgloket van de gemeente.     Er wordt volop gele-
genheid gegeven voor het stellen van vragen. 
Wilt u deze middag bijwonen? Bel of mail even, uiter-
lijk vóór 7 december naar: tel. 550395 of mail: in-
fo@gehandicaptenplatformvenray.nl  

Jac. Haegens 

 VINDEN OP HET INTERNET 

GPV NIEUWS 

TONEELGROEP VONDEL 
In aansluiting op het verslag over de Dag van de 
Ouderen in de vorige Schakel wil de werkgroep 

Dag van de Ouderen nadrukkelijk stellen, dat de 
toneelvereniging niet verantwoordelijk is voor de 
teksten van hun voordracht, maar de schrijver. 
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meest gezongen kerstlied. Ontelbare malen is het 
‘Stille Nacht, Heilige Nacht’, gespeeld en gezongen 
sinds Joseph Mohr en Franz Gruber het in 1818 voor 
het eerst uitvoerden. Thiesen, die al meer dan dertig 
jaar de vele variaties verzamelt, vertelt over de 
makers en de geschiedenis van het lied. Zijn 
verzameling bestaat uit meer dan 5000 uitvoeringen 
in velerlei talen en bewerkingen. Aanmelden via mail: 
dflemmers@home.nl of telefonisch bij Diny Lemmers 
514362. (voor leden van ANBO, KBO en 
wijkouderenverenigingen; aan niet ANBO-leden 
wordt een bijdrage van € 3,00 gevraagd) 
 

Dinsdag 18 december KBO WANSSUM: 
Inloopmiddag 14.00-16.30 uur in De Zandhoek.  
(voor alle senioren van Wanssum) 
 

Woensdag 19 december KBO YSSELSTEYN: 
Kienen in de Smelehof. Aanvang 13.30 uur.     
(alleen voor leden) 
 

Donderdag 20 december KBO WANSSUM: 
Kerstviering In De Zandhoek. 
Aanvang 14.00 uur.                  
(voor senioren van Wanssum, die 
zich hebben opgegeven) 
  
Donderdag 27 december KBO VENRAY-KOM:   
Het kerstuitstapje gaat naar Hasselt in Belgisch 
Limburg. Het vertrek is om 9.00 uur bij De 
Kemphaan. Om 10.45 uur krijgen we een kop koffie 
of thee met Hasseltse speculaas in het Borrelhuis. 
Daarna volgt een zeer interessante stadswandeling 
onder leiding van een gids. Na de lunch bij The 
Century, om 13.30 uur kan iedereen zelf gaan 
shoppen. Om 16.15 uur vertrek terug naar Venray. 
De prijs voor deze reis is afhankelijk van het aantal 
deelnemers, maar bedraagt maximaal € 40,00. 
Aanmelden met adres en telefoonnummer bij Trees 
Cadirci, tel. 581238 of mail: edtreescadirci@ziggo.nl 
of met een envelop in de KBO-bus.                      
(voor leden van KBO Venray-kom) 
 

Vrijdag 28 december KBO WANSSUM:  
Wandelen. Vertrek 13.30 uur bij De Zandhoek.   
(voor alle senioren van Wanssum)  
 

Vrijdag 4 januari CENTRALE VAN 
OUDERENVERENIGINGEN:        
Nieuwjaarsreceptie, van 15.00 tot 17.00 uur in 
ouderencentrum De Kemphaan.                          
(voor alle ouderen in de gemeente Venray) 
 

Donderdag 10 januari KBO VENRAY-KOM:     
‘Toen wij den Voogel schooten’. Stadshistoricus 
Koos Swinkels geeft in De Kemphaan een lezing 
over oude Venrayse schutterijen, ambachts- en 
parochiegilden. De voordracht wordt met mooie 
beelden geïllustreerd. Graag aanmelden bij Trees 
Cadirci, tel. 581238 of mail: edtreescadirci@ziggo.nl  
of een briefje in de bus.                                             
(voor leden van KBO en ANBO) 

ACTIVITEITENAGENDA VAN  

1 DECEMBER TOT 11 JANUARI 

 

 

 
 

Bij ANBO-leden wordt De Schakel een week later 
bezorgd 

 

Dinsdag 4 december KBO WANSSUM:  
Inloopmiddag 14.00-16.30 uur in De Zandhoek.  
(voor alle senioren van Wanssum)  

 

