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INFORMATIEBLAD VOOR OUDEREN IN DE GEMEENTE VENRAY 

jaargang 28  nummer 6 juli 2013 

Jong en Oud. Begin juni werd de Avondvierdaagse van Venray gewandeld. Traditioneel nam veel 

schooljeugd hieraan deel, ouderen waren er nauwelijks te zien. Langs de kant wel. Ze zorgden voor applaus 

en op de laatste dag voor bloemen. Op vrijdagavond was er deelname van de 69-jarige Herman Laarakker. 

Hij moest na een medische ingreep weer gaan wandelen en hij liep de drie kilometer als oefening. Dat hij 

door de kinderen van de basisschool werd ingehaald, deerde hem niet in het minst. 
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COLOFON  
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De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

(over: gemeenteraadsverkiezingen, gratis 
openbaar vervoer, themadag WMO en een 
gesprek met B en W) 

In de Seniorenraad van 6 juni is de strategie bepaald, 
hoe politieke partijen te bewegen, om in hun 
programma voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen (maart 2014) aandacht te besteden aan 
de ouderen. De gemeente Venray wil tot nu toe geen 
specifiek ouderenbeleid voeren. Dus zullen de 
ouderen aandacht voor hun problemen en wensen 
moeten vragen bij de raadsfracties. Die beginnen 
deze zomer al met het schrijven van hun 
verkiezingsprogramma. 

Besloten werd ook om gratis openbaar vervoer voor 
alle ouderen in september weer eens op de agenda 
te zetten. Dit naar aanleiding van een NOS-bericht 
dat een aantal steden hiertoe heeft besloten. In 
Venray kunnen alleen ouderen (en anderen) met een 
WMO-pas voor niets met de bus mee in de daluren. 
Binnen de Seniorenraad bestaat verschil van inzicht 
over de vraag, of dit een hard punt op de agenda 
moet zijn. Geprobeerd wordt om in september een 
gezamenlijk standpunt te formuleren.  

Eind oktober zijn de leden van de Seniorenraad en 
Centrale van Ouderenverenigingen uitgenodigd voor 
een themadag over de verandering van regels in de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  

Nagekomen 

Op 9 juli zou een gesprek plaatsvinden tussen de 
Seniorenraad en het college van burgemeester en 
wethouders. Dit gesprek was aanvankelijk begin 
maart gepland, om het jaarplan 2013 van de Centrale 
toe te lichten. Het college stelde het echter een paar 
keer uit vanwege andere bezigheden. 
Vlak voor het afsluiten van de inzendtermijn van kopij 
voor De Schakel, belde burgemeester Hans Gilissen 
persoonlijk het overleg op 9 juli weer af. Circulaires 
en daarin aangekondigde maatregelen van het Rijk 
dwingen B en W om extra vergaderingen te houden 
over de Venrayse financiële problemen, die hiervan 
het gevolg zijn. Dit extra overleg zou plaatsvinden op 
9 juli. Het overleg zal nu worden verschoven naar 
eind augustus.  

Tijdens een bijeenkomst met vrijwilligers 
en bestuurders van ouderenafdelingen op 
18 juni heeft de Seniorenraad uiteengezet, waar de 
nieuwe organisatie versterking nodig heeft. Vorig jaar 

SENIORENRAAD 

 

WILT U WAT DOEN VOOR  

OUDEREN? 
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MONACO 

Mijn favoriete seizoen is de zomer. Ik 
hou van de weldadige warmte, ben een 
groot deel van de dag in de tuin en mijn 
humeur wordt met de dag zonniger. Met vakantie 
gaan doe ik sinds mijn pensionering echter bij 
voorkeur in het voor- of najaar. Dit in tegenstelling tot 
vroeger. Toen trokken mijn vrouw en ik met onze vier 
kinderen in de zomer met de auto naar verre, 
zonnige oorden.  

Ons favoriete vakantieland was Frankrijk. Dat is niet 
alleen mooi, maar ik kan er ook een praatje maken 
met de plaatselijke bevolking. Omdat ik me redelijk 
verstaanbaar kan maken in het Frans, bleven 
misverstanden doorgaans uit. Desondanks gingen 
we toch een keer naar Italië, ofschoon ik het Italiaans 
niet machtig ben. Een kennis had ons gewezen op 
de schoonheid van een bergdorpje in de Dolomieten, 
waar hijzelf al jaren kwam. Bovendien zou hij onze 
oudste dochter van veertien wat Italiaans bijbrengen, 
opdat we uit de voeten zouden kunnen.  

Met een eigen tolk in ons midden begonnen we 
optimistisch aan de 1200 kilometer lange autorit, 
onderbroken door een ovenachting in de buurt van 
München. De volgende dag kwamen we in het 
zonovergoten bergdorpje aan. Hier zouden we 
logeren in een appartement boven de winkel van de 
plaatselijke kruidenier. 

Onze Italiaanse gastheer stond al op de uitkijk. 
Nauwelijks waren we uitgestapt of hij begroette ons 
met een stortvloed van onbegrijpelijke woorden. 
Waaruit ik gemakshalve de conclusie trok, dat we 
welkom waren. De man bleek drie woorden Duits te 
spreken waarvan de betekenis mij totaal ontging. En 
mijn Duitse woordenschat was niet aan hem besteed. 
Een ideale voedingsbodem dus voor een totale 
spraakverwarring. 

Dat bleek even later al toen hij het woord Monaco liet 
vallen. Ik meende dat hij vroeg of we via Monaco 
waren gekomen. Ik ruimde het misverstand meteen 
uit de weg door ‘Nee, via München’ te antwoorden. 
Waarop de kruidenier gesticulerend zei: ‘No, no, no, 
Monaco!’ Ik herhaalde ‘München’ en opnieuw 
schudde onze gastheer het hoofd. Ik keek onze 
dochter vragend aan, waarna ze vertelde dat 
Italianen Monaco zeggen tegen München.  
O, en hoe noemen ze Monaco dan?’, wilde ik weten. 
Waarop onze dochter ad rem antwoordde: 
‘München’. We schoten allemaal in de lach. En onze 
gastheer lachte boven alles en iedereen uit. Het jaar 
daarop gingen we weer naar Frankrijk.  

Theo Vliegenberg 

COLUMN 
deed zich het feit voor dat bepaalde commissies niet 
meer bemand konden worden. Er waren geen 
mensen te vinden die zich voor enkele jaren aan een 
veelomvattende taak willen binden. 

Om een voorbeeld te geven: de commissie welzijn 
ging over de gezondheidzorg, verpleging en 
dagopvang, de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning, minimabeleid, mantelzorg en nog 
een aantal van die taken.  

Door het werk meer in parten te delen en per stukje 
een werkgroep te formeren, wordt het 
vrijwilligerswerk vereenvoudigd. Een werkgroeplid 
hoeft niet meer van heel veel dingen alles af te 
weten. De hoop is dat daardoor mensen eerder 
geneigd zijn zich voor de ouderen in te zetten. 

