
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderen bij Passiespelen. Het initiatief van de KBO om voor de leden twee speciale voorstellingen van de 

Passiespelen in Tegelen te boeken, is een groot succes gebleken. Beide voorstellingen waren zo goed als 
uitverkocht. De afdelingen uit de gemeente Venray waren goed vertegenwoordigd. Het werd een middag 
waarop de toeschouwers volop hebben genoten van de uitvoering van het Passiespel. De hele entourage 
droeg bij aan een indrukwekkend schouwspel.  
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Over: dreigende bezuinigingen en het 

contact met Synthese. 

 

In zijn vergadering van 3 juni heeft de Seniorenraad 
zijn grote zorg uitgesproken over de komende 
bezuinigingen. Dit naar aanleiding van een brief van 
de gemeente Venray, waarin wordt meegedeeld dat 
er in 2011 minder geld beschik-baar is. De Centrale 
van Ouderenverenigingen zal rekening moeten 
houden met een korting van tien procent. 
 
We moeten tegenwoordig al meer vergaderen over 
mogelijkheden om te blijven bestaan dan over de 
taken waarvoor we zijn opgericht, was één van de 
uitspraken in de vergadering. Want het probleem is 
groter dan op het eerste oog lijkt. Naast die 
bezuiniging van tien procent door de gemeente staat 
een bezuiniging van twintig procent op het 
ondersteuningswerk van Synthese, terwijl de 
provincie opnieuw heeft aangekondigd ook 
subsidiekranen te gaan sluiten. Voeg daaraan toe de 
miljarden die het Rijk minder moet gaan uitgeven 
(wat straks ook naar provincie en gemeenten wordt 
„doorberekend‟), dan is na te gaan dat er straks 
weinig reden tot juichen zal zijn.  
 
Het wordt hard werken voor de Centrale om het 
hoofd boven water te houden. Geld om extra 
activiteiten voor niet-leden en allochtonen te 
ontwikkelen, zal er niet meer zijn als deze plannen 
doorgaan. Ondersteuning door overkoepelende 
organisaties zal sterk verminderen of helemaal 
wegvallen. De commissie politiek en ouderen van de 
Centrale gaat een verweerschrift opstellen in een 
poging het tij te keren. (Zie elders in deze Schakel, 
red.)  
 
De Seniorenraad heeft een eerste overleg-
vergadering gehad met welzijnsstichting Synthese en 
dat is goed bevallen. Tot nu toe was het overleg 
incidenteel, nu willen beide partijen een of twee keer 
per jaar met elkaar praten om te bekijken waarmee 
men bezig is en wat ze voor elkaar kunnen 
betekenen. Door inzage te krijgen in jaarplannen en 
voortgang van projecten is ook sneller en beter in te 
spelen op ontwikkelingen.  

COLOFON  
 

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray en van de Seniorenraad 
Venray. De Schakel verschijnt 10x per jaar in een 
oplage van 3400 exemplaren en is óók te lezen op 
www.seniorenraad.info 

De volgende schakel verschijnt op 20 augustus  

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

Kopij kan worden aangeleverd tot en met 8 augustus  

Advertenties moeten uiterlijk 3 augustus ingeleverd 
zijn: advertentie.schakel@seniorenraad.info  
Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 
Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter), Herman Jacobs,  
Mariëtte Beerkens-Sloot, Wil Geurts, Matt Botden. 
Redactiesecretariaat:  
Annemie Grotens  
Dagoberthof 30, 5801 JK Venray  
Tel. 0478 - 58 30 50  
e-mail: secretariaat.schakel@seniorenraad.info  
Grafische vormgeving:  
Maurits Kuit (maurits.schakel@seniorenraad.info)  
Corry Houwen (corry.schakel@seniorenraad.info)  
Drukwerk: NLW grafisch - Venray  
De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray en van 
"Wonen Venray". 

SENIORENRAAD ACTUEEL 

De ouderenadviseur komt graag bij u langs voor 

Informatie en advies over: 

Wonen, Zorg, Welzijn, Financiële regelingen 

0478-517317 
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Als je oud en alleen bent, heb je niet altijd zin om te 
koken, laat staan een volledige en gezonde maaltijd 
te bereiden. Dan wordt er snel een kliekje warm 
gemaakt, of een boterham gesmeerd. Ook oudere 
echtparen komen door omstandigheden niet altijd 
toe. Dan biedt een (ontmoetings- en) eetpunt, zoals 
dat in Ysselsteyn, uitkomst. Enkele KBO-leden 
benaderden enkele jaren geleden  welzijnsstichting 
Synthese om hen te helpen bij de realisatie van een 
ontmoetings- en eetpunt in gemeenschapshuis “De 
Smelehof”. Op 16 mei 2008 kon hiermee worden 
gestart, onder leiding van Synthese. Vanaf 2009 valt 
de verantwoordelijkheid geheel onder KBO 
Ysselsteyn/Vredepeel.  
 
Het Eetpunt 
Elke vrijdagmorgen kunnen ouderen nu in de 
Smelehof terecht. Voor deelname aan het 
ontmoetingspunt, vanaf elf uur, hoeven ouderen zich 
niet op te geven, iedereen is welkom. Zij kunnen 
samen met leeftijdgenoten koffie drinken, de krant 
lezen of een praatje maken. Tot nu toe wordt hier niet 
veel gebruik gemaakt. Om 12.00 uur wordt een 
gezonde warme maaltijd opgediend. Oudere 
echtparen en alleenstaanden op leeftijd kunnen zich 
hiervoor opgeven. Aanmelden is ook verplicht, in 
verband met de inkoop van het voedsel. Bij ziekte of 
verhindering dient men zich tijdig af te melden. 
Mensen die slecht ter been zijn, kunnen worden 
opgehaald, anderen kunnen daar ook voor bellen als 
het slecht weer is. De kosten bedragen € 7,50 per 
maaltijd, consumpties zijn voor eigen rekening. Het 
verschuldigde maandbedrag wordt automatische van 
de bankrekening afgeschreven. Op dit moment 
schuiven wekelijks vijftien senioren in Ysselsteyn aan 
bij de maaltijd.  
Om het ontmoetings- en eetpunt draaiend te houden, 
zijn er nu veertien vrijwilligers, waarvan acht koks. De 
koks koken altijd met tweeën, men is dus eenmaal 
per maand aan de beurt. 
De warme maaltijd bestaat uit een voor-, hoofd- en 
nagerecht. De koks kunnen gebruik maken van de 
keuken in het gemeenschapshuis. Om half tien „s 
morgens stellen de koks het menu vast en gaan zij 
samen naar de plaatselijke supermarkt om 
boodschappen te doen. Om tien uur komen de 
andere vrijwilligers. Zij maken de zaal klaar voor het 
koffiedrinken en later voor het warm eten. Dit weke-
lijkse „uitje‟ is voor de ouderen heel belangrijk, het 
haalt menige bejaarde uit zijn isolement. De deel-
nemers zien er naar uit om samen de maaltijd te 
gebruiken, getuige uitspraken als : “Wij laten ons 
iedere week verrassen”, “het is iedere keer weer een 
feest” en “het is er zo gezellig”. 

