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IN DIT NUMMER O.A.: 

 
De vrijetijdsmakelaar bemiddelt in 
activiteiten. 

 

De Centrale over de politieke kleur in 
commissies 

 

Wandelen door de heerlijkheid 
Geysteren. 

 

Demodagen van Seniorservice bij 
Gamma. 

 

KBO komt op voor AWBZ-
gedupeerden. 
 

COLUMN 

BESTUREN = DIENSTBAAR ZIJN 
Volgende maand zijn er op 3 maart weer 

gemeenteraadsverkiezingen. In 
Venray en andere plaatsen in Noord 
Limburg is dit al geweest vanwege de 
samenvoegingen. Toch wil ik met u 
nadenken over de functie van 
“besturen”, in welke vorm dan ook. In 
een vereniging, een bedrijf, een 
winkel, een stad of dorp de leiding 

hebben. Welke houding, instelling wordt daar 
gevraagd?  
Naar mijn overtuiging is besturen dienstbaar zijn. 
Aan wie of wat? Aan de mensen die je leiding geeft, 
aan het bedrijf, de vereniging, stad of dorp. Je staat 
ten dienste van hen. Je stuurt, motiveert, geeft 
richting, helpt in hun taken om alles goed te laten 
verlopen 
Zijn we ons hiervan bewust als we gevraagd worden 
voor een leidinggevende functie, in welke vorm dan 
ook? Het streelt vaak onze eigenwaarde om iets “te 
zeggen te hebben”. Je krijgt een functie, die respect 
afdwingt. Het is eigen aan die taak. Je bent iemand. 
Maar...hoe dikwijls is er de bekoring om juist in die 
leiding gevende taak aan je negatieve neigingen toe 
te geven? Voorbeeld? Het is onlangs voor gekomen 
in de samenstelling van een gemeentebestuur dat 
mensen uit een leidende functie geweerd werden 
omdat er een oud persoonlijk zeer bestraft moest 
worden! Een persoonlijke vete stond de 
leidinggevende functie in de weg. Was men zich hier 
bewust dat leiding geven dienstbaar zijn is? Nee. De 
positieve kanten van mensen werden ontkend omdat 
wij, ons beledigd voelden. Hier speelde het belang 
van mensen in een gemeente niet mee.  
Dienstbaar zijn is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt 
zelfopoffering. Jezelf op de tweede plaats weten. De 
ander voorrang geven. Dit doet zich op alle terreinen 
in het leven voor. In je gezin, in je werk, in je 
verenigingen, in je vriendschappen. Als je het doet 
geef je de medemens het gevoel, dat zij of hij 
waardevol is.....  
Pius van Loon
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SENIORENRAAD 

Verslag vergadering 4 februari  
De Seniorenraad stond in de vergadering van 4februari uitvoerig stil bij de vraag of een 
ouderenvereniging apart kan onderhandelen met instanties en instellingen of dat ze dit 
aan de Seniorenraad en zijn commissies moet overlaten. 
De vraag kwam naar boven nu Veltum een officiële ouderenvereniging heeft. Het 
bestuur hiervan heeft zich vanaf het begin  tot doel gesteld, een vinger aan de pols te 

houden en  vooral ook mee te praten over de ontwikkelingen rond het winkelcentrumgebied, Parc 
Velt. Op zich is daar niks mis mee, maar voorkomen moet worden dat er namens de ouderen twee 
onderhandelaars naar de gemeente of projectontwikkelaars stappen. Dat geeft verwarring en kan er 
toe leiden dat de ouderenvertegenwoordigers tegen elkaar uitgespeeld worden.  
Secretaris Paul van Doesum meldde dat hij met voorzitter Trudy Eekhout (deze vergadering afwezig) 
al gepraat heeft met het bestuur van ouderenvereniging Veltum. Nu Veltum zich als lid van de 
Centrale van Ouderenverenigingen heeft aangemeld, zal ze zich aan de geldende spelregels 
houden. Binnenkort zal nieuw overleg met het bestuur plaats vinden om af te spreken hoe er samen 
opgetrokken kan worden. 
De Seniorenraad uitte zijn zorg dat er opnieuw een onderzoek of inventarisatie wordt gehouden over 
de ouderenhuisvesting. De gemeente zal worden aangeraden om eerst eens te kijken wat er al aan 
informatie ligt uit eerdere inventarisaties. Bovendien vindt de Seniorenraad het zonde om voor veel 
geld weer een bureau in te schakelen, terwijl veel ouderenverenigingen de gewenste informatie zo 
kunnen geven.  
Gewag werd gemaakt van de sluiting van het Vincentiushuis in de loop van dit jaar. Zorgcentrum 
Beukenrode zal daar naar toe verhuizen, zodat de gebouwen van Beukenrode in het centrum 
gerenoveerd kunnen worden. Hoe tijdelijk dat zal zijn, is nu nog niet bekend.  
De secretaris meldde dat per 1 januari de Centrale van Ouderenverenigingen, onder meer door de 
komst van de nieuwe kerkdorpen, in totaal 4396 leden heeft. Dat is een stijging van 13,1 procent. 

 

CENTRALE VAN OUDERENVERENIGINGEN  

Verslag vergadering dd 19 januari  
Over: Politieke kleur commissies, meergeneratiewoningen en sneeuwruimen. 
 