Door dit uit elkaar halen van taken zijn er uiteraard 
wel meer vrijwilligers nodig. Daar is de Seniorenraad 
nu driftig naar op zoek. Na de vakantieperiode wil de 
Seniorenraad met alle afdelingen bekijken of er 
mensen te vinden zijn. Daarna zal een algemene 
oproep in De Schakel en op de website komen. 

Hebt u als oudere tijd over en wilt u zich inzetten voor 
het ouderenwerk? Denk er in elk geval nu al over na 
en meldt u aan bij uw plaatselijke ouderenafdeling of 
bij pvdoesum@hotmail.com  
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Na enig aarzelen stemde Carla Clevers in. Samen 
stapten ze meteen op wethouder Lucien Peeters af, 
dezelfde week zaten ze ’s morgens vroeg op zijn 
kamer voor overleg. Wat ze op hun bord kregen, was 
enthousiasme en medewerking, maar geen subsidie 
om iets op te zetten. “Ik heb de wethouder nog 
gezegd ‘het is uw tuin’. Maar er kwam geen cent los”. 

Maar dan hebben ze aan Thérèse een kwaaie. Ze 
zette met Carla door en samen riepen ze de hulp in 
van Leo Otten toen er problemen met diezelfde 
gemeente dreigden. Ze benaderden kunstenaars om 
daar te exposeren. “Ze krijgen daar geen sou voor, 
geen rooie cent”, zegt Thérèse. De meesten zeiden 
nee, voor niets gaat alleen de zon op. Enkelen echter 
waren meteen bereid beelden af te staan: Jules 
Baltissen, Theo Keurentjes, Jos Beurskens, Martien 
Ooink, de Kunstwerkplaats, Thérèse zelf. Er staat 
ook een beeld van Liebeth Rutten en “we hopen ook 
nog iets van Gussen Wie te krijgen”, zegt Thérèse. 
Ze is er hartstikke trots op dat het hen binnen een 
half jaar gelukt is om de tuin open te krijgen.  

En nu? Thérèse wil nog iets verder gaan: “Het zou 
mooi zijn als we hier geregeld kleine evenementen 
kunnen houden. Dan gaat het ook leven bij de 
mensen. Het Seniorenorkest heeft zich gemeld, de 
gemeente heeft er binnenkort een meeting met 
diverse gemeentebesturen. Komen de ambtenaren 
ons vragen of ze in de Engelse Tuin mogen. Mooi 
toch?”  

     Jaques Penris 

Waar menigeen in zijn 84e levensjaar al lang en 
breed op zijn lauweren rust, is kunstenares  
Thérèse Schaeffers-van Bragt, begonnen aan een 
nieuw project: leven inblazen in de Engelse Tuin. In 
een half jaar tijd wist ze met Carla Clevers en Leo 
Otten haar idee om daar een permanente 
expositieruimte van te maken, waar te maken. Een 
oase van rust in een steeds woeliger Venray. 

De Engelse Tuin was vroeger de tuin waarin de 
Ursulinen van het klooster Jerusalem konden 
verpozen. Eigenlijk wilde de orde een Franse Tuin. 
Maar pastoor Pascal Schmeitz van de Grote Kerk 
vond een Engelse Tuin, met oplopende terrassen en 
mooie bomen beter. Hij tekende zelf het ontwerp 
voor de nonnen. Sinds de gemeente in het 
voormalige klooster huist, was de tuin op slot. 
Ontoegankelijk voor het publiek. 

Iedereen knikte in november 2012 bij het 
afsluitingsfeest van het kunstproject MindMap. 
Thérèse Schaeffers vond het zo jammer dat er met 
die Engelse Tuin voor het gemeentehuis niets 
gebeurde. Iedereen knikte en was het met Thérèse 
eens. Zij vatte moed en vroeg: “Wie wil er met mij de 
kar trekken?”  

DE ENGELSE TUIN IN HARTJE VENRAY 

De Engelse Tuin is dagelijks open.  
Wie zich wil melden om iets te organiseren in de 
Engelse Tuin kan mailen naar cclevers@live.nl  

DE SCHAKEL ZOEKT SECRETARIS 

 

De redactie van De Schakel zoekt een 
secretaris voor licht administratief werk.  

Bel of mail even met Jaques Penris, tel. 585364 of 
j.penris1@kpnplanet.nl  
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(over: het zorgloket van de gemeente, 
Thuiszorg, politieke actie, een onderzoek 
naar mantelzorg, nachtapotheek en de gemeentelijke 
website) 
 

De Centrale van Ouderenverenigingen besprak op 
21 mei de voortgang van de prioriteiten, zoals deze 
in het jaarplan 2013 zijn opgenomen.  

 

- Zoals al eerder gemeld, het zorgloket van de ge-
meente Venray wordt minder gebruikt dan voorheen, 
nu de mensen denken alleen nog via internet  
afspraken te kunnen maken. Dat is niet zo, maar 
heeft wel sterk de voorkeur van de gemeente. Voor 
mensen die niet goed overweg kunnen met internet, 
blijft de mogelijkheid telefonisch zaken te regelen, of 
aan de balie een afspraak voor een andere dag te 
maken.  
 

- Er was even verwarring over de vraag of mensen 
recht hebben op hulp van de Thuiszorg als de eigen 
vaste hulp ziek is of op vakantie gaat. De gemeente 
zei aanvankelijk van niet, maar is daar gedeeltelijk op 
teruggekomen na protest van de WMO-klankbord-
groep. Nu is het zo dat, als men zich met dit  
probleem meldt, er thuiszorg geregeld wordt voor de 
tijd dat het nodig is. Mensen die daar niet aan  
denken of te bescheiden zijn om zich te melden,  
blijven van hulp verstoken, zo vreest de klankbord-
groep. 

 

- Begin deze maand is een tevredenheidsonderzoek 
afgerond over de mantelzorg. De resultaten hiervan 
zijn nog niet bekend. Het doel van het onderzoek is 
na te gaan waar er verbeteringen in de steun van 
mantelzorgers aan te brengen zijn. 
 

Gemeenteraadsverkiezingen 
- Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruit-
zicht, zijn de banden met politieke partijen aange-
haald, om het beleid van de gemeente voor 55-
plussers te beïnvloeden. In het najaar wil de Senio-
renraad een themamiddag beleggen over ‘politiek en 
ouderen’. 
 

- De Centrale kreeg uitleg over de gemeentelijke 
website. De Centrale had hiervoor  
Annemiek Lucassen, inhoudelijk beheerder van de 
site, uitgenodigd na berichten dat de mensen niet 
altijd op de website kunnen vinden wat ze zoeken. 
Elders in De Schakel is hier extra aandacht aan be-
steed. 
 

- De Seniorenraad heeft namens de Centrale met 
succes geknokt voor het openhouden van de nacht-
apotheek in Venray. Dat succes is overigens tijdelijk 
nog. In maart was er sprake van uitstel van de slui-
ting met aan half jaar, nu is al afgesproken dat de 
nachtapotheek nog minimaal een jaar openblijft. Dan 

zal er een definitieve oplossing op tafel moeten lig-
gen. 
 