Castenray 
In Castenray is sinds september 2009 elke laatste 
woensdag van de maand gelegenheid om samen te 
eten. Gemiddeld zitten er dan veertig ouderen aan 
tafel in gemeenschapshuis De Wis. Ze betalen € 7,50 
per persoon. Er zijn vijf vrijwilligers, waarvan er vier 
dienst hebben. Zij beginnen om tien uur met de 
voorbereidingen. Om 12.00 uur komen de gasten. 
Opgeven kan tijdens de maaltijd (voor de volgende 
maand!) of anders bij twee KBO-bestuursleden. 
Castenray bestelt de maaltijden via de Maaltijden-
service Noord-Limburg, maar wil nu ook de groenten 
zelf gaan koken. Het toetje wordt door een vrijwillig-
ster gemaakt en met feestdagen als Kerstmis en 
Pasen maken ze ook zelf een voorgerecht. Tot 
besluit van de maaltijd is er nog koffie of thee. 
 

Smakterheide 
De ouderenvereniging Ons Genoegen van de wijk 
Smakterheide is bezig een eetpunt op te zetten. De 
vereniging ziet het als een extra activiteit voor de 
ouderen en dat betekent dat ze zelf samen gaan 
koken en eten. In augustus wil men proefdraaien. Uit 
een enquete bijkt dat nu al twintig mensen belang-
stelling hebben. Het eten heeft mogelijk plaats op 
dinsdag om 12.30 uur en op donderdag om 17.00 
uur. De prijs zal tussen de € 6,50 en € 7,50 liggen. 
 

Venray 
In Venray zijn geen eetpunten, zoals hier beschre-
ven, maar mensen kunnen naar De Tol, Beukenrode 
of Schuttersveld om er te eten. De nieuwe ouderen-
vereniging Veltum wil daar pas aan beginnen als het 
wijkcentrum klaar is. 
Op Beukenrode kunnen ouderen elke dag terecht. In 
verband met de bezetting is reserveren niet per se 
nodig, maar wel aan te raden. Een menu (in buffet-
vorm) kost door de week € 7,95, op zondag € 9,95. 
Met de feestdagen gelden aparte prijzen. 
Op Schuttersveld is de bezetting door eigen 
bewoners al praktisch 100 procent, dus veel kans om 
daar de maaltijd te gebruiken is er niet. Het is dus 
aangeraden te reserveren. Een maaltijdkost door de 
week € 7,25 en op zondag € 9,00. 
Ontmoetingscentrum De Tol heeft nieuwe openings-
tijden. Daar kunnen ouderen van dinsdag tot en met 
vrijdag terecht tussen 10.00 en 16.00 uur voor koffie, 
de maaltijd gebruiken kan tussen 11.30 en 15.00 uur. 
Een seniorenmaaltijd kost € 7,25, een dagmenu  
€ 7,95. Verder is De Tol op de eerste en derde 
zondag van de maand open tussen 12.00 en 19.00 
uur. Een maaltijd kost dan € 14,50. 
 

Oostrum 
In Oostrum is net een experiment gestart dat tot 
september duurt. Drie vrijwilligers (er zijn al meer 
belangstellenden) koken nu nog één keer in de 
maand een driegangenmenu voor € 7,50 per 
persoon. Daarna wordt in overleg met de ouderen 
bepaald hoe het verder gaat.  

EETPUNTEN: 
SAMEN, GEZOND EN GEZELLIG 
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De themamiddag, die de Commissie Ouderenhuis-
vesting van de Centrale van Ouderenveren op de 
laatste dag van mei organiseerde over automatise-
ringsmogelijkheden in huis, trok een overweldigende 
belangstelling. Met ongeveer 150 bezoekers puilde 
ouderencentrum De Kemphaan bijna uit. 
Medewerkers van Synthese, De Zorggroep en Protei-
on, alsmede leveranciers van diverse systemen deel-
den hun ervaringen met de aanwezigen. Met deze 
woonhuisautomatisering zijn zaken als veiligheid, 
(zorg)alarmering, zorg op afstand, zorg-TV en zelfs 
het op afstand beoordelen van de leefstijl in een wo-
ning realiseerbaar. 
 De reden waarom de commissie deze middag orga-
niseerde is, om iedereen ervan te overtuigen dat de 
zelfredzaamheid van alleenwonenden in de nabije 
toekomst onontkoombaar is. Over een jaar of vijftien 
is één op de drie inwoners van Venray ouder dan 65 
jaar. Zij kunnen straks niet meer dezelfde persoonlij-
ke zorg krijgen zoals dat nu het geval is. 
Men moet zich nu al realiseren dat men langer zelf-
standig in de eigen woning moet blijven wonen. Om 
dat zonder of met minder zorgen te kunnen doen, kan 
men gebruik maken van elektronische hulpmiddelen. 

Dat noemt men woonhuisautomatisering. Er is dan 
niet alleen sprake van een bouwkundig aangepaste 
levensloopbestendige woning, maar van een toe-
komstbestendig huis. Het ontlokte bij een van de be-
zoekers aan deze themamiddag de opmerking: “De 
grote groep ouderen is booming business “. 
Als het aan de Commissie Ouderenhuisvesting ligt, 
krijgt deze voorlichtingsmiddag een vervolg in het op-
richten van een platform, waarin alle betrokken orga-
nisaties vertegenwoordigd zijn.     

PLATFORM VOOR  
WOONHUISAUTOMATISERING 

Prikbord 
 
De vereniging voor Ouderen Noord-West 
organiseert op 9 september een dagreis 
naar Buren in de Betuwe. De bus is nog 
niet vol. We vertrekken om 10.30 vanaf 

wijkgebouw "De Hoender". Prijs voor leden:  
€ 48,00. Prijs voor niet-leden € 53,00. Hebt u 
zin om met ons mee te gaan, neem dan 
contact op met mevr. Kuit, telefoon 515205 

 
Het debat tussen de Seniorenraad en 
het college van burgemeester en 
wethouders over het gemeentelijk beleid 
ten aanzien van de ouderen, is verplaatst 

naar 21 september. We komen daar in De 
Schakel van eind augustus op terug. 