Maandag 10 december KBO MERSELO:    
Gezellige kerstmiddag, vanaf 13.30 uur in 
zaal ’t Anker. (alleen voor KBO-leden 
Merselo) 
 

Dinsdag 11 december GEMEENTE 
VENRAY en GEHANDICAPTENPLATFORM:           
Themamiddag over de veranderingen in de WMO/
AWBZ. Van 14.00 – 16.30 uur in het gemeentehuis 
van Venray. (voor iedereen) 
 

Woensdag 12 december KBO YSSELSTEYN:  
Advents-/Kerstviering in de ‘Smelehof’ met een 
optreden van het Genootschap ‘Herzelen’ uit Deurne. 
(alleen voor leden) 
 

Woensdag 12 december: KBO WANSSUM:  
Eetpunt: in De Zandhoek. Aanvang 12.00 uur.    
(voor alle senioren van Wanssum en Geijsteren) 
 

Woensdag 12 december KBO WANSSUM: 
Kerststukjes maken. Locatie en tijd worden te zijner 
tijd aan de deelnemers doorgegeven.                  
(voor alle senioren van Wanssum die zich op tijd 
hebben opgeven) 
 

Woensdag 12 december KBO OIRLO:  
Adventsviering, aanvang 14.00 uur in De Linde. De 
viering wordt opgeluisterd met zang door Auke 
Classens. Daarna zal het duo Geutefiks & Co(x) uit 
Geijsteren de middag verder verzorgen.            
(alleen voor leden van de KBO Oirlo) 
 

Woensdag 12 december KBO VENRAY-KOM:  
Adventsviering in de Witte Hoeve. 
Om 13.30 uur is de ontvangst met 
koffie en kerstgebak. Om 14.00 uur 
begint de viering met voordrachten 
en gezang. Na de pauze gezellig 
samenzijn met onder meer een 
tombola. De viering eindigt om 17.00 uur.         
(alleen voor leden) 
 

Vrijdag 14 december KBO WANSSUM: 
Wandeling, vertrek om 13.30 uur bij De Zandhoek. 
(voor alle senioren van Wanssum) 
 

Maandag 17 December KBO VEULEN:   
Kerstviering in zaal het Veule, aanvang 14.00 uur. 
(alleen voor leden) 
 

Dinsdag 18 december ANBO VENRAY:  
Reinier Thiesen uit Meerlo zal om 14.00 uur in het 
Theehuis van het Odapark een lezing geven over het 
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DIT HOUDT ME BEZIG 
 

 

 

Wie is:  Piet Wienen 
 

Woonplaats:  Leunen. 
 

Leeftijd:  69 jaar 
 

Getrouwd met:  45 jaar met  
 Tonny Voermans 
 

Opa van: drie kleinkinderen. 
 

Oud-beroep:  medewerker                   
uitvaartondernemer Dela 
 

Bezigheden:  Omroep Venray (zondagprogramma 
klassieke muziek), voorzitter KBO Leunen en ani-
mator/lid van het jeu de boulen in Leunen en Heide. 
 

Tussen al zijn bezigheden voor de gemeenschap 
door en zijn tijd voor het gezin en 
de kleinkinderen, ziet Piet 
Wienen nog kans om in zijn 
hobbykassen te duiken en daar 
menig uurtje door te brengen. In 
die kassen kweekt de Leunenaar 
cactussen. Inmiddels heeft hij 
zo’n 1200 verschillende 
exemplaren. 
 

Hoe komt iemand toch op het 
idee, vraag je je af. Wel,  toen 
Piet achttien jaar geleden 
voorzitter was van een 
buurtvereniging in zijn dorp, lanceerde iemand het 
idee, om een ruildag voor planten te houden. Het 
werd een geweldig succes, half Leunen ruilde de tuin
- en kamerplanten met de andere helft. Aan het einde 
van de dag bleef een doosje met een paar cactussen 
over, geschonken door mevrouw De Boer, wier man 
was overleden. Zij zelf kon en wilde die cactussen 
niet meer verzorgen.  
Piet, die inmiddels tien jaar arbeidsvrij is, nam het 
doosje mee en wist niet goed wat hij er mee aan 
moest vangen. Hij belde zijn kennis, Theo Gommans 
uit Smakt, die al een bekend cactuskweker was. In 
plaats van aan hem het doosje kwijt te raken, haalde 
Gommans  Piet over, om ook te gaan vermeerderen. 
Piet werd enthousiast, dook in de boeken en ging 
aan de slag. 
Doorbraak 
Cactussen komen in Nederland in de natuur niet 
voor. Dus Piet ontwikkelde zelf een soort grond: 
gemalen puinsteen uit IJsland, licht van gewicht en 
waterdoorlatend. Eigenlijk een soort hydrocultuur, hij 
zelf noemt het een doorbraak in de cactuskweek. 
Veel collega’s gebruiken Piets vinding inmiddels. 
Wienen heeft een simpele stelling: “Een cactus moet 
armoede hebben om te bloeien. Dan komen de 
zaadjes en het nageslacht vanzelf”. Maar iedereen 
met groene vingers weet dat je er met deze wijsheid 