Aan het begin van de vergadering van de Centrale van Ouderenverenigingen zei voorzitter Trudy 
Eekhout blij te zijn met de belangstelling van de politiek (wethouder en raadsleden) op de 
nieuwjaarsreceptie. Dat belooft wat voor de komende vier jaar, hoopte mevrouw Eekhout. 
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De leden van de Centrale  keurden de begroting van 2010 goed, ondanks het geraamde tekort van 
bijna 1400 euro. Zij vertrouwen er op dat de Seniorenraad dat wel weg zal werken. De centrale ging 
ook akkoord met de nieuwe opzet voor de verspreiding van De Schakel. 
Bij de benoeming van Jan Hurenkamp uit Wanssum tot lid van de commissie politiek en ouderen, 
sprak Piet Kroft (ANBO) zijn zorg uit over de eenzijdige politieke kleur van de commissieleden. De 
meesten zijn van het CDA, constateerde hij. Kroft zou het een goede zaak vinden als ook andere 
partijen vertegenwoordigd zijn in deze commissie. Commissievoorzitter Jeanne Hendrix zei eerlijk, 
nog nooit naar de politieke kleur van haar leden te hebben gevraagd. “We zijn al blij dat we mensen 
vinden die in de commissie zitting willen nemen,” stelde ze. Voorzitter Trudy Eekhout beaamde dit, 
maar is het er wel mee eens dat met de opmerking van Kroft rekening moet worden gehouden. Henk 
de Klerk (KBO Venray-kom)  vindt dat dit bij alle commissies moet gelden. Er moet bij het zoeken van 
mensen verder gekeken worden dan enkel het eigen kennissenkringetje. 
Wil Mutsaers, voorzitter van de commissie ouderenhuisvesting, kon meedelen dat het verbouwen 
van een woning tot ´meergeneratiewoning´ (waarin ouders en kinderen onder één dak, maar toch 
apart kunnen wonen) wordt toegestaan, ook als het een eigen huis van een particulier is. De minister 
geeft de gemeente de ruimte en Venray heeft toegezegd hieraan mee te werken. Aan het eind van 
de vergadering werd gesproken over het sneeuwvrijmaken van stoepen en straten, 
wat deze winter echt nodig is geweest. De gemeente kan burgers daar niet meer toe 
verplichten. Piet Kroft opperde het idee om in de kerkdorpen daar de ‘schoffelploegen’ 
voor te vragen, tegen een vergoeding van de gemeente. Harrie Holtackers 
waarschuwde: “Wie is verantwoordelijk als het een keer wordt vergeten en er gebeurt 
iets?” Hij zag het ook meer als een taak van de dorpsraden om hiervoor iets te 
regelen. Voorzitter Eekhout beloofde het in het gemeentelijk overleg te bespreken.  
 

CENTRALE EN POLITIEK 

Over: Politiek standpunt Centrale 
Op 19 januari verzorgde de Centrale van 
Ouderenverenigingen een informatiemiddag 
voor de ouderen uit de nieuwe kerkdorpen 
Blitterswijck, Wanssum en Geijsteren en voor de 
nieuwe ouderenvereniging Veltum. En die 
nieuwe dorpen lieten zich niet onbetuigd. Zo 
kwam de vraag naar voren waarom de centrale, 
met bijna 5000 leden en de sterke wil om voor 
de belangen van de ouderen op te komen, niet 
zelf een politieke partij begint. 
Voorzitter Trudy Eekhout van de Centrale voelt 
daar niets voor: ¨Als Centrale van 
Ouderenverenigingen kunnen wij ons volledig 
richten op de belangen van de ouderen. Gaan 
we in de politiek, dan  moeten we ook gaan 
oordelen over andere zaken en dan word je 
gedwongen compromissen te sluiten. Dat willen 
we niet¨, zo verwoordde zij de mening van de 
centrale. 
Toen gevraagd werd wat de Centrale er van 
vindt dat Hans Theunissen (PP2) als wethouder 
is moeten opstappen, weerde mevrouw Eekhout 
opnieuw af : `Als personen vinden wij er van 

alles van, als centrale vinden wij er niets van`. 
Waarmee ze aangaf dat de centrale wel met de  
politiek moet praten, maar niet de politiek moet 
vertellen wat die wel of niet moet doen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De ouderen adviseur komt graag bij u langs voor 
informatie en advies over:  

Wonen, zorg, welzijn, financiele reglingen 
Telefoon: 517317 

 

POLITIEK DEBAT MET B EN W 

In april is er in De Kemphaan een politiek 
debat met het nieuwe college van 

burgemeester en wethouders, waaraan alle 
ouderen uit Venray kunnen deelnemen. Het 
debat is georganiseerd door de commissie 

politiek en ouderen van de Centrale van 
Ouderenverenigingen. 

De datum wordt in de volgende Schakel 
bekend gemaakt, het college laat nog weten 
welke dag het voltallig aan kan treden. Dan 
hebben B en W ook het collegeprogramma 

voor de komende vier jaar klaar. 
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GEHANDICAPTENPLATFORM 

VENRAY  

GPV start uniek 
project in Venray  
Nu het einde van de 
renovatie van het 
winkelcentrum in zicht 

is, is door de werkgroep BTB van het 
GehandicaptenPlatform Venray een nieuw 
project gestart: “bruikbaarheid winkels”. 
De vraag is natuurlijk: wordt Venray nu écht ‘n 
Fraay Venray met plezierig winkelen voor 
iedereen? Nou nee, nog niet overal en nog niet 
helemaal.  
Al sinds de jaren tachtig is het GPV bezig met de 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
bruikbaarheid, kortweg BTB) van alle openbare 
gebouwen in de gemeente. En gelukkig kunnen 
we nu zeggen dat er de laatste jaren veel naar 
ons wordt geluisterd en met ons mee wordt 
gewerkt. 
Daar, waar technische aanpassingen in de 
winkelbedrijven niet altijd mogelijk zijn voor 
mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking wordt service en behulpzaamheid 
door deze mensen erg op prijs gesteld.  
Echter, niet alle winkeliers of personeelsleden 
zien in dat wij óók willen winkelen, een truitje of 
een jas passen, een boek of een bloemetje 
kopen, oorbelletjes uitzoeken voor ’n 
kleindochter. Vandaar de GPV-oproep aan alle 
winkeliers:  
     Wij willen óók uw klant zijn! 
     Wij willen ook úw klant zijn! 
En daarom zijn we dit unieke project gestart: het 
bezoeken van alle 200 winkels in de gemeente 
Venray.  Aan de hand van een checklist wordt, 
samen met iemand van het bedrijf gekeken of er 
knelpunten zijn in de winkel en of er (technische) 
oplossingen mogelijk zijn. Het betekent niet altijd 
‘verbouwen’. Het is vaak ook een kwestie van 
inzicht krijgen in zaken die van belang zijn voor 
mensen met een beperking. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het karakter van de 
winkel. Bereidwilligheid van beide kanten, dus 
ook van mensen met een beperking, maakt veel 
mogelijk.  