 
Alzheimer Café Venray houdt op 
maandag 12 juli een bijeenkomst in De 
Kemphaan. De bijeenkomst begint om 
19.30 uur. Notaris Mathijsen geeft deze 

avond uitleg over juridische aspecten rond 
dementie. Op maandag 9 augustus is de 
volgende bijeenkomst, eveneens om 19.30 
uur in De Kemphaan. 

 
Rijbewijskeuring Op 10 september 
wordt er in "De Kemphaan" weer een 
rijbewijskeuring gehouden door Linde 
Hendrikse, arts. De kosten voor deze 

keuring zijn € 30,00. Wie zich wil laten keuren 
moet dit tevoren opgeven. Daarvoor is het 
formulier „eigen verklaring‟ nodig; dit kan men 
bij de gemeente Venray ophalen bij de 
afdeling burgerzaken. Met dit formulier en 
gegevens over het medicijngebruik, alsmede 
een flesje urine, kunt u naar de keuring 
komen. Aangeraden wordt dit minstens drie 
maanden vóór het verstrijken van de 
geldigheidsdatum van het rijbewijs te doen, 
omdat de verwerking enige weken tijd kost.  
Inwoners van Venray kunnen iedere tweede 
vrijdag van de maand voor deze keuring 
terecht in “De Kemphaan”, Kennedyplein 1, 
tel. 586706. 
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In gedachten hebben we nu al de routes van 2012 
uitgezet”. Harrie Holtackers en Piet Keijsers geven 
met deze uitspraak aan dat het uitzetten van de rou-
tes van de fietsvierdaagse geen zaak is van „in het 
voorjaar even achter de landkaart gaan zitten‟. In fei-
te zijn ze er het hele jaar mee bezig. 
 

De fietsvierdaagse heeft elk jaar in juli plaats. Na de 
vakantie evalueren de vier leden van de routecom-
missie (naast Holtackers en Keijsers zijn dat Leo Wil-
lems en Maria Wilms) de afgelopen editie en dan 
wordt ook al bekeken waar de komende fietstochten 
naar toe gaan. “Normaal gaan we elke dag een ande-
re richting  (noord, oost, zuid, west) uit. De afstanden 
staan vast, daar mogen we maar vijf procent boven of 
beneden zitten”, legt Holtackers uit. Er wordt dan ook 
gekeken naar de mogelijke plekken voor de twintig 
stempelposten. Die moeten aan bepaalde eisen vol-
doen en  dus is er een goede planning nodig, vult Ke-
ijsers aan.  
 
Het uitzetten van de routes doen uiteindelijk Keijsers 
en Holtackers met zijn tweeën. Zij kennen de regio op 
hun duimpje. “We kijken naar mooie, verharde fiets-
paden, naar afwisseling in het landschap. Sommige 
vierdaagsen gaan alleen maar door bossen of langs 
weilanden, dat wordt eentonig”, Er wordt gekeken 
naar attractieve punten in het gebied waar gefietst  
wordt.  
 
Piet Keijsers is de man van de veiligheid, hij let er op 
dat er zo weinig mogelijk gevaarlijke kruisingen in de 
route zitten. Waar nodig worden verkeersregelaars 
ingezet. 

 
Als achter de tafel, aan de hand van fietskaarten, de 
routes zijn bepaald, gaan de heren deze met de auto 
langs en later nog eens met de fiets. “Als we ons al-
leen baseren op de wegenkaart, rammelt het  
al snel. Er zijn altijd kleine dingen die je pas ziet als je 
er zelf voorbij fietst”, zegt Holtackers. Ze moeten met 
heel veel dingen rekening houden: (toekomstige) 
wegwerkzaamheden, gevaarlijke punten, rustplaat-
sen. Dan nóg komt het voor dat de mensen die de 
pijlen plaatsen, op de dag van het fietsen merken, dat 
een bepaald stukje niet kan. Dan moet er snel een 
verandering worden doorgevoerd.  
 
Je zou toch zeggen dat na 25 jaar elk fietspad is be-
reden en dat er geen nieuwe route is te bedenken. In 
een paar jaar tijd, aldus het duo, verandert er echter 
het nodige hier en daar. We weten nu al van de aan-
leg van fietspaden die pas over een of twee jaar klaar 
zijn. We weten nog elk jaar fietsers uit eigen streek te 
verrassen  met routes en paadjes die ze niet kennen.  
 
Wensen heeft het duo ook wel. Zo hebben ze al jaren 
de hoop dat de gemeenten Venray en Deurne een 
fietspad willen aanleggen tussen Griendtsveen en De 
Rips, langs het kanaal en de kazematten op. Of dat 
ze ooit toestemming krijgen om door 
de Geijsterse bossen te fietsen. 

         FIETSVIERDAAGSE VENRAY             Het werk van de routeplanners  

Piet Keijsers (links) en Harrie Holtackers bestuderen de 

kaart om nieuwe routes te bepalen. 

De fietsvierdaagse Venray is dit jaar 
van 22 tot 23 juli. Ongeveer 80 procent 

van de, pakweg, 2500 deelnemers is ouder 
dan 55 jaar.  

 

Er zijn drie afstanden: 30, 45 en 60 
kilometer. Voor de schooljeugd is er dit 

jaar eenmalig een afstand van 18 kilometer op 
woensdagmiddag. Leuk voor opa‟s en oma‟s 
om met de kleinkinderen te doen. 

 

Onder meer door de komst van de fiets-
met-hulpmotor is het aantal deelnemers 

aan de langste afstand de laatste jaren 
gegroeid van 450 naar 700 deelnemers.  

 

Alles bij elkaar fietsen de 2500 
deelnemers ongeveer 100.000 

kilometer per dag, 400.000 kilometer in totaal 
en dat is tien keer de wereld rond. 



6 

 

 
Iedereen heeft het kunnen lezen in de krant: De 

Seniorenraad, het dagelijks bestuur van de Centrale 
van Ouderenverenigingen, is het helemaal niet eens 
met de manier, waarop de gemeente Venray wil be-
zuinigen. Wat net is opgebouwd, wordt nu weer afge-
broken! 
 
De gemeente moet de tering naar de nering zetten, 
beseft ook de Seniorenraad. Het Rijk moet miljarden, 
de gemeente miljoenen bezuinigen. Voorwaar geen 
kattepis. Ambtenaren zijn aan het werk gezet om te 
bekijken waar al dat geld weggehaald kan worden. 
Kan onderwijs inleveren? Of cultuur? De bedrijven? 
Minder doen aan de wegen? Kan de gemeente zelf 
niet minder uitgeven? 
Het zijn de gebruikelijke vragen, die in ambtelijke 
kringen al gauw leiden tot zoals dat genoemd wordt: 
het hanteren van de kaasschaaf. Overal een plakje er 
af en het leed is vaak al geleden, denkt men. Het is 
de meest makkelijke methode en volgens de politici 
de meest eerlijke.  
 