Aanvulling 
Inmiddels is de nachtapotheek in medisch centrum 
De Wieënhof opnieuw gesloten. De apotheek is  
’s avonds tot 23.00 uur open, daarna moet men voor 
een spoedrecept naar Boxmeer of Venlo.  
Apotheker André Vermeulen laat weten dat het open-
houden een tekort van € 50.000 oplevert. 

Op uitnodiging van de 
‘Senioren Union der CDU in Nordrhein-
Westfalen’ was een delegatie van de Venrayse Seni-
orenraad in Kevelaer, om met de Duitse ouderen van 
gedachten te wisselen. Met als motto ‘Hoe doen wij 
het, hoe doen zij het’. In februari was in De Kemp-
haan in Venray het eerste contact gelegd.  

In Kevelaer bleek al vrij snel het verschil in organisa-
tie. De Duitse Senioren Union is sterk gelieerd aan 
een politieke partij, de CDU. Zij is ook sterk geweste-
lijk georiënteerd, de Venrayse Seniorenraad ge-
meentelijk. Toen er dan ook werd gevraagd naar het 
standpunt van de Seniorenraad over de IJzeren Rijn 
(een spoorlijn vanuit het Duitse Roergebied naar de 
havens in Antwerpen en Rotterdam) moesten de le-
den van de Seniorenraad Venray het antwoord schul-
dig blijven. 

Maar al snel ging het over de zorg, over de pensioe-
nen en over de woningbouw. Er ontstond een goede 
informatie-uitwisseling over hoe het in Nederland, 
dan wel Duitsland georganiseerd is. Overeenkom-
sten, maar ook verschillen kwamen aan de opper-
vlakte. De discussie leidde er onder meer toe dat de 
Senioren Union vroeg of ze eens een kijkje kan ne-
men in het Zorghuus in Ysselsteyn. De Duitse gast-
heren waren zeer onder de indruk van wat in Yssel-
steyn gepresteerd is. 

CENTRALE VAN  

OUDERENVERENIGINGEN 

WERKBEZOEK AAN  

SENIOREN UNION 

De leden van de Senioren Union luisteren naar het ver-
haal van voorzitter Trudy Eekhout van de Seniorenraad op 
de voorgrond op de rug gezien. Links van haar penning-
meester Theo Verhoeven. 
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hulp nodig is. 
- het is soms nodig om extra voorzieningen te treffen.  
- het is moeilijk om mensen gemotiveerd te houden. 

 
Jan Fleuren 

 
De vrijwilligersorganisatie 2013. 

Dit jaar wordt in Venray voor de tiende keer de Dag 
van de Vrijwilliger gehouden. Match Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Venray is samen met een werkgroep 
volop bezig met de voorbereiding van dit feest. Omdat 
het een lustrumjaar is, wordt er gewerkt aan een 
speciaal programma voor jong en oud. Het vindt 
plaats in het najaar, de precieze datum wordt nog 
bekend gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
‘Vrijwilligersorganisatie van het Jaar’ bekend gemaakt.  

De prijs is een cheque ter waarde van € 500,- 
beschikbaar gesteld door de Rabobank. Daarnaast is 
er de publieksprijs van € 250,- beschikbaar gesteld 
door Wonen Limburg. 

Alle vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Venray 
kunnen worden voorgedragen, aan de hand van de 
volgende criteria: 
- Het vrijwilligerswerk is structureel en gebeurt in 
georganiseerd verband. 

- De inzet van vrijwilligers is noodzakelijk voor slagen 
van deze activiteit of project. 

- Uit het werk blijkt waardering voor vrijwilligers(werk). 

- Creativiteit, vindingrijkheid of originaliteit zijn een 
pre. 

Vrijwilligersorganisaties kunnen zichzelf aanmelden of 
door iemand anders, persoon of vereniging. 
Aanmelden kan tot 25 augustus 2013 met het 
aanmeldformulier, dat op te vragen of af te halen is bij 
Match, Marktstraat 8, tel. 516995, 
info@vrijwilligerswerkvenray.nl of downloaden via 
www.vrijwilligerswerkvenray.nl 

Er is geen plaats meer 
voor aparte hokjes 

voor ouderen en mensen met een beperking. 
Iedereen moet in een gewone club kunnen meedoen. 
Zoals G-voetballertjes allang onderdeel zijn van een 
voetbalclub. Veel ouderen zijn tegenwoordig voor hun 
gymles lid van turnvereniging Sint Christoffel. Zo moet 
het vanaf 2014 helemaal worden georganiseerd. 
 
Dat was de boodschap op 12 juni, toen de gemeente 
Venray in samenwerking met het GPV, een 
bijeenkomst organiseerde voor alle verenigingen van 
Venray. 
Tijdens deze bijeenkomst, voorgezeten door 
burgemeester Hans Gilissen, werd besproken hoe 
specifieke doelgroepen zoals ouderen en mensen met 
een beperking betrokken kunnen worden bij het  
verenigingsleven in Venray. 
In zijn openingstoespraak voor meer dan honderd 
aanwezigen, wees Gilissen op het grondbeginsel van 
een samenleving: “Iedereen moet hieraan kunnen 
deelnemen, dus ook mensen met beperkingen”. Hij 
benadrukte daarbij dat ieder mens wel zijn of haar 
beperkingen heeft. 
Verder gaf de burgemeester te kennen dat, mede als 
gevolg van een terugtredende overheid, mensen 
steeds vaker terug zullen moeten vallen op buurt, 
familie en verenigingen. Voor het draaiend houden 
van de samenleving zijn verenigingen dan ook 
onontbeerlijk. 
Na het openingswoord van de burgemeester gaf 
Elleke Raedts, beleidsmedewerker van de gemeente, 
een presentatie waarin zij uitlegde hoe de 
rijksoverheid zorgtaken op het bordje van de 
plaatselijke overheden legt met de daaraan 
verbonden consequenties. Vanwege onder meer 
bezuinigingen zal een en ander in de toekomst anders 
vorm gegeven moeten worden. 
Uit enkele gesprekjes, die de burgemeester hield met 
mensen met een beperking, leden van een drietal 
verenigingen - harmonie Sub Matris Tutela uit 
Oostrum, Judoclub Verhagen en tafeltennisclub Red 
Stars - kon geconcludeerd worden, dat mensen met 
een beperking toch prima kunnen functioneren binnen 
verenigingen. Hierna werden vijf discussiegroepen 
gevormd, die een uur de gelegenheid kregen een 
drietal stellingen te bediscussiëren. 
De burgemeester sloot de avond af met de door hem 
in de discussiegroepen opgevangen algemene 
mening, dat er ook voor mensen met een handicap 
plaats moet zijn en is binnen verenigingen. Maar hij 
bespeurde ook drempels zoals: 
- gehandicapten weten verenigingen niet te vinden. 
- onbekend maakt nog steeds onbemind. 
- nog niet iedereen is ervan doordrongen dat elkaars 

NESTOR/SCHAKEL ZOEKT BODES 

Elke maand krijgt u de Nestor en De Schakel 
in uw brievenbus. Dat is natuurlijk mooi, maar 

die bezorging moet toch door eigen mensen 
worden gedaan. Er zijn nog net voldoende 
bezorgers of bodes, maar het groepje wordt klein 
en bij ziekte of vakantie levert dat problemen op. 
Vandaar dat de bezorgdienst op zoek is naar 
nieuwe bodes, die een route willen overnemen. 
Ook reservebodes zijn altijd welkom. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij Corry Houwen, 
tel. 587508.  