alléén niet bent. Ook Piet niet. 
In Piets kasjes staan de prikplanten allemaal in het 
gelid en streng op dieet. In de komende 
wintermaanden krijgen ze geen vocht, geen voedsel, 
helemaal niks. Het gereedschap ziet er uit als dat 
van een chirurg. Maar in mijn verbeelding zijn 
cactussen stekelig en weinig kleurrijk, ik zie bij Piet 
prachtige exemplaren en de meest opvallende zijn zij 
die een bijzondere vorm hebben. Piet noemt het 
cristaten, maar dat is algebra voor mij. Piet legt uit: 
“Een cactus kan wel eens een vergroeiing hebben. 
Dan ent ik die op de onderstam van een andere 
cactus. Als het lukt, is er een cristaat-cactus, een 
cactus dus met een vergroeiing, geboren”. Zo heeft 
Piet in al die jaren woestijnplanten van allerlei 
vormen en kleuren vermeerderd. Cactussen kunnen 
oud worden. Piets oudste stamt uit het jaar 1921. 
Deze heeft hij gekregen van het Overloons 
dierenpark, dat gestopt is met cactussen. Het park in 
Overloon had deze cactus ook weer van iemand 

gekregen. Zelf brengt Piet 
wel eens planten die te 
groot en te veel zijn, naar 
de Jochumhof in Steijl. 
Bij iedere cactus staat een 
stripje geprikt. Daar staat 
op het jaar van telen, het 
soort cactus en uit welk 
land deze afkomstig is.  
De 27 hobbyisten tussen 
Roermond en Vierlings-
beek hebben geregeld 
uitwisselingen en 

tentoonstellingen. Eens in de twee jaar houdt Piet in 
Leunen een open dag. Groepen zijn op afspraak ook 
tussendoor welkom. 

 

Herman Jacobs         foto’s Gerrit Kuenen  

 

De overkoepelende organisatie van 
zorgondernemers Actiz is een actie gestart 
onder de titel ‘Het kan ook anders in de zorg’. 
Hiermee wil Actiz duidelijk maken, dat het 
regeerakkoord veel nadelige gevolgen heeft voor 
zorgbehoevenden en medewerkers. De actie wordt 
ondersteund door de ouderenorganisaties ANBO, 
KBO en PCOB. 
 
Actiz heeft een alternatief plan opgesteld dat 
bevordert dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen 
wonen. Mensen krijgen een eigen zorgbudget (al is 
dat minder dan nu) en bepalen zelf hoe zij dat 
besteden. Er wordt geen ‘onnodige zorg’ verleend, 
mantelzorgers, vrijwilligers en familie gaan meer zelf 
doen. Verder is het voorstel meer technologie bij de 
zorg te betrekken. Dit is beter voor iedereen en 
scheelt enorm in de kosten.  

ACTIE VOOR ANDERE  

OUDERENZORG 
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INFO OUDERENWERK:  dat de tijd vliegt ervaart iedereen. Voor u ligt alweer de laatste Schakel van 2012. Samen 
trekken we op naar 2013, een jaar met grote uitdagingen en veranderingen als gevolg van bezuinigingen. Maar ook 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en kansen. Die willen wij graag met u aangaan. Wij, alle medewerkers van het ou-
derenwerk en onze collega’s, wensen u prettige feestdagen een goed en gezond 2013 met heel veel welzijn. 