Na het centrum gaat de werkgroep de wijken in 
en tot slot naar de kerkdorpen van Venray. Er is 
dus veel werk aan de winkel voor ons! En dan 
wordt het pas écht plezierig winkelen in Fraay 
Venray. Voor iedereen! 
Voor reacties en informatie over dit project:  
GehandicaptenPlatform Venray tel. 0478 586313 e-mail: 
GPVenray@home.nl  
 

 

PRIKBORD:  

2 maart, dinsdag, Herberg van de 
Ontmoetingskerk, Emmaplein 50, Geleen. 
Bijeenkomst Anbo Roze. 
8 maart, maandag, De Kemphaan 19.30 uur: 
Alzheimer Café Venray, lezing van de 
mantelzorgers  A. van Melick-van  de  Heuvel en 
Van Straten over “dementie en de gevolgen voor 
mantelzorgers”.   
Tot 29 april exposeren Joke van Heumen, Toos 
Keuten, Hens Bartels en Hans Spee, cursisten 
van kunstencentrum Jerusalem, in het kantoor 
van Synthese aan de Leunseweg in Venray. U 
kunt er terecht tijdens de openingsuren van 
Synthese.  
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PROJECT VRIJETIJDSMAKELAAR: 

Een nieuw 
hulpfenomeen 
Sinds een half jaar 
hebben de gemeenten 
Venray en Horst aan de 
Maas gezamenlijk een 
“vrijetijdsmakelaar”. Het 

woord makelaar doet velen denken aan iemand 
die vakantiehuisjes verkoopt. Niets is minder 
waar. Het is een project van tien welzijn- en 
zorgorganisaties in deze regio met het doel, 
mensen met een beperking of ouderen te helpen 
aan een zinvolle besteding van hun vrije tijd. 
Weer een organisatie erbij, zal men denken en 
ook in de Centrale van Ouderenverenigingen 
werd gevraagd of ‘er niet al genoeg bomen in 
het welzijnsbos´staan. Toch is er behoefte aan, 
verzekert coördinator Ingrid van de Sigtenhorst.  
Heel veel ouderen hebben al een zinvolle 
vrijetijdsinvulling: ze sporten, bedrijven hobby´s, 
volgen cursussen, doen vrijwilligerswerk. Maar 
er is ook een groep die achter de geraniums zit 
of dreigt te komen. Mensen die iets willen doen 
maar zelf niet weten wat ze kunnen of willen. Of 
die zó iets aparts willen, dat ze niet weten hoe er 
aan te beginnen. 
Normaal moeten ze zelf gaan uitzoeken waar ze 
terecht kunnen. En als een vereniging dan nee 
zegt, is het afgelopen. Deze senioren kunnen 
voortaan, via bijvoorbeeld de ouderenadviseurs, 
gezondheidsinstellingen of gewoon uit eigen 
beweging, naar de vrijetijdsmakelaar stappen. 
De coördinator zoekt dan samen met de mensen 
uit wat ze precies willen en gaat dan kijken of er 
een club is voor hen.  
Het geijkte voorbeeld hierbij is ‘diepzeeduiken´. 
Als iemand daar interesse in heeft begint de 
vrijetijdsmakelaar aan haar bemiddelende rol. Ze 
gaat naar een duikclub overleggen wat de 
mogelijkheden zijn. En als er geen mogelijkheid 
bestaat, of die dan te creëren is. Moet er een 
aparte afdeling voor komen of kan de senior 
gewoon met de anderen mee oefenen. Heeft de 
duikclub nog niets op dat gebied, dan kan de 
vrijetijdsmakelaar ook de club weer helpen om 
zo iets op te zetten. Bijvoorbeeld helpen bij het 
aanvragen van een subsidie voor dit doel. Bij 
mensen met een handicap zijn misschien weer 

aparte voorzieningen nodig. “Het is echt 
pionieren, soms moeten we ook weerstanden 
overwinnen.”, zegt zij. Niet elke vereniging vindt 
het haar taak, om bijvoorbeeld iets te doen voor 
de doelgroep van het project. 
Werkt coördinator Van de Sigtenhorst alleen? 
Nee, de “makelaar’’is feitelijk geen persoon, 
maar een combinatie van de tien organisaties: 
MEE, Dichterbij, De Zorggroep, Proteion Thuis, 
Vrijwillige Thuishulp, GGZ, Synthese, Match, 
Mensana en ‘Iedereen kan Sporten’.  
Mevrouw van de Sigtenhorst kan de 
verschillende organisaties inschakelen bij het 
realiseren van de vraag. Een ander punt dat ze 
benadrukt is de signaalfunctie van het project: 
waar lopen mensen en organisaties tegen aan 
en is het mogelijk om het probleem samen op te 
lossen. Wie haar wil benaderen kan 
bellen met  06 1207 8561 
of mailen naari.vd.sigtenhorst@mee-nml.nl  

VASTENACTIEPROJECT  

SAHABAT KITA 

De Broeders van 
Liefde zijn bijna 100 
jaar werkzaam 
geweest in het 
voormalig psychiatrisch 
centrum Sint Servatius. 

Velen van u hebben hieraan nog herinneringen. 
Nu zijn ze weg uit Venray, maar elders in de 
wereld zijn ze nog steeds actief.  
Zo zijn ze vijf jaar geleden in Purworejo op Java 
(Indonesië) gestart met het project Sahabat Kita, 
dat beoogt chronisch psychiatrische zwervers te 
behandelen en terug te brengen in de 
maatschappij. Er is een centrum gebouwd voor 
nu 30 psychiatrische patiënten. aan wie zorg en 
behandeling kan worden geboden. 
 Maar de patiëntenkamers, spreekruimte, 
apotheek,  keuken en dergelijke zijn leeg. Er zijn 
geen meubels, geen bedden en geen medische 
instrumenten.  
De commissie Missie-Ontwikkeling-Vrede wil 
geld bijeenbrengen voor deze inrichting. Op 11 
maart, om 15.00 u. in “Le Tambourin” op de 
Servaashof, geeft Prakash Goossens  een 
presentatie over het project. Dit zal worden 
voorafgegaan door een korte film over het werk 
van de Broeders van Liefde in de GGZ.  
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WANDELEN IN EEN ‘HEERLIJK’ 

LANDGOED. 