  
ANBO-NIEUWS 

ELK MENS MET BEPERKING MOET IN  

  VERENIGING KUNNEN 
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In de laatste week van juli, wordt in 
Venray de 29e Fietsvierdaagse verre-
den. Van 23 tot en met 26 juli zullen weer om en na-
bij 3000 deelnemers bij de sporthal aan de Zuidsingel 
opstappen voor een van de vier mooie routes die per 
afstand zijn uitgezet. 

In 2012 heeft de Fietsvierdaagse Venray van de 
NTFU (Nederlandse Toer Fiets Unie) de derde kwali-
teitsster ontvangen. Dat is op dit moment ook de 
maximale score die een meerdaagse toertocht kan 
verdienen. Met de toekenning van de derde ster kre-
gen de vrijwilligers de beloning die ze verdienen voor 
hun geweldige inzet in de afgelopen jaren. Jaarlijks 
zijn 120 vrijwilligers actief om het evenement tot een 
succes te maken. 

De organisatie is in gesprek met enkele sportsterren 
om bij de opening van Fietsvierdaagse Venray aan-
wezig te zijn. De namen van deze sportsterren zijn 
nog niet bekend gemaakt.  

“Voor mij is het elk jaar een beetje 
thuiskomen”, zegt Riet Veelenturf uit 
Voorburg. Al een dikke tien jaar komt zij met haar 
man Dré elke zomer naar Venray om mee te doen 
aan de fietsvierdaagse. Ze komen met de caravan en 
logeren dan enkele dagen langs de atletiekbaan aan 
de Zuidsingel. 

De 76-jarige Riet en 77-jarige Dré vinden het een 
geweldig evenement. Ze zijn er destijds op geatten-
deerd door vrienden uit Zuid-Holland, die hier eerder 
al hadden meegedaan. Riet haalde Dré over om in te 
schrijven. “Ik ken de streek van vroeger, mijn ouders 
hadden een vakantiehuisje in Swolgen. Daarom geeft 
dit mij ook het gevoel van ‘terugkomen’ in mijn  

 

woongebied”, laat Riet weten. Kamperen rond de at-
letiekbaan is zo knus en gezellig, vooral nu de start 
weer bij de Wetteling is. “Toen de organisatie uitweek 
naar Oostrum, vond ik het echt een stuk minder 
leuk”, bekent de Voorburgse. 

Avondeten 
Riet meldt dit alles vanaf hun vakantieadres. Dré krij-
gen we niet aan de telefoon, die zit te vissen en heeft 
juist een flinke snoek gevangen. Het gesprek moet er 
even voor worden onderbroken, want Riet moet een 
minuutje assisteren bij het binnenhalen van het 
avondeten. 

Wat Noord-Limburg zo aantrekkelijk maakt? Riet: 
“Ook al ben ik hier vroeger veel geweest, tijdens de 
fietstochten komen we toch op plekken die je zelf niet 
zou vinden. En dan die afwisseling van natuur, dorp-
jes, weilanden en landbouwgronden. Mooie bossen, 
heidegebieden, maar ook maïs- en aspergevelden. 
Het een volgt het andere op, alles door elkaar.”  

De vrienden die hen naar Noord-Limburg haalden, 
hebben vorig jaar af moeten haken. Dré en Riet blij-
ven voorlopig meedoen. “Mijn man heeft een race-
fiets. Ik heb sinds vier jaar een elektrische fiets, nu 
kan ik hem weer bijhouden. Als we ons zo goed blij-
ven voelen, hoop ik dat we nog zeker tien jaar mee 
kunnen doen”, aldus Riet Veelenturf. 

FIETSVIERDAAGSE VENRAY 

KAMPEREN OP DE ATLETIEKBAAN 

  JAAR VAN DE FIETS 2013  
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Tijdens de laatste vergadering van de Centrale van 
Ouderenverenigingen bleek dat veel mensen op de 
gemeentelijke website niet kunnen vinden wat ze 
zoeken. Een veelheid aan informatie op de 
startpagina (homepage) is een van de oorzaken. 
Daarom willen we in deze Schakel die startpagina 
eens onder de loep nemen. 

Annemiek Lucassen, contentbeheerder 
(verantwoordelijke voor de inhoud), gaf een 
uiteenzetting aan de Centrale. “Ik zorg ervoor dat 
alles op de site staat wat er op moet staan en dat het 
leesbaar en hanteerbaar is”, aldus Annemiek. Maar 
dat woord ‘alles’ is het probleem. Er staat zoveel op 

de startpagina, dat het voor ouderen blijkbaar niet te 
volgen is. Toch, als men het weet, is het helder als 
glas.  

Bezien we de startpagina: deze is ingedeeld in vier 
kolommen. Daarboven is een fotocollage te zien en 
daarboven weer staan woorden en de symbolen voor 
facebook, twitter, RSS-feed en youtube. Helemaal 
rechtsboven in de hoek staat ‘A vergroot letters’. 
Mocht u problemen hebben om de pagina’s op het 
scherm te lezen, dan kunt u hierop klikken. De 
pagina wordt dan in een groter lettertype 
weergegeven, maar u zult dan wat moeten schuiven 
met de pagina (scrollen heet dit) om de teksten 
helemaal te kunnen lezen. 

Tenslotte staat er rechts boven de foto een grijs vlak 
met daarin ‘Zoek op onze website’. Het is het 
belangrijkste deel om snel iets te vinden. Bent u 

DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE VENRAY 
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bijvoorbeeld op zoek naar de regels voor een 
kapvergunning, tik dan ‘kapvergunning’ in en druk 
dan rechts op ‘zoek’. U krijgt direct de pagina met 
alle zaken die over kapvergunningen gaan. Als u niet 
precies meer weet wat het juiste zoekwoord is, kunt u 
ook in de vierde kolom onder de fotostrip de toets 
‘Handig zoeken op deze website’ aanklikken. U krijgt 
dan een nieuwe pagina met in het midden vijf 
zoektips. Als u daar klikt op ‘op alfabetische volgorde’ 
krijgt u een waslijst aan diensten en zaken, waaruit u 
bijna altijd uw onderwerp kunt pikken. Overigens, 
midden op de pagina, direct onder de fotobalk staat 
een kader ‘Ik wilR’ met een reeks veel voorkomende 
zaken waarvoor u bij de gemeente moet zijn. 