Eetpunten in de gemeente Venray 

In de gemeente Venray zijn op veel plaatsen eetpunten 

voor senioren en andere doelgroepen gerealiseerd. Deze 

activiteiten passen binnen de visie van de gemeente, 

want burgers moeten meer voor elkaar gaan zorgen. Bin-

nen de eetpunten zijn veel vrijwilligers actief die zich be-

zighouden met het bereiden van de maaltijden, het ont-

vangen van de gasten, het serveren van de maaltijden 

en het helpen bij het opruimen. Samen eten is een ont-

moeting met dorps- en buurtgenoten en het stimuleert 

het leggen van contacten. Eetpunten zouden vereenza-

ming tegen kunnen gaan. 

In Venray zijn zeker al 12 eetpunten actief, waarvan 7 in 

de kern Venray. De andere eetpunten treffen we aan in 

Blitterswijck, Wanssum, Castenray, Ysselsteyn en Oos-

trum. Dagelijks, wekelijks of maandelijks kan men hier 

terecht voor een goedkoop, smakelijk en gezellig etentje. 

Nog niet in alle kernen van de gemeente zijn er eetpun-

ten. Misschien zijn er burgers of organisaties die met 

plannen rondlopen, maar nog niet goed weten hoe dit 

aan te pakken. In dat geval kan Synthese misschien de 

helpende hand bieden. Synthese beheert en exploiteert 

geen eetpunten, maar is slechts behulpzaam bij de opzet 

hiervan. Als een eetpunt eenmaal loopt, dan trekt Syn-

these zich terug.  

 

Preventieve huisbezoeken 75-plussers. 

In de komende maanden worden alle senioren in de wijk 

Centrum - West, die zelfstandig wonen en 75 jaar of ou-

der zijn, benaderd via een brief van de gemeente en ge-

vraagd of zij een huisbezoek door een ouderencon-

sulent wensen. Steeds meer senioren willen zo lang mo-

gelijk zelfstandig blijven wonen in hun eigen woonomge-

ving. Er zijn veel regelingen en voorzieningen, die dit 

mogelijk maken, maar niet alle ouderen zijn hiervan 

(voldoende) op de hoogte. De ouderenconsulent komt 

graag bij u langs en kan u (gratis) informeren over allerlei 

regelingen en voorzieningen, die voor u van toepassing 

kunnen zijn. De diensten van de ouderenconsulent ko-

men voort uit een gezamenlijk initiatief van de Gemeente 

Venray, Synthese en de Centrale van Ouderenverenigin-

gen.  

De ouderenconsulent is een deskundige vrijwilliger die u 

kan informeren over allerlei onderwerpen op het terrein 

van welzijn, wonen, zorg en financiële regelingen. U kunt 

hierbij denken aan vragen over woningaanpassingen, 

vervoersvoorzieningen, vragen over thuiszorg, senioren-

huisvesting, maaltijdvoorziening, alarmeringssysteem, 

dagopvang, kwijtschelding belastingen. Maar ook kennis 

over andere activiteiten voor bewoners (waaronder oude-

ren) uit Centrum-West zoals over de reparatiewerk-plaats 

D.A.S. van “We gaan het anders doen” . 

Alles wat in het gesprek aan de orde komt, wordt vertrou-

welijk behandeld. De ouderenconsulenten worden onder-

steund door de professionele ouderenadviseurs van Syn-

these. Het bezoek is geheel kosteloos en vrijblijvend.  

Omdat er in de wijk Centrum-West veel 75 plussers wo-

nen, hebben we ervoor gekozen om de wijk in drie delen 

te knippen en te bezoeken. We hanteren hierbij de gren-

zen van de wijkraden Noord-West, West-Midden en West

-Zuid. We starten met Noord-West. De 75-plussers uit dit 

gebied ontvangen binnenkort een brief, waarin hen ge-

vraagd wordt of zij een huisbezoek willen. Zo ja, dan 

maakt de ouderenconsulent hiervoor een afspraak. U 

hoort binnenkort van ons. 

Dag van de Mantelzorg een groot succes. 

Op 10 november hebben 154 mantelzorgers meegedaan 

aan de Dag van de Mantelzorg in Anno ‘54. Door Rotary-

Venray werd een uitstekende brunch verzorgd. Hans Gil-

lissen – burgemeester van Venray, Gerrie Swinkels – 

voorzitter van de Rotary en Marcia Adams – directeur 

van Synthese, hebben de mantelzorgers in het zonnetje 

gezet voor hun vrijwillige inzet. Als waardering was er 

voor iedereen een “Goodie-bag” waarin naast presentjes 

ook allerlei tegoedbonnen waren opgenomen. Vanuit het 

Steunpunt Mantelzorg dank aan iedereen die deze dag 

tot een succes gemaakt heeft. 