Maar er zijn voorwaarden vooraf gesteld: gezien de 
economische crisis en dreigende werkloosheid moe-
ten sectoren als economie en werkgelegenheid wor-
den ontzien. Daar zit wel wat in. De gemeente zelf 
moet goed kunnen werken, dus de verbouwing van 
het gemeentehuis moet doorgaan. Daar zit wel wat 
in. Niet tornen aan al gemaakte afspraken. Daar zit 
wel wat in. 
En dus wordt die kaasschaaf al snel gehanteerd in 
sectoren als onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheids-
zorg, ouderenwerk. Voor haar taken krijgt de Centrale 
van Ouderenverenigingen straks tien procent minder 
aan subsidie, dat komt in 2011 neer op 3740 euro. 
Ook de Dag van de Ouderen moet inleveren. In 
plaats van „een ietsje meer‟, waarom was gevraagd, 
wordt het tien procent (100 euro) minder. Andere 
diensten waar ouderen nut van hebben (AHD, Match, 
GPV) krijgen ook minder, Synthese moet zelfs 20 
procent inleveren en het succesvolle project Een-
zaamheid bij ouderen‟ krijgt helemaal niets meer. 
 
De Seniorenraad is het daar niet mee eens. Simpel 
overal tien procent wegstrepen, zonder te kijken naar 
de gevolgen doet nodeloos pijn. Het is, aldus de Se-
niorenraad, veel beter op een aantal plekken, die 
echt soulaas bieden, dieper te snijden. Om een voor-
beeld te noemen. In deze tijd van bezuinigingen wor-
den toch nog miljoenen euro‟s gestoken in het project 
Loobeekdal. Dat zou toch ook een aantal jaren kun-
nen wachten, tot de gemeente weer vlees op de bot-
ten heeft? En het vele geld dat de gemeente verdien-
de aan de verkoop van de Essent-aandelen, gaat  

 
grotendeels op aan plannen voor de eigen gemeente-
lijke organisatie. Van een evenwichtige spreiding van 
de pijn is geen sprake.  
 

THEMA: DE SENIORENRAAD EN DE BEZUINIGINGEN 

 
Een voorbeeld: Karel leeft van alleen een aow. 
Dat is flink minder dan zijn salaris. Vanwege de 
crisis bevriest het Rijk de aow maar door de 
inflatie wordt wel alles duurder. De provincie stopt 
de subsidiëring van de ouderenorganisaties. Karel 
moet dus meer contributie gaan betalen aan de 
KBO. Dan de gemeente Venray: die verhoogt de 
belastingen, veel hoger dan het 
inflatiepercentage, ondanks het verzoek van het 
Rijk om dat niet te doen. Weer verdwijnt er dus 
koopkracht uit Karels portemonnaie. Hij heeft 
geen geld meer voor  een bezoek aan de 
schouwburg of de bieb. Tot nu toe wilde de 
gemeente daar nog wel in tegemoet komen, maar 
ook daarop is bezuinigd. 
 
 
De tante van Karel, An, zit na de dood van haar 
man, al enkele jaren alleen thuis te verpieteren. 
Via het project „eenzaamheid‟ van Synthese, 
waarin de gemeente financieel heeft bijgedragen, 
komt tante An bij Meer Bewegen voor Ouderen. 
Zij bloeit op en heeft geen dokter of thuishulp 
meer nodig. Het project is een succes. Maar de 
gemeente schrapt de bijdrage. Andere ouderen 
die vereenzamen krijgen geen handreiking meer, 
kwijnen weg, krijgen gezondheidsproblemen. Een 
dokter moet er aan te pas komen, alsmede de 
apotheker, maatschappelijk werker, thuishulp, 
zorggroep. Dat kost veel meer dan het simpele 
bedrage dat de gemeente aan het project 
eenzaamheid (gerund met hulp van veel 
vrijwilligers) kwijt was. 
 
 
Elke week fietst Toine met een fietstas vol plastic 
afval naar de supermarkt om het daar in de 
milieustraat af te leveren. Het is geen moeite, hij 
moest toch naar die super toe en plastic is licht te 
dragen. Dadelijk hoeft hij dat niet meer te doen, 
want de gemeente komt het gratis ophalen. Maar 
dan schrapt Venray wel het tegen betaling 
ophalen van grof vuil. Daar heeft Toine meer 
moeite mee. Hij heeft geen aanhanger om het 
weg te brengen en geen plek in zijn tuintje om het 
te verzamelen, tot het weggebracht kan worden. 
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Politiek wil sociale sector sparen, maar.. 

Nadat de Seniorenraad zijn brief naar de gemeente 
en politieke partijen had gestuurd, is de discussie 
over de voorgestelde bezuinigingen losgebarsten. 
Op de eerste plaats hebben zich de „slachtoffers‟ ge-
roerd. Uiteraard is niemand blij met een subsidiekor-
ting en de een roept nog harder au dan de ander. 
Werkgelegenheid verdwijnt, dit is de doodsteek, dit 
leidt tot ons faillissement; de wildste kreten gaan over 
tafel. We zeggen van niemand dat hij of zij ongelijk 
heeft. Sommigen worden meerdere keren “gepakt”, 
vaak is die kaasschaaf eerdere jaren ook al over het 
vel heengegaan. 
 

Maar ook de politiek laat van zich horen: de kaas-
schaaf wordt door diverse partijen vergeleken met 
een botte bijl, zelfs door het CDA, dat desondanks 
instemt met de meeste voorstellen van het college 
van burgemeester en wethouders. De regeringspartij-
en CDA, PvdA en Samenwerking  hebben een jaar 
geleden in het coalitieakkoord afgesproken dat, áls er 
bezuinigd moet worden, dit pas op de laatste plaats 
zal gebeuren in de sociaal-maatschappelijke sector. 
Sociale vangnetten (zoals het project eenzaamheid 
bij ouderen) zouden helemaal worden ontzien.  
Daar is in de collegevoorstellen niets van terecht ge-
komen. De bijdrage van Venray voor genoemd pro-
ject is helemaal geschrapt en als Synthese al ge-
dacht heeft hier zelf geld voor vrij te maken: de wel-
zijnsstichting krijgt liefst 20 procent minder om uit te 
geven. Toch zegt wethouder Twan Janssen (welzijn) 
dat er zorgvuldig is gewikt en gewogen en dat er 
goed over is nagedacht. De partijen vinden met de 
Seniorenraad van niet. PvdA en oppositie vinden dat 
de consequenties van diverse bezuinigingen onvol-
doende in beeld zijn gebracht. 