Blijven we in de rechter kolom, dan zien we een 
blokje ‘contact’ voor een snelle verbinding met de 
balie, de openingstijden, een formulier om contact op 
te nemen en dan de vraag ‘ik vind niet wat ik zoek’. 
Als u hierop klikt kunt u schrijven waar u naar op 
zoek bent en u wordt door de gemeente 
geïnformeerd. Verder naar beneden staan overigens 
onder ‘direct naar’ zaken als de WMO-balie en 
gevonden voorwerpen voor een snelle verbinding.  

Dan is er nog de button ‘bestuurlijke informatie’. 
Hieronder zit alles wat te maken heeft met de 
vergaderingen en afspraken in de gemeenteraad, 
commissies en dergelijke: agenda’s voor de 
komende vergaderingen, notulen van de gehouden 
besprekingen. 

In de tweede kolom van deze website staan de 
laatste nieuwtjes. Zaken die net besloten zijn of 
belangrijke bijeenkomsten of werkzaamheden die op 
stapel staan. Onderin de derde kolom een 
waarschuwing, om op tijd te zijn met afspraken 
maken. Sommige diensten, bijvoorbeeld het uitgeven 
van een paspoort, vergen tijd om het klaar te maken. 

TRENNESETTERS EN NEUE FÜNF 
OP DE DAG VAN DE OUDEREN 
 

Het programma voor de Dag van de Ouderen is rond. 
Op dinsdag 1 oktober zullen de ouderen een aantal 
oude bekenden kunnen begroeten, alsmede een 
nieuw koor. 

 

De oude bekenden zijn de Trennesetters, in de jaren 
’80 en ’90 geliefde artiesten van de Venrayse 
zittingsavonden Circus Mök. Zij wisten in die jaren de 
zaal avond aan avond op de kop te zetten met hun 
liedjes, waarvan hun ode aan de familie Pouwels 
(Thei Spek Blues) nu nog tot de verbeelding spreekt. 
De Thei Spek Blues hebben ze ook heel vaak 
moeten herhalen. Dat gaat nu beslist niet gebeuren. 
Het wordt een ‘Trennesetters-programma van na de 

carnavalstijd’, zegt René van Lieshout, 

 

De vier muzikanten (René van Lieshout, Hans 
Peters, Frans Roording en Alex van Vliet) zijn al 
jaren gestopt met optreden. Maar op het verzoek van 
de werkgroep Dag van de Ouderen, om nog een keer 
op de planken te komen, wilden ze geen nee 
verkopen. Alleen, ze willen niet nog eens die oude 
nummers op gaan voeren. Speciaal voor de Dag van 
de Ouderen zijn ze nu een programma over de 
Venrayse senioren aan het schrijven. Het belooft een 
geweldig klein uurtje te worden. 

 

Als tweede groep is het uit twaalf personen 
bestaande koor Die Neue Fünf uit Venlo 
gecontracteerd. Zij brengen met veel humor en 
gezelligheid Duitse schlagers uit vroegere tijd, die de 
mensen in de zaal mee kunnen zingen. 

 

Omwille van de tijd vervalt het tussennummer, zoals 
dit de laatste jaren gebruikelijk was. Hiervoor in de 
plaats wordt, in de tijd dat het toneel wordt  
opgeruimd en vrijgemaakt voor het volgende 
optreden, een loterij gehouden. Vorig jaar waren de 
loten gratis vanwege het lustrum, nu kan dat helaas 
niet. Er zijn een aantal mooie prijzen mee te winnen. 
Mededelingen hierover volgen nog. 

 

De Dag van de Ouderen begint ook dit jaar met een 
plechtige Hoogmis in de Petrus Bandenkerk, 
opgedragen door deken Harrie Smeets. 
 

DAG VAN DE OUDEREN 
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Naar een seniorvriendelijke 
gemeente. 

In maart 2014 zijn er 
gemeenteraadsverkiezingen. Lokale partijen 
ontwikkelen op dit moment hun programma’s. De 
vraag is hoe seniorvriendelijk de programma’s zullen 
zijn? Lokale ouderenorganisaties kunnen een rol 
spelen om seniorvriendelijk beleid te bevorderen. 
 

Om de lokale politieke lobby te ondersteunen hebben 
alle KBO-afdelingen enige weken geleden de 
speerpuntenkaart van de samenwerkende 
ouderenorganisaties ontvangen. 
Op deze kaart staan een aantal belangrijke punten 
die de landelijke ouderenorganisaties koppelen aan 
een seniorvriendelijk beleid. Het feit dat 
ouderenorganisaties als PCOB, NOOM (oudere 
migranten) en KBO hier achter staan, maakt het 
geheel sterker. Het is aan de ouderen en de 
afdelingen zelf om dit beleid lokaal verder in te 
kleuren. 
 

De Unie KBO adviseert om de volgende stappen te 
ondernemen: 
- Stem af met andere lokale ouderenorganisaties in 
de gemeente. 
- Verstuur de speerpuntenkaart naar plaatselijke 
politieke partijen. 
- Geef duidelijk een boodschap af om in gesprek te 
gaan over een seniorvriendelijke beleid in uw 
gemeente. 
 

Verder heeft de Unie een stappenplan ontwikkeld dat 
de afdelingen stap voor stap helpt om invloed uit te 
oefenen op de verkiezingsprogramma’s van de lokale 
politieke partijen. In dit stappenplan is ook een 
voorbeeldbrief opgenomen.  
 

Daarnaast is ook het speerpuntenkaartje met een 
toelichting te downloaden. Bezoek voor meer 
informatie de website www.kbo.nl/verkiezingen 

 

Henk de Klerk, namens de regiowerkgroep 
  

Aanvulling Seniorenraad 
De Seniorenraad heeft de handschoen al opgepakt 
en is met dit en met materiaal van de ANBO en 
andere organisaties aan de slag gegaan. Als 
afdelingen goede suggesties hebben voor de 
centrale aanpak, dan kunnen ze dit uiteraard mailen 
naar t.eekhout-dumoulin@gmail.com  

Op de website 
www.burgersvanvenray.nl staat deze 

zomermaanden een stelling over de senioren ter 
discussie.  Onder de kop ‘De ouderen van Venray 
moeten hun eigen boontjes doppen’, wordt u 
gevraagd te reageren op de stelling ‘In Venray 
ontbreekt het aan beleid voor ouderen’. 
 

De makers van de site baseren zich met deze 
bewering op het feit dat de Seniorenraad tot nu toe 
vergeefs aan de bel heeft getrokken bij de gemeente. 
Die vindt apart ouderenbeleid over ouderen niet 
nodig, omdat de senioren gewone burgers zijn en als 
zodanig moeten worden behandeld. De seniorenraad 
daarentegen voelt zich er ‘een beetje bijhangen’.  
 

“Goed ouderenbeleid wordt gedragen door de 
ouderen zelf. Voor mij houdt dit in dat er op de eerste 
plaats naar hen wordt geluisterd. Dat kan door 
directe participatie in de beleidsontwikkeling, 
besluitvorming, de uitvoering en achteraf bij de 
evaluatie” zegt voorzitter Trudy Eekhout van de 
Seniorenraad en Centrale van Ouderenverenigingen 
op genoemde website. 
 