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 Synthese: 

Kantoor Leunseweg 51 5802 CG Venray,    

tel. 517300,  

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

Steunpunt mantelzorg: 

via Zorgloket gemeente: maandag 13-17 uur 

dinsdag-woensdag en donderdag 09-13 uur 
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Als de gemeenteraad van Venray op   
18 december akkoord gaat, wordt vanaf 2013 de 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen sneller 
afgehandeld. 65-plussers blijven dezelfde 
mogelijkheden houden voor kwijtschelding door het 
aanpassen van de norm. En het college wil vanaf 
2013 bij de beoordeling van kwijtschelding rekening 
houden met de kosten van kinderopvang. 
 
Vanaf 1 januari 2013 gaat de gemeente Venray 
gebruikmaken van het door de gemeente ingehuurde 
Inlichtingenbureau van de rijksoverheid, dat 
gemeenten helpt bij het uitvoeren van een aantal 
tijdrovende werkzaamheden. Hierdoor kan een grote 
groep belastingplichtigen sneller kwijtschelding 
worden verleend, omdat de administratieve 
procedure vereenvoudigd wordt. 
Het Inlichtingenbureau kan eenvoudig vaststellen of 
iemands inkomen en vermogen is veranderd ten 
opzichte van het voorgaande jaar, omdat het  
gegevens van het UWV, Belastingdienst en de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer mag gebruiken. 
Inwoners die in aanmerking komen voor 
kwijtschelding, krijgen in januari 2013 een brief 

waarin staat dat ze voor 2013 kwijtschelding krijgen. 
Zij hoeven dus niets meer in te vullen of in te leveren. 
 
AOW-norm 65-plussers 
Ook stelt het college van B en W aan de 
gemeenteraad voor, om de normbedragen aan te 
passen voor AOW’ers, om te voorkomen dat zij 
onbedoeld hun kwijtschelding kwijtraken. 
Door een wetswijziging zouden AOW’ers hun 
kwijtschelding kwijt kunnen raken, als de norm blijft 
staan op de bijstandsnorm voor 65-plussers. Door de 
norm te veranderen in de ‘AOW-norm’ (deze ligt 
hoger dan de bijstandsnorm), blijven ouderen met 
een laag inkomen dezelfde mogelijkheid tot 
kwijtschelding houden.  

 
Vandaag treft u op de achterpagina 
van De Schakel voor de laatste 
keer de rubriek ‘Hebt u een         
mo(nu)mentje’ aan van de hand 
van Paul Reiniers. Drie en een half 
jaar lang beschreef Paul in 35 
afleveringen de Venrayse 
monumenten die u al wandelend 
en fietsend buiten tegenkomt en 
waarbij u zich soms afvraagt: “Wat 
stelt het voor. Welke betekenis 
schuilt er achter.” 
Reiniers nam ons bij de hand en vertelde over de 
kunstenaars, hun drijfveren, de opdrachtgevers, en 
de bijzonderheden van elk beeld of object. De lezers 
hebben er ontzettend veel van opgestoken, zo blijkt 
uit reacties die we mondeling dan wel schriftelijk 
mochten ontvangen. Auteur en redactie van De 
Schakel danken vooral ook de leden van Fotoclub 
Venray voor hun medewerking.  
In deze rubriek is meer dan driekwart van Venrays 
openbaar kunstbezit belicht. Het totaal, dus ook de 
rest, vindt u met foto’s en gedichten in de bundels Te 
voet langs kunst (hartje Venray) en Op de fiets langs 
kunst (routes west en oost door wijken en dorpen), 
verkrijgbaar bij VVV, boekhandel, bibliotheek en 
Wereldwinkel. 
 