 
Echte keuzes zijn door het college en de ambtenaren 
niet gemaakt. De kaasschaafmethode lijkt eerlijk, 
iedereen levert wat in. Dus kan, zegt het college van 
B en W,  met een gerust hart worden gesteld, dat dit 
beetje minder geld geen gevolgen zal hebben voor 
de getroffene. De politiek zet daar toch vraagtekens 
bij. Gelukkig gaan er stemmen op om juist op punten 
als welzijnswerk, vrijwilligerswerk, minimabeleid min-
der hard in te grijpen. 
 
Hoe gaat het nu verder? Dat was bij het klaarmaken 
van De Schakel nog niet bekend. Politiek bedrijven is 
compromissen sluiten. Gezien de tegengestelde me-
ningen op diverse terreinen kan het nog alle kanten 
op. Want politiek bedrijven is: samen tot een oplos-
sing komen, samen compromissen sluiten. Maar, en 
dat maakt het voor de gewone man ook zo ongeloof-
waardig soms, het betekent ook dat wat vandaag als 
„onacceptabel‟ wordt verworpen, morgen toch wordt 
aanvaard, omdat elders een voordeel kan worden 
gehaald. Het kan dus nog alle kanten op. 
 

Schakel later in huis 
 
ANBO magazine komt zes keer 
per jaar uit en de Schakel 10 keer per jaar. De uitgifte 
van deze bladen is niet steeds op dezelfde datum. 
Hierdoor kan er een vertraging oplopen in de bezor-
ging van een van deze bladen. Om onze bezorgers 
niet meer dan nodig is op pad te sturen, zorgen wij 
ervoor dat ze niet twee weken achter elkaar een blad 
bij onze leden moeten bezorgen. De Schakel wordt 
daarom in augustus en oktober een week later be-
zorgd. 
 
Vrijdag 9 juli Schakel en ANBO magazine 
Vrijdag 27 augustus Schakel en ANBO magazine 
Vrijdag 24 september Schakel 
Vrijdag 29 oktober Schakel en ANBO magazine 
Vrijdag 3 december Schakel 
 
Ons activiteitenprogramma 2009/2010 zit er weer op 
en we zijn blij dat het nieuwe programmaboekje 
2010/2011 al weer klaar is. 
Bij deze Schakel treffen jullie dit aan. 
 
Wij wensen iedereen een mooie zomer en een goede 
vakantie toe. 
Bestuur ANBO Venray 

GEMEENTE VENRAY TREFT OUDEREN IN PORTEMONNAIE EN BEGELEIDING 

ANBO INFO 
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 ‘De wonderbaarlijke wereld van 
dementie’ 

De Commissie Educatie van de KBO regio Horst- 
Venray organiseert in samenwerking met het pro-
gramma Hulp bij dementie Noord- Limburg een sym-
posium. Dit heeft op 3 november plaats in zaal Roe-
lanzia in Ysselsteyn en is bedoeld voor alle senioren 
uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray. 
Tijdens het symposium gaan deskundigen in op vra-
gen als: Wat is dementie? Wat gebeurt er als je hier 
zelf mee te maken krijgt of iemand in je naaste omge-
ving? Welke zorg is voorhanden in de regio en waar 
heb ik recht op? Hoe kan een dementerende zo lang 
mogelijk thuis blijven wonen? Wat gebeurt als de de-
menterende de regie over zijn of haar leven kwijt-
raakt? Naast een algemene inleiding over dementie 
wordt het probleem ook in een eenakter vertolkt. Bij 
het oktobernummer van de Nestor en De Schakel zal 
een folder met aanmeldingsformulier worden bijge-
voegd. Men kan zich dan tot 15 oktober aanmelden.  
 
Geslaagde KBO reis naar Katwijk 

Het is weer even geleden, dat we vanuit Venray per 
bus vertrokken voor de door de werkgroep meer-
daagse reizen georganiseerde vijfdaagse naar Kat-
wijk. Het was redelijk vroeg in het seizoen, vandaar 
dat het bij het vertrek wat koud aanvoelde. We kwa-
men tegen 12.00 uur aan bij de Keukenhof.  
Na een korte lunch konden we de bloemenpracht en 
de inrichting van het park bewonderen. Voldaan kwa-
men we tegen de avond aan in ons hotel. Omdat het 
4 mei was hielden we tijdens het diner een korte do-
denherdenking. De ligging van ons hotel, nabij het 
strand, bood alle ruimte om voor het slapen gaan een 
strandwandeling te maken.  
Op de tweede dag maakten we een rondvaart over 
de Kaagse plassen. Een mooi natuurgebied met van-
af het water zicht op omliggende dorpjes. Bij terug-
komst in de haven werden we verrast met een defilé 
ter gelegenheid van Bevrijdingsdag. Ook was er een 
grote braderie die druk bezocht werd. Het vormde 
een mooie afsluiting van deze dag. 
Donderdag bezochten we Delft, waar de bus pal 
naast de Nieuwe Kerk stopten. Twee gidsen stonden 
ons op te wachten om ons rond te leiden in deze 
kerk, waar zich de grafkelders van de Oranjes bevin-
den. Na deze rondleiding volgde een zeer interessan-
te stadswandeling, besloten met een lunch in “Het 
Karrewiel.”  
Op vrijdag reden we naar Den Haag waar we een 
rondrit maakten langs de ambassades, ministeries en 
paleizen, alsook langs Panorama Mesdag en het 
Tweede Kamergebouw met “het Torentje”, waar we 
onze premier nog net konden uitzwaaien voordat hij 

naar Brussel vertrok. Na een bezoek aan Madurodam 
konden we onze dag weer afsluiten in ons hotel, waar 
na het diner een ouderenkoor voor ons optrad. 
De laatste dag van onze reis kwamen we via het ker-
sengebied in het Westland aan bij de haven in Rotter-
dam, waar we ons inscheepten op een grote rond-
vaartboot. De tocht voerde langs de containerhavens 
en langs indrukwekkend grote schepen. 
Op weg naar legden we aan in Someren voor het af-
sluitend diner.    Wim Claessens. 