De burgers van Venray worden uitgenodigd hierover 
hun mening te geven. U kunt dit doen door 
bovengenoemde website aan te klikken. Op de lijst 
met mogelijkheden die verschijnt kiest u ‘burgers van 
Venray, uw mening telt’. Vervolgens kunt u dan 
linksboven op eens of oneens stemmen.   
Desgewenst kunt u ook uw standpunt weergeven.  

REGIOWERKGROEP KBO 

BURGERS OVER OUDERENBELEID 
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DIT HOUDT ME BEZIG  

 
 
Wie is:  Nellie Schuurmans-

   Vullings 

Woonplaats: Venray 

Leeftijd:   100 jaar 

Getrouwd geweest met: Nol Schuurmans 

Oma en overgrootmoeder van: zeventien 

kleinkinderen en een tiental achterkleinkinderen 

Bezigheden: mailen, chatten en 

computerspelletjes spelen. 

Tja, wat doe je nog als je honderd jaar bent 
geworden. Niet veel meer en dat hoeft ook niet meer. 
Maar Nellie Schuurmans, die op 17 juni haar 
honderdste verjaardag vierde, is geen mens om 
alleen in een stoel voor het raam te zitten en naar 
buiten te staren. “Ik zit iedere dag achter de 
computer te mailen en af en toe doe ik ook nog een 
spelletje”, vertelt de eeuwelinge.  

Nellie Schuurmans werd in 1913 in Sevenum 
geboren als Nellie Vullings. Toen ze veertien was 
verhuisde ze met haar ouders naar Venray en daar 
leerde ze op latere leeftijd haar man Nol kennen, die 
van Venlo afkomstig was. Nol was steigerbouwer van 
beroep, zij naaister, coupeuse met een deftig woord.  

Het paar woonde lang aan de Langstraat, waar Nellie 
een winkeltje in naaispulletjes had. Hier kwamen de 
mensen binnen als er in het gezin iets genaaid of 
versteld moest worden. Nellie en Nol kregen acht 
kinderen, waarvan er nu nog vijf in leven zijn. Op 
latere leeftijd verhuisden zij naar de hoge flat bij het 
Schuttersveld, waar Nol in 1991 overleed. 

Nellie was sociaal bewogen en zette zich in voor de 
huurders van kamers en woningen van het 
Schuttersveld. Ze deed mee met het dagelijks leven 
in het bejaardencentrum en was er zelfs een prinses 

carnaval van de bejaarden. Ze is nog redelijk kwiek 
en reddert zoveel mogelijk zelf haar huishouden. 
Alleen warm eten doet ze tegenwoordig op het 
Schuttersveld en voor het poetsen krijgt ze thuishulp. 
In huis loopt ze nog vrolijk rond, maar als er grotere 
afstanden te lopen zijn, helpen de kinderen haar in 
een rolstoel. Zoals op haar verjaardag met het grote 
feest in zaal Thielen. Zelf wilde ze liever niet zo’n 
groot verjaardagsfeest, “maar ik heb niks te vertellen, 
‘zij’ wilden dat niet”, moppert ze quasiboos over haar 
kinderen.  

Nee het liefste zit ze achter het beeldscherm, met 
grote letters, dat wel. Ze mailt met kinderen en 
kleinkinderen, met familie in Canada en ze heeft een 
aantal chatvrienden, waarmee ze iedere dag  
‘babbelt’ en nieuwtjes uitwisselt.  

Dat ze de honderd heeft gehaald ligt volgens haar 
aan haar goedheid. Ze maakt nooit ruzie, “ik heb 
altijd iedereen maar zijn zin gegeven”, zegt ze. En, 
de beste remedie: “Ik drink elke avond een borreltje.” 

Jaques Penris  

 

Streekgeschiedenis van Venray  

De kring Venray van het LGOG 
organiseert binnenkort weer een basiscursus 
Streekgeschiedenis Venray. Tussen 22 oktober en 
28 januari zullen op tien dinsdagen van 19.30 tot 
21.30 uur bijeenkomsten worden gehouden over 
archeologie, de Middeleeuwen, 80-jarige oorlog, het 
ontstaan van De Peel en dan de historie in de 20e 
eeuw. Aan het einde is er een uitgebreide rondleiding 
door Venray. De bijdrage voor deze cursus bedraagt  
€ 60,- per persoon. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij Mia Storms-Pijpers 
stanstorms@hetnet.nl tel. 516040 of Rita van Gastel 
ritavangastel@hotmail.com tel. 634004.  

CURSUSSEN STREEKGESCHIEDENIS 
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Vrijdag 5 juli ANBO VENRAY:  
Ook in de vakantie houdt ANBO Venray een korte 
fietstocht. Het vertrek om 13.30 uur bij  
De Kemphaan. Opgeven ‘s morgens voor 10.00 uur 
bij Frans Beks, tel. 589083 of Wim van Tilburg,  
tel. 546524. (voor leden van de ANBO en KBO) 

Dinsdag 9 juli KBO OIRLO:  
Fietsen met picknicken naar de Maasduinen. Vertrek 
vanaf De Linde om 10.00 uur. (alleen voor leden van 
de KBO Oirlo; opgeven noodzakelijk) 

Dinsdag 9 juli MBvO DANSEN: 
Zomerinstuif country-line dansen, van 19.00 tot 21.00 
uur in De Kemphaan. (voor alle dansgroepen) 

Woensdag 10 juli KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang: 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Woensdag 10 juli KBO WANSSUM: 
Eetpunt in De Zandhoek. Aanvang 12.00 uur.  
(voor alle senioren van Wanssum en Geijsteren, na 
aanmelding)  

Woensdag 10 juli MBvO DANSEN:  
Zomerinstuif volksdansen, vanaf 9.30 uur in De 
Kemphaan. (voor alle dansgroepen) 

Woensdag 10 juli KBO BLITTERSWIJCK: 
Barbecue bij clubgebouw ’t Huukske.  
(alleen voor leden) 

Donderdag 11 juli KBO OIRLO:  
Rondleiding bij Zorgboerderij De Hofsteeg in Oirlo. 
Aanvang 13.30 uur. (alleen voor leden van de KBO 
Oirlo; opgeven noodzakelijk) 

Dinsdag 16 juli KBO OIRLO:  
Historische wandeling "MARKANT" door hartje 
Venray, onder leiding van gids Gerard van Dijk. De 
start van de route is bij het VVV-kantoor op het 
Henseniusplein, om 13.30 uur. (alleen voor leden van 
de KBO Oirlo; opgeven noodzakelijk) 

Dinsdag 16 juli MBvO DANSEN: 
Zomerinstuif country-line dansen, van 19.00 tot 21.00 
uur, De Kemphaan. (voor alle dansgroepen) 

Woensdag 17 juli MBvO DANSEN:  
Zomerinstuif volksdansen, vanaf 9.30 uur in De 
Kemphaan. (voor alle dansgroepen) 