Paul, die voor zijn bemoeienissen met de 
kunstroutes, afgelopen zomer werd onderscheiden 
door de gemeente Venray, had zelf het idee best nog 
een jaar door te kunnen gaan, maar na 34 
afleveringen heeft de redactie van De Schakel 
gedacht toe te zijn aan iets nieuws. Vandaar dat we 
afscheid hebben genomen van de schrijver, die dit al 
die tijd belangeloos heeft willen doen. We zijn hem 
daarvoor zeer erkentelijk 

Redactie De Schakel 

HET LAATSTE ‘MO(NU)MENTJE’ 

SNELLERE AFHANDELING  
KWIJTSCHELDING 

 

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

Met de Floriade is ook Mindmap verleden tijd. Ook deze rubriek wordt bij deze afgesloten. Hopelijk hebt u 
van beide het nodige meegekregen en opgestoken. Die wens is niet de enige ‘link’ tussen beide. Tijdens de 
kunstmanifestatie kwam ondergetekende met St. Anna-kenner bij uitstek Twan van Els aan de praat over 

de kunst op het Anna-terrein, nu weer in beeld voor 
nieuwe bouwplannen. De vroegere schouwburg De 
Zonnebloem moet dan wijken. We mogen er vanuit 
gaan dat het gevelreliëf Lentebode tijdig veilig ge-
steld wordt, niet dan? Anders is het gesteld met 
wandschilderingen van de Venrayse schilder 
Petran Vermeulen (1915-1988), bekend van de 
kruiswegstaties in Grote Kerk en de kapel van Ser-
vaashof. Die schilderingen, de zogenaamde 
‘kapstokheiligen’ in de garderobegang, kunnen niet 
gespaard worden en alleen in beeld voor het nage-
slacht worden bewaard. Fotograaf Ted Born kweet 
zich op ons verzoek van die taak. Hij legde de elf 
afbeeldingen op gevoelige plaat, d.w.z. digitaal 
vast. Vermeulen schilderde heiligen, naar wie de 

Anna-paviljoens waren vernoemd, zodat elk paviljoen een eigen kapstokgedeelte had. Aan de beeltenissen 
van de sinten voegde hij enkele symbolen toe voor verpleegsters en huishoudassistenten (een wapen met 
pollepels, schaar en handveger). Hoewel de muren verschoten zijn, verkeren de  schilderingen uit 1960 nog 
in redelijk goede staat. Ook al is het niet het meest aansprekende werk van Vermeulen, hopelijk worden zijn 
vrijwel verborgen heiligen nog eens openbare kunst door de foto’s te exposeren. 

 
Verborgen en openbaar speelt ook in Geijsteren. Een 
reliëf aan de gevel van basisschool Willibrordus is vanaf 
de openbare weg niet zichtbaar maar de Zaaier kijkt al 
vanaf 1961 neer op de spelende jeugd. Het is gemaakt 
voor de vroegere kleuterschool, later overgeheveld naar 
de lagere school en vervolgens bij een verbouwing van 
de basisschool naar de gevel aan het Meester Wimplein, 
de speelplaats. Wie achter het gesigneerde HB schuil 
gaat, bracht het gemeentearchief onlangs aan het licht: 
de indertijd Nuenense kunstenaar Hugo Brouwer (1913 
Den Haag - 1986 Groningen). Van zijn hand zijn ook op 
Servaashof de Triomfboog met taferelen uit het leven 
van Christus bij de entree van het hoofdgebouw en en-
kele glas-in-loodramen in de kapelsacristie. In Geijsteren 
beeldt Brouwers een bij een school toepasselijk symbool 
uit. Rond zijn honderdste geboortedag wordt eind april 

komend jaar in Nuenen/Eindhoven uitvoerig aandacht aan zijn werk besteed. 
 
Om in deze laatste bijdrage niet het heilig boontje uit te hangen maar vooral omdat 
je nooit te oud bent om te leren, tot slot de Leerstoel van Jos Laven (1947) uit Heer-
len. Die is in 2010 geplaatst voor het rode gebouw van Gilde Opleidingen, tussen station Oostrum en de 
evenementenhal. Een goudkleurige stoel op een fikse stapel boeken, de ultieme bekroning van studie. Voor 
kennis, een baan, een zinvol leven moet je heel wat doen, een lange weg gaan. De kroon op het leerpad 
staat daarom op een metershoge zuil van cortenstaal. Zijn gedrukte boeken in deze tijd met laptop, iPad en 
eBook vaak al voltooid verleden tijd, ze blijven symbool voor lezen en leren, je hele leven.  
Daarop inhakend: bekijk, geniet van kunst. En koester die. Dat is niet slechts iets van de eigenaren, maar 
een taak van iedereen. Openbare kunstwerken zijn van ons allemaal!  

 
Paul Reiniers                  Foto’s Fotoclub Venray 

St. Eugène Heilige familie boven de kapstokken 

van de gezinsverpleging 

Zaaier 

Leerstoel 