Wandelen in eigen omgeving kan nog heel wat 
nieuwe gezichtspunten opleveren. Herman Jacobs 
uit Geijsteren leidt u rond door eigen dorp. 
De geschreven historie van het kasteel en landgoed 
gaat terug tot in het begin van de 13e eeuw. 
De Voogden van Straelen bezitten dan het kasteel. 
Pas rond 1400, als de familie Van Broekhuizen er 
woont,wordt er driftig gebouwd. 150 jaar later is het 
kasteel in een voorburcht en hoofdburcht opgedeeld. 
In de voorburcht woont kort Godhart van Harff, 
daarna de familie van Eijll. Eerst in 1595 kan de 
hoofdburchtbewoner, graaf van Schellaert van 
Obbendorf heer van Schinnen, de voorburcht kopen 
en is het landgoed weer compleet. Om in 1860 door 
een huwelijk in handen te komen van de familie 
Weichs de Wenne, die nu nog eigenaar van kasteel 
en landgoed is. 
Al verschillende jaren wordt de in de oorlog 
verwoeste burcht gerestaureerd. De huidige 
kasteelheer Baron Wilbert de Weichs de Wenne, wil  
het plan in 2012 klaar hebben. 

 
Onze wandelroute begint op het Dorpsplein 
inGeijsteren, bij de Lindenhof, waarvan het 
schilderwerk zwart en wit is, evenals alle huizen en 
boerderijen welke tot het landgoed horen. Zwart/wit 
zijn de kleuren van de familie De Weichs de Wenne. 
 
Wandelend richting Maas komen we, langs de Kleine 
Spiekert, terecht bij de Grote Spiekert , 
oorspronkelijk een opslagplaats voor granen. De 
adellijke families die op deze hoeve woonden,  
zorgden ervoor dat Geijsteren twee stemmen had in 
het Land van Geldern.  
 
Via eethoeve De Boogaard komen wij op de 
Monendijk (rechtsaf), de vroegere verbindingsweg bij 
hoog water naar kerk en kasteel.  
Zo belanden we weer op het plein aan de 
Dorpsstraat. We gaan naar links, tussen de huidige 

kerk en gemeenschapshuis De Alde Schol door. 
Tegen de gevel hiervan zien we een op een trap 
klimmende gildebroeder die naar een” kraaiennest” 
onderweg is. Het kunstwerk  is een ode aan het 
Geijsters Gilde, dat bij nacht en ontij klaar staat voor 
de gemeenschap. 
 
Rechtsaf de Gilsdestraat in naar de St.Wilbertsweg 
(daar links) en we passeren de schutroei van het 
gilde en een watermolen, die via een poortje van de 
wei te benaderen is.  Via de Jonkhof (nu  
groepsaccommodatie) komen wij bij de St. 
Willibrorduskapel. In de zomeravonden is hier op 
woensdagavond altijd een H.Mis .  

 
We lopen door het bos weer richting Geijsteren via 
de Nieuwehof, om tegenover het schietterrein de 
Alden Pastorie weg in te gaan. We lopen voorbij een 
bakhuisje met aanliggende boerderij; deze werd 
vroeger bewoond door pastoor en kapelaan. Lopend 
over een nieuw aangelegde dijk die de kern van 
Geijsteren moet beschermen voor hoog water van de 
Maas, ziet men links tussen de bomen de contouren 
van de ruïne van Kasteel Geijsteren ,rechts kijkt men 
op Geijsteren. 
 
Op het eind van de weg rechtsaf de Dorpstraat en 
wandelen wij het dorp in tot het eindpunt midden in 
het dorp.  
Herman Jacobs 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandelen in een “heerlijk”landgoed,  is 
een  wandelroute van 5 km. Een kaartje 
is verkrijgbaar voor  € 1.50 bij de VVV 
Venray en eetcafé Het Trefpunt  in 
Geijsteren. 
Met openbaar vervoer is Geijsteren 
bereikbaar met lijn 29 van Veolia 

De grote Spiekert en Dorpsstraat 

Kapelletje Monendijk 
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KBO NIEUWS 

 
5-DAAGSE REIS 
KATWIJK AAN ZEE  
nog 6 plaatsen - 
Voor de reis van dinsdag 4 
mei t/m zaterdag 8 mei 
naar Katwijk aan Zee zijn 

nog 6 plaatsen vrij. Op het  programma staan 
bezoeken aan de Keukenhof, een  natuurrijke 
boottocht, Den Haag, Madurodam, 
Scheveningen, Delft en Rotterdam.  
Belangstellende leden van KBO-afdelingen in de 
gemeente Venray kunnen zich wenden tot  
Hay Achten,Oirlo (0478-571726).  
 

KBO VENRAY-KOM ACTIVITEITEN  

Donderdag 11 maart: “Mensen ver-der-
dragen” 
Voordracht door mevrouw Marie Thérèse 
Olaerts.  
In haar aankondiging van de lezing schrijft zij: 
“Mensen kunnen het steeds moeilijker met 
elkaar vinden in onze samenleving. Er leeft  
soms nodeloze angst en onrust. Wat kunnen we 
nog van elkaar verdragen? Wat mogen we niet 
verdragen? Verdragen is minimaal, ver-der-
dragen een ideaal?” Mevrouw Olaerts zal ook nu 
weer humor en ernst op een perfecte manier 
verenigen.  Aanvang 14.00 uur in De Kemphaan. 
Aanmelding voor 8 maart. 

Donderdag 25 maart: Middagbedevaart naar 
Smakt. 
Om 13.30 uur vertrekken we vanaf De 
Kemphaan per fiets naar Smakt. Na de 
bijeenkomst in de St. Jozefkapel drinken we 
koffie in het Pelgrimshuis. 
Met de auto kan ook. Wij vragen hen die met 
eigen auto gaan, ons bij aanmelding te laten 
weten of en hoeveel personen zij in hun auto 
kunnen  meenemen. Personen die willen 
deelnemen en geen eigen vervoer hebben 
moeten ons dat ook laten weten. Ook s.v.p. 
melden wanneer een rollator mee moet. De 
auto’s met meerijders vertrekken om 13.45 vanaf 
De Kemphaan. Zie voor de richtlijn voor 
vergoeding benzinekosten het 

jaarprogrammaboekje. Aanmelding voor 15 
maart.  