Woensdag 17 juli KOV HOLTHEES-SMAKT: 
Busreis naar Loosdrechtse plassen en Vechtstreek. 
Vertrek om 8.15 uur vanaf het Meester Theo Plein in 
Holthees. De dag wordt afgesloten met een diner bij 
’De drie dorpen’ in Ankeveen. Omstreeks 21.00 uur 
zijn we terug in Holthees. (alleen voor leden)  

Woensdag 17 juli KBO BLITTERSWIJCK: 
Schieten op het terrein van het Gilde van 
Blitterswijck. Het evenement begint om 13.30 uur. 
(alleen voor leden) 

Donderdag 18 juli KBO WANSSUM: 
Fietstocht. Vertrek 13.30 uur bij De Zandhoek.  
(voor KBO leden van Wanssum, die zich hebben 
opgegeven) 

Donderdag 18 juli KBO OIRLO:  
Samen eten bij De Terp. Aanvang 12.00 uur.  
(voor de ouderen die zich hebben opgegeven)  

Donderdag 18 juli KBO OIRLO:  
Rondleiding bij rozenkwekerij Reintjes in Veulen. 
Aanvang 14.00 uur. (alleen voor leden van de KBO 
Oirlo; opgeven noodzakelijk) 

Zaterdag  27 juli KBO OIRLO:  
Jeu de Boules met de drie dorpen Oirlo, Oostrum en 
Castenray op de banen in Oirlo. De wedstrijden 
beginnen om 13.00 uur, maar de deelnemers moeten 
aanwezig zijn om 12.30 uur. (alleen voor leden van 
de KBO Oirlo, Oostrum en Castenray) 

Dinsdag 30 juli KBO OIRLO: 
Fietstocht naar Houthuizer Molen in Lottum, 
aankomst daar om 14.00 uur. Vertrek per fiets om 
13.00 uur vanaf de Linde. (alleen voor leden van de 
KBO Oirlo; opgeven noodzakelijk) 

 Woensdag 31 juli KBO BLITTERSWIJCK: 
Jeu de boules op de banen bij ’t Huukske. Dit is de 
derde wedstrijd van het toernooi. De wedstrijden 
starten om 13.30 uur. (alleen voor leden die zich 
hebben opgegeven voor deelname aan dit toernooi) 

Woensdag 7 augustus KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Woensdag 7 augustus ANBO VENRAY:  
De korte fietstocht van de ANBO gaat in de 
vakantiepriode gewoon door. Vertrek om 13.30 uur 
bij De Kemphaan. Opgave ‘s morgens voor 10.00 uur 
bij Frans Beks, tel. 589083 of Wim van Tilburg,  
tel. 546524. (voor leden van de ANBO en KBO) 

Dinsdag 13 augustus KBO OOSTRUM, OIRLO en 
CASTENRAY:  
Bedevaart naar Kevelaer met Oirlo en Castenray. 

Dinsdag 13 augustus MBvO DANSEN: 
Zomerinstuif country-line dansen, van 19.00 tot 21.00 
uur in De Kemphaan. (voor alle dansgroepen) 

Woensdag 14 augustus MBvO DANSEN:  
Zomerinstuif volksdansen, vanaf 9.30 uur in De 
Kemphaan. (voor alle dansgroepen)  

Dinsdag 20 augustus KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL:  
Ontspanningsmiddag met een optreden van Rien 

ACTIVITEITENAGENDA VAN 

5 JULI TOT 30 AUGUSTUS 
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Vermaire uit Hilvarenbeek. De voorstelling begint om 
14.00 uur in De Smelehof. (alleen voor leden van 
KBO Ysselsteyn en Vredepeel) 

Dinsdag 20 augustus MBvO DANSEN: 
Zomerinstuif country-line dansen, van 19.00 tot 21.00 
uur in De Kemphaan. (voor alle dansgroepen) 

Woensdag 21 augustus MBvO DANSEN:  
Zomerinstuif volksdansen, vanaf 9.30 uur in De 
Kemphaan. (voor alle dansgroepen)  

Woensdag 21 augustus KBO YSSELSTEYN-
VREDEPEEL: 
Kienen in De Smelehof. Aanvang 13.30 uur.  
(alleen voor leden) 

Donderdag 22 augustus KBO WANSSUM: 
Fietstocht met picknick. (voor KBO leden van 
Wanssum, die zich hebben opgegeven) 

Verkeersmarkt  
 

Op zaterdag 18 mei nam het GehandicaptenPlatform 
Venray deel aan de verkeersmarkt op het Schouw-
burgplein. Brandweer, politie en ambulancedienst 
toonden tijdens deze manifestatie met demonstraties 
hun samenwerking bij verkeersongevallen.  
De belangstelling voor de verkeersmarkt was matig. 
Enkele standhouders probeerden de aandacht op 
hun activiteiten te vestigen. De stand van het GPV 
was voorzien van het nodige foldermateriaal. 
Ondanks dat tegenvallende bezoek zagen onze 
vrijwilligers kans toch nog een dertigtal exemplaren 
van de brochure ‘Scootmobielrijders in het Venrayse 
verkeer’ aan scootmobielgebruikers uit te reiken. 
Hiertoe moest wel het gehele plein worden 
bestreken.  
Een enkele keer werd zelfs een vrijwilligster met een 
scootmobiel ingezet. Tegelijkertijd werden 
inschrijfformulieren voor de scootmobielcursus op 18 
september uitgedeeld. 
 

Het Venrays Museum houdt u deze zomer niet alleen 
binnen, om de tekeningen van Jan de Beijer (1703-
1780) van deze regio te laten zien, maar stuurt u ook 
naar buiten om fietsend de plaatsen te bezoeken die 
hij getekend heeft. Een levensbeschrijving van Jan 
de Beijer kan men lezen in een artikel van de 
Limburger van 21 juni. 

Het museum heeft hiervoor drie fietsroutes uitgezet 
tot zelfs over de huidige landsgrenzen heen. 

Route 1: Fietstocht door Noord Limburg. Deze is  
52 kilometer lang en voert vanaf Venray, Oostrum, 
Geijsteren, Wanssum, Blitterswijck, Ooyen, 
Broekhuizenvorst, Swolgen, Melderslo (De Locht), 
Horst, Castenray, Leunen en terug naar Venray. 

Een kortere route van 43 kilometer voert vanaf 
Swolgen, Tienraij, Oirlo, Leunen naar Venray. 

Route 2: Fietstocht 
door het oosten van 
Noord Brabant heeft 
een lengte van  
45 kilometer. Deze 
voert vanaf 
Overloon via 
Holthees (kasteel 
Makken waar Jan 
dikwijls logeerde) 
Vierlingsbeek, 
Groeningen, Vortum Mullem, Sambeek, Boxmeer, 
Rijkevoort, Ledeacker, St.Anthonis, Westerbeek en 
terug naar Overloon. 