 

De kwaliteit van het leven 
Een dikke portemonnee en voorzienin-
gen in zorg en welzijn zijn mede bepalend voor de 
kwaliteit van het leven. Maar het is de vraag of een 
groot pensioen, een eigen huis, een goed gevulde 
beurs zaligmakend zijn. Het gaat bij de kwaliteit van 
leven het leven ook om andere zaken dan bezit al-
leen. Als je je bijvoorbeeld niet lekker voelt in de wijk 
omdat er alsmaar herrie is, vreemd volk voor je deur 
hangt en niemand naar je omkijkt, heb je aan al die 
welvaart niets. „Buurtontwikkeling‟ kan díe kwaliteit 
helpen bevorderen.  Buurtontwikkeling houdt in, dat 
buurtbewoners worden betrokken bij de planning en 
vormgeving van de eigen buurt: een wijkcentrum, een 
veilige buurt, sociale samenhang. Maar dan ook echt 
betrekken. Als de mensen in de wijk het gevoel heb-
ben dat hun mening en inbreng er niet toe deed, dan 
wordt het niks met die buurtontwikkeling. Dan dreigt 
sociaal isolement, omdat er niets is wat de buurtbe-
woner bindt aan de wijk en de medebewoners.  
Ouderenvereniging Veltum wil die betrokkenheid en 
daarmee de kwaliteit van het leven mee bevorderen, 
maar de aandacht is voorlopig vooral gericht op de 
bouw van een nieuw ontmoetingscentrum. In die 
plannenmakerij past ook het gesprek dat de Oude-
renvereniging Veltum is aangegaan met de stichting 
Wijkcentrum Veltum over een bestuurlijke samenwer-
king. Wat we nog missen is een duidelijk gemeente-
lijk ouderenbeleid, uitgedrukt in een heldere doelstel-
ling en communicatie met bepaalde wijken. 
Een basisvoorwaarde voor die buurtontwikkeling is 
immers een echte communicatie tussen wijkbewo-
ners, overheid en politiek, gedragen door wederzijds 
respect en gelijkwaardigheid.  
Dat betekent dat de overheid en organisaties zaken 
niet kunnen regelen zonder de wijkbewoners er bij te 
betrekken. De kwaliteit van de wijkbewoner wordt dan 
zonder hem door een ander bepaald. 
Anderzijds kunnen wij, wijkbewoners en ouderen niet 
aan de zijlijn gaan staan om te zien hoe een ander 
het voor ons opknapt. Wij hebben onze verantwoor-
delijkheid evenzeer te nemen.  
Chris Ter Beek 

OUDERENVERENIGING  
VELTUM 

KBO NIEUWS 



9 

 

 
Beker JdB-toernooi blijft in Heide 

De KBO-Rabo Wisselbeker, hoofdprijs van het jaar-
lijkse jeu de boulestoernooi voor ouderen is opnieuw 
in Heide terecht gekomen. Math en Toos Steeghs 
versloegen in de finale Jan en Toon van de Pas uit 
Ysselsteyn. De organisatie kan weer tevreden terug-
zien op een geslaagd toernooi. 
 

Het toernooi werd 24 juni gespeeld op de banen van 
“JBC Venray 80” in Vlakwater. Het was een warme 
dag en veel deelnemers zochten voor hun wedstrij-
den de schaduw onder de bomen op. De organisatie 
kon ook weer gebruik maken van de “Perdstal” van 
harmonie Euterpe.  
Er waren 96 deelnemers uit Heide (14), Leunen (4), 
Merselo (2), Oirlo (6), Oostrum (10), Wanssum (4), 
Blitterswijck (4), Venray (16) en Ysselsteyn (36). De-
ze werden verdeeld in 2 poules.. 
 

Na een welkomstwoord namens de organisatie door 
Herman Janssen opende mevrouw Trudy Eekhout, 
voorzitter van de “Centrale van Ouderenverenigin-
gen” van Venray het toernooi. Ze vond het een grote 
prestatie, dat de KBO-afdelingen van de gemeente 

Venray samen dit toernooi voor het vijfde jaar en met 
zoveel deelnemers organiseren.  
Pierre Clijsters gaf een korte uitleg over het toernooi 
en stelde scheidsrechter Anton Biemans voor.  
 
Het werd een mooie strijd. De winnaars van poule A, 
Jan en Toon van de Pas uit Ysselsteyn, speelden de 
finale tegen de winnaars van poule B, Math en Toos 
Steeghs uit Heide. De Heidenaren wonnen met een 
score van 13-4. De KBO-Rabo Wisselbeker werd uit-
gereikt door mevrouw Oriana Pluk, die hoofdsponsor 
Rabobank Venray vertegenwoordigde. 

Er waren prijzen voor drie 
besten van elke poule. Ver-
der werden er 30 VVV-Iris 
cheques verloot onder de 
deelnemers die geen prijs 
hadden. De Het totale 
mooie prijzenpakket van 
twaalf boodschappenpak-
ketten van EMTÉ en VVV-
Iris cheques waren moge-
lijk gemaakt door  de extra 
bijdrage van sponsors in 
verband met het eerste 
lustrum. Alle deelnemers 
kregen vanwege het eerste 
lustrum een KBO-balpen. 
De einduitslagen: 
 
Poule A:  
1. Toon en Jan van de Pas uit Ysselsteyn  
met 4 winst +29 punten. 
2. Wiel en Mia Pieper uit Venray kom  
met 4 winst +20. 
3.  Geert Camps en Martien Beckers uit Oostrum 
met 4 winst +20. 
4.  Truus Stiphout en Truus Born uit Ysselsteyn 
met 4 winst +19. 
5.  Diny Janssen en Mien Verstappen uit Yssel-
steyn met 4 winst +19. 

Poule B:  
1. Math en Toos Steeghs uit Heide  
met 4 winst +44, en winnaars van de “KBO-Rabo 
Wisselbeker”. 
2. Sraar en Truus Arts uit Ysselsteyn  
met 3 winst +24. 
3. Gerrit Pelzer en Harrie Kessels uit Oostrum  
met 3 winst +21. 
4. Gerrit en Dien Janssen uit Heide  
met 3 winst +17.   
5. Johan van Maris en Martien Lenssen uit  
Venray kom met 3 winst +16. 