Donderdag 1 april: Dia presentatie “Rondom 
Pasen” 
De heer Theo Spronk verzorgt deze dia 
presentatie met afbeeldingen die in de loop der 
jaren zijn verzameld. Het betreft grotendeels in 
opdracht van kerken, kloosters, adel of rijke 
kooplieden vervaardigde afbeeldingen. De heer 
Spronk brengt in zijn toelichting deze 
afbeeldingen tot leven. Aanmelding vóór 29 
maart. 
Aanmeldingen schriftelijk via de KBO brievenbus 
in De Kemphaan of telefonisch bij mevr. Trees 
Cadirci (581238)  
(Elders in dit blad nog meer informatie van KBO) 

GESLAAGDE SFEERMIDDAG 

 KBO VENRAY- KOM 

Op 4 februari organiseerde KBO Venray-kom in 
Dans & Partycentrum Janssen een feestelijke 
middag met een knipoog naar carnaval. 
Driehonderd ouderen waren  
getuige van diverse optredens waarbij zang, 
muziek en humor elkaar afwisselden.  
Ben Verdellen benutte zijn optreden om zijn 
ontwikkelingsproject, een tehuis voor kansarme 
weeskinderen in Ghana, te promoten. De 
opbrengst van een tijdens deze middag 
verkochte  CD, ongeveer duizend euro, gaat 
naar dit goede doe. De artiesten, de werkgroep 
van KBO-leden en de aanwezigen hadden er 
duidelijk plezier in om elkaar een gezellige 
middag te bezorgen. De ‘hendjes’gingen 
regelmatig de lucht in. Na afloop kon ook de 
spreekstalmeester en organisator, KBO-lid Wil 
Leinders, terugzien op een zeer geslaagde 
middag. 

 
En dan die “hendjes”de lucht in 
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OUDERENVERENIGING VELTUM 

Een doolhof 
Allemaal hebben ze 
“belangenbehartiging” hoog in 
het vaandel. Allerlei instellingen 
en organisaties bieden een hoop 
dienstverlening aan. 
Ook in Veltum zien we zo’n 

opeenhoping van organisaties: een wijkplatform, 
wijkvereniging, landelijke ouderenorganisaties, 
Vrijetijdsmakelaar, Wonen Venray, huurders-
vereniging, thuiszorg, zorggroep, welzijns-
stichting, de gemeente en dan ook nog eens de 
Ouderenvereniging Veltum. Ze werken allemaal 
aan het voorkomen en het oplossen van allerlei 
problemen en realiseren van gewenste 
voorzieningen, dus aan de belangenbehartiging. 
Iedere organisatie werkt vanuit zijn eigen 
doelstelling, middelen en zienswijze. Iedereen 
wil zich wel waarmaken.  
Geen wonder dat je soms door de bomen het 
bos niet meer ziet. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de voorzitter van de Senioren-
raad pleit voor meer coördinatie in de 
dienstverlening. 
Een belangrijke vraag in dit verband is of de 
belangenbehartiging niet te sterk, eenzijdig 
wordt bepaald vanuit de instellingen. Wat we 
dikwijls missen is het vragen wat mensen zelf 
willen, als het gaat om zorg en welzijn. Er wordt 
gepraat over de belangen van groepen en 
individuen, maar er wordt vergeten mét die 
mensen te praten.  
Een voorbeeld van dergelijk eenrichtingsverkeer 
zien we bij de ontwikkelingen rondom het 
wijkontmoetingscentrum in Veltum. De planning 
en het overleg daarover bleef tot nu toe binnen 
de muren van de organisaties, die (begrijpelijk) 
voornamelijk gericht  zijn op de belangen van 
hun eigen klanten. Maar we missen in dat 
overleg nog steeds de stem van de 
wijkbewoners zelf, de ouderen in het bijzonder. 
We weten ook wel dat het allemaal niet 
eenvoudig zal zijn, maar het werkt toch beter als 
bij die belangenbehartiging de ‘klant’ wordt 
betrokken.  
Van óns mag verlangd worden dat wij ons op 
eigen initiatief, ook  als individu, nog meer laten 
horen. Actief meedenken en  bestuurders laten 
weten wat we denken en willen en wat in onze 
ogen nodig is. 

Meedenken is wat mij betreft dan vooral: 
luisteren naar elkaar en zeggen wat je er van 
vindt. En niet alleen aan de keukentafel, maar 
ook in de eigen organisatie en daarbuiten. 
Tweerichtingsverkeer dus in de 
belangenbehartiging.  
Ouderenvereniging Veltum streeft sterk naar het 
geven van een stem aan ouderen.  
Met een open oog en oor voor elkaars belangen 
blijven zoeken naar een weg in deze doolhof. 
Chris Ter Beek 

ANBO INFO 

Dinsdag 23 febr. 14.00 uur, 
De Kemphaan  
Architectuur in Venray en de 
hoven van Jerusalem rond 
1900 
Harry Vriens, kenner van 

bouwkunst in onze regio laar ons  op zijn eigen 
boeiende en humoristische wijze kennismaken 
met een aantal aspecten van de Venrayse 
bouwkunst. 
Aanmelden bij: dflemmers@home.nl of via 
brievenbus in Kemphaan of tel. 514362 of 
582566 

Woensdag 3 maart korte fietstocht 
Het voorjaar nadert.  Dus bij goed weer starten 
we weer om 13.30 uur met onze korte fietstocht 
van 20 tot 25 km. Wilt u meefietsen neem dan 
op 3 maart  voor 10.00 uur telefonisch contact 
op met Tiny Smolders, Gerda Stoffels of Frans 
Beks  tel. 851234, 588279 of 589083. 
 
Dinsdag 23 maart 14.00 uur, De Kemphaan  
De film Blind sight, Deze  film laat zien waartoe 
het werk van  Venrayenaar Paul Kronenberg en 
zijn partner Sabriye Tenberken kan leiden. Acht 
Tibetaanse blinde teenagers verleggen hun 
grenzen door een berg in de schaduw van de 
Mount Everest te beklimmen. 
Dit alles in het kader van het werken aan 
integratie in de samenleving van mensen met 
een beperking, maar wel met veel 
mogelijkheden. 
Aanmelden bij: dflemmers@home.nl of via 
brievenbus in Kemphaan of tel. 514362 of 
582566 
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Een belangrijke datum om alvast in uw agenda 
te schrijven:  dinsdag 20 april is onze komende 
jaarvergadering. Laat u horen, het gaat tenslotte 
om uw ANBO Venray. 
 
En verder : 
Ontmoetingsdagen slechthorenden en 
doven 
Gaat u steeds slechter horen en wilt u weten wat 
u daar aan kunt doen? Bent u slechthorend en 
wilt u wel eens lotgenoten ontmoeten? Heeft u 
weleens het alfabet in gebarentaal geprobeerd? 
Wilt u weten hoe u beter kunt leren liplezen? 
  
Dit zijn allemaal vragen waarop SeniOoren 
graag een antwoord geeft op één van de 
regionale ontmoetingsdagen voor doven en 
slechthorenden. Deze is op donderdag 4 maart 
13.30 - 16.30 uur in Marie/Koninklijke Kentalis  
Castilielaan 8  in Eindhoven 
Vrije toegang. Meer informatie is verkrijgbaar via 
de Servicelijn, tel. 030- 233 00 60. 

Vernieuwde successiewet  
In ANBO @ctueel van oktober 2009 hebben wij 
al kort aandacht besteed aan de nieuwe 
successiewet, die de belasting op erfenissen en 
schenkingen regelt. De nieuwe Successiewet is 
op 1 januari 2010 ingegaan. Door deze wet gaan 
de tarieven fors omlaag en zijn de vrijstellingen 
voor partners en kinderen groter geworden. Voor 
meer info zie www.ANBO.nl  
 
 

BELASTINGAANGIFTE VOOR LEDEN 
VAN OUDERENBONDEN KBO EN ANBO 

Met de datum 1 April in zicht is 
het weer tijd voor de aangifte 
inkomstenbelasting 2009 
Voor veel mensen is het 
invullen van het 

belastingformulier een jaarlijks terugkerend 
probleem. De ouderenbonden A.N.B.O. Unie 
K.B..O. en P.C.O.B.hebben opgeleide 
consulenten die ouderen kunnen helpen bij het 
doen van belasting aangifte. 
Ook in Venray zijn consulenten van ANBO en 
KBO(senioren) voor hulp bij de aangifte 
beschikbaar. 
Bent U lid van een van de ouderenbonden dan 
kunt U voor hulp bij de aangifte bij hen terecht. 

In het belastingjaar 2008 hebben ongeveer 650 
ouderen hiervan gebruik gemaakt. 
Veel ouderen hebben te maken met specifieke 
zorgkosten als dieetkosten, hoorapparaten, 
eigen bijdrage thuiszorg en diverse andere 
kosten 
Te samen kunnen zij een behoorlijke aftrekpost 
voor de belasting betekenen. 
Al met al kan het terug te vorderen bedrag 
behoorlijk oplopen. 
Ook vragen over huur en zorgtoeslag kunnen 
beantwoordt worden 
Wilt U hulp of nadere informatie neem dan 
contact op met J.Fiers, tel:582430 die als 
centraal coördinator voor de KBO en ANBO 
fungeert. 
Bij aanmelding wordt U naar een van de 
consulenten  verwezen, die U behulpzaam zal 
zijn met het invullen van de aangifte... 
 

DE ALGEMENE WET BIJZONDERE 
ZIEKTEKOSTEN 

De AWBZ verandert. De overheid wil de AWBZ 
toespitsen op “langdurige zorg voor mensen met 
zwaardere beperkingen”. In 2009 zijn de eerste 
veranderingen doorgevoerd en in de loop van 
2009 kregen steeds meer mensen ermee te 
maken. De Unie KBO houdt samen met CSO en 
andere landelijke cliëntenorganisaties de vinger 
aan de pols. Onlangs verscheen een rapport met 
resultaten van een meldactie in het najaar van 
2009. 
Tweederde van de deelnemers aan het 
onderzoek kreeg minder begeleiding of kreeg 
helemaal geen hulp meer. Een deel van die 
mensen kan daar mee leven of heeft een 
oplossing in eigen kring gevonden. Maar 42% 
van de mensen die achteruitgaan in zorg, 
ondervindt problemen met het opvangen van de 
eigen beperkingen. Twee op de tien mensen 
denken dat een zelfstandig bestaan niet meer is 
vol te houden. Meestal is niet direct een 
oplossing voorhanden. Veel cliënten vallen in 
een gat tussen de afbouw van de AWBZ en de 
te langzame opbouw van voorzieningen. De 
Unie KBO en haar partners in dit onderzoek 
vinden dat Staatsecretaris Bussemaker in 
overleg met gemeenten de opbouw van de 
WMO moet versnellen. Daarnaast moet de 
dagopvang van beginnend dementerende 
ouderen in de AWBZ blijven. Bovendien moet er 
ruimte blijven voor verpleegkundige begeleiding 
via verbreding van de verpleegkundige zorg. 
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Het onderzoek is gedaan onder ouderen en 
andere cliënten die in 2009 te maken kregen met 
een nieuwe indicatie voor de AWBZ. Er is vooral 
gekeken naar de mensen die erop achteruit-
gaan. Op de website www. uniekbo.nl  kunt u 
onder “nieuws” de rapportages van dit onder-
zoek terugvinden. 
 

STANDPUNTENNOTA UNIE KBO 
UITGEBRACHT. 

Ook dit jaar verschijnt er een herijkte 
Standpuntennota van de Unie KBO. De nota is 
bedoeld om ondersteuning te bieden aan 
bestuurders van KBO-afdelingen en de 
vrijwilligers in de lokale belangenbehartiging bij 
veelal politiek-gevoelige onderwerpen. De 
standpunten zijn in december 2009 
geformuleerd en geven de stand van zaken op 
dat moment weer. Ze kunnen daarom vanwege 
voortschrijdend inzicht worden bijgesteld.  
Voor een ouderenorganisatie met 320.000 leden 
is het belangrijk om over de meest 
uiteenlopende zaken waar ouderen belang bij 
hebben een visie of mening te hebben. 
De inhoud van de nota is voor leden en lezers 
binnenkort in beknopte vorm te lezen op de 
website van de Unie KBO (www.uniekbo.nl). 
 