HET KBO-RABOBANK  
JEU DE BOULES TOERNOOI 

Spelmoment, swingend op de muziek van J. Spreeuwenberg 

Math en Toos Steeghs krijgen 

de wisselbeker van Oriana 

Pluk namens de Rabobank 
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Castenray ligt aan de zuidgrens van de gemeente 
Venray in een landschap waarin bosschages, stuif-
zanden, weiden en akkers elkaar afwisselen. Het 
dorp prijst zich gelukkig met natuurgebieden als de 
Castenrayse Berg, een stuifduinengebied in het zuid-
westen; tegen de zuidoostgrens de ontgrinding 
„Diepeling‟, waar een natuurgebied met waterplas van 
pakweg 100 hectare ontstaat. 
Maar de trots van Castenray is toch wel het staatsna-
tuurreservaat „De Castenrayse Vennen‟. Dit ongeveer 
70 ha grote gebied, ook wel ‟t Broēk of de Paes ge-
noemd, ligt ten zuidwesten van het dorp. Het moeras-
gebied is ontstaan in het brede dal van de Lollebeek 
en een zijtak daarvan, de Diepe Leng.  
Het hakhout werd vroeger gebruikt om er „schânse‟ 
van te maken, waarmee men ovens en sopketels 
stookte. Een eeuw geleden werd er ook turf gesto-
ken. De oude turfgaten zijn nu begroeid met slange-
wortel, waterviolier, wateraardbei en gele lis. Ook de 
zeldzame koningsvaren komt er veel voor.  In de wa-
terplassen bloeien de waterlelies en de gele plomp 
weelderig.  
In de herfst, wanneer de bladeren hun herfsttinten 
vertoonden, kon je in het gebied een overvloed aan 
paddestoelen bewonderen en van 1920 tot aan de 
ruilverkaveling in 1969 werd er „s winters geschaatst. 
Het duurde altijd enkele dagen, voordat het ijs dik 
genoeg was en steevast leverde dit natte broeken op 
van jongeren die wat al te overmoedig het ijs opgin-
gen. Maar was het ijs eenmaal sterk genoeg, dan 
was er geen houden meer aan. Hele gezinnen kwa-
men naar het ijs en zo‟n gezin bestond dikwijls uit de 
ouders en 
tien of 
meer kin-
deren.  
Over dit 
prachtige 
gebied 
heeft Jan 
Strijbos uit 
Castenray 
een boek 
geschre-
ven. Een 
van de re-
denen er-
van is, dat 
veel oude-
ren fijne 
herinnerin-
gen bewa-
ren aan het 
gebied.  

Door de prachtige foto‟s in het boek kunnen ze zich 
een goed beeld vormen van de huidige pracht van 
het gebied. 
 

 

 
Stel: U bent in het bezit van een rijbewijs, maar hebt  
door ziekte al lange tijd niet meer kunnen deelnemen 
aan het verkeer. Of u durft door een traumatische 
ervaring zoals een zwaar verkeersongeluk, niet meer 
te rijden. Misschien voelt u zich gewoon bang als u 
de snelweg op moet of een grote stad in. 
Verkeersschool Janssen in Venray biedt mensen de 
gelegenheid in een speciale „opfriscursus‟ kennis en 
praktijkervaring bij te spijkeren. U kunt zelf aangeven 
wat u onder leiding van een instructeur wilt oefenen. 
En u kunt zelf het tempo bepalen waarin u de lessen 
wilt volgen. 
De instructeur beoordeelt tijdens de rijlessen ook hoe 
uw verkeersinzicht is en uw kennis van de theorie is 
en zal ook dat in overleg met u verbeteren. Het doel 
is van u weer een zelf-
standige weggebruiker 
met voldoende zelfver-
trouwen te maken. 
 
De cursus bestaat uit 2 of 4 uur autorijden in een les-
auto, eventueel ook met een les in de eigen wagen. 
Verder krijgt u een onbeperkte code, om via de com-
puter theorie te oefenen en bij te blijven wat betreft 
de verkeersregels en veranderingen in het verkeer. 
Een cursus van twee uur kost 90 euro, een van twee 
keer twee uur 179 euro. 
Belangstellenden kunnen zich melden via de website 
www.verkeersschooljanssen.nl, formulier opfriscur-
sus. Of u mailt naar  
info@verkeersschooljanssen.nl  

CASTENRAAYSE VENNEN IN BOEK 

Het boek van Strijbos telt 252 pagina‟s en 
bevat naast tekst ruim 500 foto‟s, kaartjes en 

tekeningen. Het boek is volledig in kleur, 
genaaid gebonden en heeft een harde kaft. 

Het boek is te bestellen door overmaking van 
€ 35,- op rekening 12.81.37.517 t.n.v. 
Heemkunde Castenray. Vermeld bij 

„omschrijving‟ uw naam en adres. Moet het 
boek opgestuurd worden, dan komen er € 5,- 

verzendkosten bij.  

Door het vogelrijke gebied loopt sinds 1997 
een mooie wandelroute van 3,8 km, die in de 
dorpskern begint. Het dragen van laarzen is 
wel aan te raden. De wandelroute is minder 
geschikt voor mensen die niet goed ter been 

zijn. 

"OPFRISCURSUS" AUTORIJDEN 

http://www.verkeersschooljanssen.nl
mailto:info@verkeersschooljanssen.nl
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Geen fietsen meer in het centrum 
Regelmatig bereiken ons goede en slechte berichten 
over het fietsvrij maken van het centrum van Venray.  
Voor alle duidelijkheid: Het is algemeen bekend dat 
fietsen in het centrum een belemmering zijn voor 
voetgangers, maar vooral ook voor mensen met een 
beperking. Fietsen blokkeren de doorgang en zorgen 
voor een slordig beeld. Reden waarom de gemeente 
het winkelcentrum fietsvrij wil maken. De regeling is 
op 1 januari ingegaan, maar omdat nog de nodige 
voorzieningen gerealiseerd moeten worden, gaat 
handhaving van de regeling pas later in.  
Op diverse plekken aan de rand van het centrum ko-
men fietsenstallingen. Twee ervan zijn bewaakte fiet-
senstallingen: bij ‟t Liene een stalling voor 50 fietsen 
en een bij het postkantoor voor 150 fietsen. Het ge-
bruik van deze stallingen is gratis. In totaal is er rond 
het centrum ruimte voor in totaal 1200 fietsen. Die 
plaatsen zullen binnenkort op een kaart duidelijk wor-
den aangegeven. 
Er komt een ontheffingsmogelijkheid. Als u door ziek-
te of ouderdom beslist niet zonder fiets boodschap-
pen kunt doen, kunt u bij de gemeente een gratis stic-
ker aanvragen. Deze kunt u op uw fiets plakken. De 
sticker, die elk jaar opnieuw moet worden aange-

vraagd, zal beslist geen ster zijn zoals eerder in de 
media degenererend werd gesuggereerd. Een alter-
natief is het gebruik van rollators die bij de bewaakte 
stallingen worden uitgeleend. Mensen met een WMO
-indicatie mogen uiteraard hun scootmobiel wel in het 
centrum gebruiken.  
 

Fietsroute 

Rond het winkelcentrum ligt u een fietsroute. De rou-
te loopt vanaf de Overloonseweg via de Bonte-
koestraat en Deken Thielenstraat naar het Schouw-
burgplein. De Schoolstraat wordt fietsvrij. Als u straks 
toch uw fiets in het centrum neerzet, riskeert u, dat 
uw fiets wordt opgeladen en dat u die pas tegen beta-
ling van een boete van ongeveer € 50,- terug kunt 
krijgen. Mocht u op de hoogte willen blijven, dan kunt 
u hiervoor terecht op de website van de gemeente 
Venray www.venray.nl/home/actueel/projecten/
Centrum op de Schop. Ook in Peel en Maas zullen 
hierover mededelingen van de gemeente volgen. 
Een ander punt van aandacht is de toegankelijkheid 
van de terrassen bij Lion d‟Or en De Artiest. Er zijn 
hellingbanen aangelegd vanaf de Schoolstraat en 
tegenover de Rabobank. Deze hellingbanen kunnen 
misschien nog problemen opleveren, maar beide ba-
nen voldoen aan de daaraan gestelde normen. Het 
GPV heeft meerdere malen de situatie ter plekke be-
keken en geconstateerd dat er bij Lion d‟Or voldoen-
de ruimte is om over de hellingbaan naar het terras 
van De Artiest te gaan. Helaas is ook geconstateerd 
dat de toegang tot die hellingbaan meerdere malen 
werd geblokkeerd door tafeltjes en stoelen. We heb-
ben dit probleem aan de gemeente voorgelegd. Die 
heeft toegezegd erop toe te gaan zien. Het wachten 
is nu dus op daadwerkelijke actie. Voor het GPV blijft 
het echter onbegrijpelijk dat De Artiest hierin niet zelf 
de verantwoordelijkheid neemt. Mensen met een be-
perking zijn immers ook klanten!!! 
Tot slot nog een punt van veiligheid. Vanaf het Hen-
seniusplein zijn de trappen naar de verhoging van de 
Schouwburg en De Artiest duidelijk te zien. Voor 
slechtzienden echter is, vanaf de verhoging, slecht te 
zien waar de trappen naar beneden beginnen. De 
eerste valpartij heeft inmiddels al plaats gevonden. 
Een gekleurde band zou hier uitkomst kunnen bie-
den.  

GPV NIEUWS 

Prikbord 
 
Wegens ziekte van Pius van Loon verschijnt er 
in deze Schakel geen column. 

 
Synthese Venray: Maatschappelijk Werk  
Met ingang van 1 juli zijn de spreekuren voor 
het maatschappelijk werk gewijzigd. U kunt 

telefonisch, zonder afspraak terecht op: maandag, 
dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 
09.00 tot 10.00 uur. Ons bezoekadres is 
Leunseweg 51 in Venray, tel. 0478 517317 

http://www.venray.nl/home/actueel/projecten/Centrum
http://www.venray.nl/home/actueel/projecten/Centrum
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Een serie over monumenten  
en kunstwerken. 

 
Discussie over kunst is van alle tijden. Ook in Venray. 
Lang was de nu naar het Odapark verbannen zitten-
de Hensenius het meest besproken beeld tot de pole-
miek over de „geknakte kruisen‟. De Waan-kunst 
kwam niet op rotondes maar nu is er veel te doen 
over de huidige rotonde-beelden. Steeds is er weer-
stand uit de bevolking maar ook wel eens van het 
gezag.  
Dat ondervond kunstenaar van 
eigen bodem Gussen Wie ofte-
wel  Louis Claessens (1933-
1979) uit Leunen. In het kader 
van de contraprestatie maakte 
hij onder meer 
Ontwaken, ook wel 

„velt um‟ (valt om) 
als grappige ver-
wijzing naar de 
wijknaam Veltum. 
De witte beton-
„scherven‟ liggen al 
decennia lang bij 
de Veltumse kapel. 
Wie goed kijkt ziet 
een vogel zich op-
richten boven de 
schalen van een 
opengebroken ei. 
De kunstenaar verbeeldde er het ontluiken van Ven-
ray mee door de industriële ontwikkeling in de jaren 
zestig van de voorbije eeuw. Ook de gemeentebe-
stuurders van toen moesten ontwaken.   
B en W meenden dat het “te abstracte, velen niets-
zeggende” kunstwerk, bedoeld voor het Schouwburg-
plein, de bevolking niet zou aanspreken. Het zou ook 
uitnodigen erop te gaan spelen. Het volgende college 
dacht er anders over. Gussen Wie ook, want zijn 
werk is vaak niet alleen om naar te kijken. Zijn 
„gebruikskunst‟ is ook bedoeld om er op te zitten of te 
spelen.  
Zoals de Gele benen bij openbare school De Keg in 
Veltum en de Mensfiguren bij de basisschool in Oirlo. 

De gele benen sierden dertig jaar 
het gesloopte Keg-gebouw aan de 
Blauwververstraat maar verhuis-
den mee naar de huidige school in 
de Tinnegieterstraat. Op de oude 
plek waren ze het toetje op een 
blauw kunstwerk: een bult met op 
de grond golven en aan de gevel 
waterstralen. Zo verbeeldde het 
kunstwerk de school als bron van 

kennis. De gele 
benen verwijzen 
naar de bijnaam 
van de vrouw, die 
er vroeger woon-
de en altijd geel-
achtige zijden 
kousen droeg. 
Op de speelplaats 
van de Maria-
school in Oirlo 
doet de vorm, het 
silhouet van de 
mensfiguren nu 
denken aan de boerka van streng-orthodoxe mos-
lima. Maar de „open mind‟ overheerst: kinderen staan 
open voor het leven en zijn onbevangen.  
Geen speelobject is Gezin, al heeft dit kunstwerk bij-

na een kwart eeuw bij basisschool de Foekepot, nu 
Estafette in Brukske gestaan. De blauwe figuren be-
staan uit holle betonvormen. Gussen Wie was een 
van de eersten die experimenteerde met abstracte 
vormen en het modelleren van beton. De beelden-
groep kreeg de naam „de Knobbeltjes‟ en verbeeldt 
volgens de volksmond een gezin met pa, ma en kin-
deren. Ze zijn al jaren opgeslagen maar plaatsing op 
(jawel) de rotonde Zuidsingel / Brukske is in de pen.  
Met Spelement maakte Gussen Wie voor basisschool 
De Meent in zijn woonplaats ook een kunstwerk. Het 
houten „boekenrek‟ met daarin beeldjes – drie mens- 
en zes dierfiguren – verwees naar de boekenkast van 
de school, waar de 
jeugd kennis kan 
opdoen. Omdat het 
kunstwerk aan ver-
vanging toe was 
regelde de dorps-
raad een verjon-
gingskuur en tege-
lijk verplaatsing 
naar de entree van 
de Leunse wijk Ko-
renmolen.   
In Leunen staat ook 
het eerste werk van 
Gussen Wie uit 
1959: bij de Boeren-
bond het gerestau-
reerd kalkstenen beeld van St. Isidorus, patroon van 
de landbouwers. De dorpsraad ijvert ervoor om Leu-
nen „kunstdorp van Gussen Wie‟ te maken. Daardoor 
verhuist na een onderhoudsbeurt Gangmaker, in de 
volksmond de totempaal, van de Hoenderstraat naar 
Leunen. Dit houten beeld is gemaakt van een as van 
de wieken van de Petrusmolen bij sportpark De Wie-
ën. Het zet mogelijk een grotere verhuisoperatie in 
gang van sculpturen van Gussen Wie van gemeente
(huis) naar Leunen. 

Paul Reiniers 
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