BETERE VOORLICHTING OVER INVOERING 

OV-CHIPKAART 

“De onduidelijkheid rond de invoering van de 
OV-chipkaart in Limburg leidt bij de toekomstige 
gebruiker van deze kaart, en specifiek bij 
ouderen, tot grote onrust en een toenemend 
aantal vragen. De huidige situatie schept niet 
bepaald vertrouwen bij de doorsnee gebruiker 
van het Openbaar Vervoer. En dat is niet in het 
belang van de reiziger die centraal zou moeten 
staan.” Dat schrijft de KBO Limburg in een brief 
aan gedeputeerde B. Kersten. 
In de brief wordt er op aangedrongen om op 
korte termijn te starten met een gedegen “plan 
van aanpak” wat betreft de voorlichting aan de 
gebruikers en meer specifiek de oudere 
reizigers. KBO Limburg biedt hierbij zijn kennis 
en ervaring aan op het gebied van omgaan met 
veranderingen door de ouder wordende mens. 
Op deze manier wil KBO-Limburg een 
constructieve bijdrage  leveren 
aan een succesvolle invoering 
van de OV-chipkaart voor zowel 
treinen als bussen.  

DEMODAGEN SENIORSERVICE  

 
Gilde Venray in Gamma 
Bouwmarkt 
Op zaterdag 27 en zondag 28 
februari houdt Seniorservice 
Gilde Venray demodagen, 
waarbij iedereen kan 

kennismaken met de activiteiten die 
Seniorservice in haar gebouw aan de Prins 
Bernhardstraat organiseert. Dit jaar is een 
samenwerkingsverband tot stand gekomen met 
Gamma Bouwmarkt, die dat weekeinde geopend 
is en waar plek is ingeruimd voor demonstraties 
en presentaties. 
 
Op de zaterdag zijn de mensen van 
Seniorservice Gilde Venray aanwezig in de 
Bouwmarkt van 10.00 tot 17.00 uur; op zondag 
van 12.00 tot 17.00 uur. 
 
Seniorservice is een organisatie die als doel 
heeft het belangeloos overdragen van kennis, 
kunde en ervaring aan iedereen die daarom 
vraagt. Hieraan kan iedereen, zowel man als 
vrouw, in Venray en omgeving deelnemen. 
Het mes snijdt aan twee kanten. Kennis, kunde 
en ervaring van (jongere) ouderen gaan niet 
verloren en deze ouderen maken zich op deze 
manier nuttig voor de maatschappij. Jong en oud 
komen met elkaar in contact, waardoor 
isolement wordt voorkomen en de beeldvorming 
van ouderen positief wordt beïnvloed. 
De diensten die Seniorservice biedt zijn 
belangeloos en informeel van aard; de 
teamleiders die de activiteiten begeleiden 
ontvangen daarvoor geen vergoeding. De kosten 
die deelnemers moeten bijdragen zijn beperkt en 
hebben uitsluitend betrekking op de algemene 
onkosten van de organisatie. 
Loop op 27 of 28 februari binnen bij de Gamma 
in Venray en maak kennis met alle activiteiten 
die Seniorservice u kan bieden. Laat u 
informeren bij een kop koffie of kijk bij de vele 
demonstraties. 
Uiteraard kunt u ook na de demodagen terecht 
in het gebouw van Seniorservice aan de Prins 
Bernhardstraat 12A voor meer informatie. Neem 
een kijkje op de website: 
www.seniorservicevenray.nl of bel: 512139. 
Bert Suilen 
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SYNTHESE VENRAY  

Synthese venray zoekt vrijwilligers. 
Synthese is als 
welzijnsorganisatie actief in 
Noord-Limburg, onder meer 
voor de ouderen. Voor veel 

activiteiten in het ouderenwerk zijn vrijwilligers 
onmisbaar.  
Misschien bent u met pensioen en wilt u iets om 
handen hebben en zinvol bezig zijn. Wij kunnen 
uw ervaring en kennis goed gebruiken, of u nu 
administrateur, belastingconsulent of  
huisvrouw/man bent geweest; het belangrijkste 
is dat u graag iets wilt betekenen voor ouderen 
en dat u sociaalvoelend en creatief bent.  
Hebt u enkele uren per week tijd om u enthou-
siast, maar belangeloos in te zetten voor uw 
medemens, dan komt Synthese graag met u in 
contact. 
Voor het activerend huisbezoek zoekt 
Synthese vrijwilligers die cliënten thuis 
bezoeken, hen ondersteunen en stimuleren om 
actief te worden. 
Voor de ouderenadvisering zoekt Synthese 
vrijwilligers die als ouderenconsulenten senioren 
thuis opzoeken en hen informeren en adviseren 
over vragen over wonen, welzijn, zorg en 
financiën. 
Voor de dagopvang zoekt Synthese vrijwilligers 
die deelnemers aan de dagopvang willen 
begeleiden en ondersteunen. 
Voor de administratieve ondersteuning “de 
papierkroam” zoekt Synthese vrijwilligers die 
mensen  kunnen leren papieren te ordenen en 
de eigen financiële administratie bij te houden. 
Voor de buurtbemiddeling zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die buurtbemiddelaar willen worden, 
die goed kunnen luisteren en een neutrale 
houding hebben. 
Zij gaan bemiddelen bij conflicten tussen buren, 
maar nooit in de eigen buurt, dorp of straat. De 
vrijwilliger is ongeveer vijf tot acht uur in de 
maand doende met dit werk. 
Spreekt een van de vacatures u aan of wilt u 
nadere informatie, neem dan contact op met: 
Anja Damhuis van activerend huisbezoek; José 
Wijnhoven (ouderenadvisering); Ankie Bongers 
(dagopvang en ‘papierkraom’), Diana Ummels 
(buurtbemiddeling. 
Synthese Venray: tel. 0478-517317 
E-mail: info@synthese.nl of  
buurtbemiddelingvenray@synthese.nl 

GPV ZOEKT VRIJWILLIGERS 

 
Het 
Gehandicapten 
Platform Venray is 
op zoek naar 
versterking van de 
werkgroep 

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en 
Bruikbaarheid (BTB).  
De werkgroep verricht onderzoek op locaties, 
inventariseert knelpunten en is dus vooral 
praktisch actief op het gebied van BTB van 
openbare gebouwen, ruimte en woningen. 
 
Wij zoeken mensen die: 

- ervaringsdeskundig zijn en uitvoerend 
werk willen verrichten. 

- ervaring hebben met mensen met een 
beperking. 

- zich praktisch willen inzetten. 
- kunnen opkomen voor de collectieve 

belangen van onze doelgroep. 
    
Tevens zoeken wij versterking van het bestuur. 
Het bestuur houdt zich bezig met collectieve 
belangenbehartiging en beleidsadvisering en 
heeft o.a. structureel overleg met de afdeling 
Maatschappelijke Diensten en de wethouder 
Welzijn van de gemeente Venray. Tevens is het 
GPV vertegenwoordigd in de Klankbordgroep 
WMO en de Cliëntenraad WWB. 
 Wij zoeken mensen die: 

- in staat zijn om de belangen van de 
doelgroep te kunnen behartigen. 

- beleidsstukken kunnen lezen en kunnen 
vertalen naar de doelgroep. 

- adviezen kunnen formuleren. 
Hebt u belangstelling voor het werk van het 
Gehandicaptenplatform Venray, als bestuurslid 
of als lid van de werkgroep? Stuur dan een e-
mailbericht naar: GPVenray@home.nl   Voor 
nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de mevrouw G. Janssen, secretaris, tel 0478-
586313. 
Jac Haegens 

LAAT UW STEM HOREN!!   
WIJ ZIJN ER VOOR U!! 

Voor hulp, advies of informatie:  Tel. 06 
43113073 
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HEBT U EEN MO(NU)MENTJE?   

Een serie over monumenten en kunstwerken. 
 
Nu Venray óók aan de Maas ligt klatert er 
binnenkort water op het Schouwburgplein. 
Dankzij een fontein. Meer dan tien jaar geleden 
repte de gemeente al tevergeefs over een 
waterkunstwerk. Maar ‘panta rhei’, alles stroomt, 
verandert, wist de Griekse filosoof Heraclitus al 
ver voor onze jaartelling. Dat geldt ook voor het 
Schouwburgplein, dat al vaker op de schop ging. 
Behalve de fontein komt er voor de jeugd een 
nieuw, nat speeltje in de vorm van spuitertjes. 
Ongeveer waar voorheen een kunstzinnig 
speeltje stond. Een betonnen veelkleurig kunst-
werk, dat meer is dan een kijkobject. Het is 
vooral een speel-, klim- en klauterobject.  
Een geschenk bij het 25-jarig bestaan in 1972 
van Bouwmij Janssen, in de volksmond ‘d’n 
elastieke’. De jeugd merkte al snel dat het 
Spelement niet van elastiek is. Met rondom 
rubberen tegels stond het vele jaren voor de 
schouwburg. Het is een werk van kunstenaar 
Daan Wildschut (1913 Grave – 1995 Bunde), die 
meer bekend is als glazenier. Van hem zijn glas-
in-loodramen te zien in Venrays Grote Kerk en in 
de kerk van Leunen. Hij was getrouwd met een 
zus van de Venrayse schilder Petran Vermeulen 
(1915-1988), die de kruiswegstaties in de Grote 
Kerk en de kapel van Servaashof schilderde. 
Toen het Schouwburgplein in 1992 een meta-
morfose onderging verhuisde het Spelement 
naar het Brukske, naar de speelplaats van 
openbare basisschool De Flierefluit. Na een 
fusie is deze school afgelopen jaar gesloopt. Het 
kunstwerk staat er nog maar verhuist opnieuw. 
Mogelijk naar een rotonde bij het Brukske.  
Panta rhei nietwaar. 
Paul Reiniers 
 

 

RADAR HELPT 

Iedereen heeft wel 
eens wat gekocht, 
waar hij of zij 

achteraf niet gelukkig mee was. Het apparaat 
was wel erg snel kapot en natuurlijk, net  na het 
verlopen van de garantieperiode. Of  de machine  
werkt niet zo goed als beloofd was. Of de 
geleverde dienst  is slecht uitgevoerd. 
 
Veel mensen hebben dan een probleem. Om 
zelf in de pen te klimmen en een protestbrief of 
bezwaarschrift te schrijven, dat valt niet mee. 
Juristen van fabrieken en leveranciers weten 
daar wel raad mee.  
 
Het televisieprogramma Radar biedt de 
helpende hand. Wie een brief over een dienst of 
product wil schrijven, kan surfen naar  
www.trosradar.nl . Boven in de balk staat “Radar 
Helpt”. Als u dat aanklikt, vindt u de rubriek 
‘voorbeeldbrieven’. Een jurist heeft dertig 
voorbeelden voor allerlei situaties gemaakt. Die 
kunt u gebruiken om uw eigen probleem te 
schetsen in een brief naar de tegenpartij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLOFON 

 
De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 
Venray. De Schakel is, in kleur, óók te lezen op 
www.seniorenraad.info. De Schakel verschijnt 10x per 
jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Het volgende 
nummer verschijnt op 26 maart. Kopij kan worden 
aangeleverd tot en met zondag 14 maart. 
 
Redactie: 
Jaques Penris (voorzitter), Herman Jacobs  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts. 
Redactiesecretariaat: 
Annemie Grotens 
Dagoberthof 30, 5801 JK Venray 
Tel. 0478 - 58 30 50 
e-mail:   secretariaat.schakel@seniorenraad.info 
Aanleveren kopij: 
e-mail:   copij.schakel@seniorenraad.info 
of bezorgen bij  J. Penris 
Zandakker 10, 5801 DV Venray 
Grafische vormgeving: 
Maurits Kuit   (maurits.schakel@seniorenraad.info) 
Corry Houwen   (corry.schakel@seniorenraad.info) 
Drukwerk: NLW grafisch - Venray  
 
De Schakel wordt mogelijk gemaakt door financiële 
steun van de gemeente Venray en van 
"Wonen Venray". 
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