Route 3: Fietstocht van Gennep naar Goch en terug, 
over een afstand van 42 kilometer en voert vanaf 
Gennep, Ottersum, Ven Zelderheide, Grunewald, 
Nergena, Kessel, langs de Niers naar Goch, terug 
via Hassum, Hommersum en Ottersum naar 
Gennep. 

Met deze drie fietsroutes zet het Venrays Museum 
een nieuwe trend in. Het wil de museumbezoeker 
activeren om fietsend de plekken te bezoeken waar 
in dit geval Jan de Beijer heeft zitten tekenen. 

De tentoonstelling van Jan de Beijers tekeningen en 
prenten is afgelopen week begonnen en is in het 
Venrays Museum tot 1 september te zien op 
woensdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 
uur. 

De routebeschrijving met kaart en de eventuele 
tekeningen met uitgebreide tekst in het boekje zijn 
voor € 2,50 verkrijgbaar bij het museum. 

 

Herman Jacobs 
 

GPV NIEUWS 

OP DE FIETS MET JAN DE BEIJER 

Kasteeel Makken  
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INFO OUDERENWERK: zelfstandig blijven wonen op een plezierige, gezonde en veilige manier, in de omgeving waar 
u zich thuis voelt? Synthese geeft informatie, advies en hulp  aan diegenen die een steun in de rug nodig hebben. 
Over wonen, welzijn, zorg én financiële regelingen. Met zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid als 
uitgangspunt. En als doel dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving. 

 
EETPUNTEN IN DE GEMEENTE VENRAY. 
In de afgelopen maanden heeft Synthese onderzoek 
gedaan naar de verschillende eetpunten in de gemeente. 
Er zijn opvallend veel mogelijkheden voor zowel jong als 
oud om ergens in de gemeente aan te schuiven bij een 
eetpunt. 
In Venray-kom zijn maar liefst acht mogelijkheden om 
maandelijks, twee wekelijks, wekelijks of dagelijks een 
warme maaltijd te gebruiken.  
In de kerkdorpen van de gemeente is bijna overal een 
eetpunt gerealiseerd. In Smakt/Holthees zal een eetpunt 
in het najaar worden geopend en in Heide zal 
vermoedelijk tegen het einde van het jaar een dergelijke 
voorziening worden gerealiseerd.  
Op de meeste plaatsen kunnen alle bewoners uit de buurt 
of de wijk zich aanmelden en in enkele gevallen is het 
eetpunt opgezet voor een bepaalde doelgroep bijv. de 
ouderen. 
De prijzen voor een warme maaltijd lopen uiteen van  
€ 6,00 tot €11,00 per persoon. 
Voor een meer uitgebreid overzicht kunt u contact 
opnemen met Synthese. 
 
BOODSCHAPPENPLUSBUS. 
In de maanden april, mei en juni werd op de 
vrijdagochtend de mogelijkheid geboden voor ouderen en 
mensen met een beperking om wekelijks te gaan winkelen 
in het centrum van Venray. In deze proefperiode werd de 
BoodschappenPlusBus van Horst aan de Maas ingezet. 
De uitvoering was in handen van de Algemene Hulpdienst 
en de proef werd begeleid door Synthese. 
De proef met bus zou moeten aantonen of er in de 
gemeente belangstelling is voor een dergelijke 
voorziening. 
Na 3 maanden kan worden vastgesteld dat de 
belangstelling zeer gering is. Er is besloten om de 
proefperiode niet te verlengen. 
De werkgroep, waarin de gemeente, Wonen Limburg, 
ouderenorganisaties, de Algemene Hulpdienst en 
Synthese zijn vertegenwoordigd, zal zich nader beraden 
over de uitkomsten van de proefperiode. 
 
 

 

INFORMELE ZORG.             
Informele zorg door mantelzorgers, familie, vrienden en 
vrijwilligers is van grote maatschappelijke waarde. 
Informele zorg is het fundament onder de beroepsmatige 
zorg. In de nabije toekomst wordt informele zorg nog 
belangrijker onder andere door de dreigende 
onbetaalbaarheid van de zorg en de personeelstekorten. 
Ook het groeiende besef dat goed samenspel tussen 
formele en informele zorg invloed heeft op de kwaliteit van 
zorg en kwaliteit van leven van zorgvragers speelt mee. 
Mantelzorgers zullen steeds meer hun eigen sociaal 
netwerk moeten gaan betrekken in het zorgen; daarnaast 
kan er een zorgvrijwilliger aanvullende ondersteuning 
bieden.  

Het Steunpunt Mantelzorg kan informatie en advies geven 
over passende ondersteuningsmogelijkheden. Zij hebben 
een uitgebreid overzicht waarop alle informele 
zorgorganisaties in de gemeente Venray in kaart zijn 
gebracht; variërend van Algemene Hulpdienst tot 
Zonnebloem.  

AANGEPASTE VAKANTIES.          
Er zijn diverse organisaties die verzorgde vakanties 
aanbieden. Bureau ‘Zorgsam’ kan regelen dat de 
noodzakelijk zorg geboden wordt tijdens het verblijf in een 
Zorghotel of andere verzorgende accommodatie. Zorgsam 
neemt de rompslomp uit handen, om ook mensen met 
een zorgbehoefte een zorgeloze vakantie aan te bieden. 
Voor meer informatie; www.zorgsamvakanties.nl  

‘Hetvakantiebureau.nl’ is een organisatie die, samen met 
Alzheimer Nederland, vakanties aanbiedt voor 
mantelzorgers met een thuiswonende dementerende 
partner. Met hulp van vrijwilligers bieden zij vakanties aan 
in Nederland en in het buitenland.  

Steeds meer zorgverzekeraars, zoals Menzis en Zilveren 
Kruis Achmea, vergoeden een gedeelte van de kosten. 
‘Opkracht’ biedt in samenwerking met Allegoeds vakanties 
een aanbod voor zorgvragers en mantelzorgers. Voor 
aanvullende informatie: www.opkracht.nl 

Synthese – ouderenwerk Venray:  Contact Synthese: 

• Dasja Giantsios - netwerkcoaching/steunpunt mantelzorg Venray Kantoor Leunseweg 51, 5802 CG Venray  

• Kamelya Ertürk - ouderenadvisering allochtone ouderen tel: 517300,  

• José Wijnhoven - steunpunt mantelzorg Venray mail: info@synthese.nl, site: www.synthese.nl 

• Hans Chlon - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen Steunpunt mantelzorg 

• Léon van Dijck - ouderenadvisering/opbouwwerk ouderen,  WMO-loket gemeente: maandag 13-17 uur, 

 - coördinatie sociale alarmering donderdag 09-12 uur. 
  Mail: mantelzorg@venray.nl tel:523333 
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Over uilenborden en een 
onstuimig IJsselmeer 
De door de ‘KBO-werkgroep meerdaagse reizen’ 
georganiseerde vijfdaagse naar Friesland is door de 
deelnemers ervaren als geslaagd. Op 20 mei 
vertrokken 58 deelnemers vanaf De Kemphaan 
richting het noorden. Er was een tussenstop in 
Apeldoorn en Schokland, het voormalige eilandje in 
de Noord-Oostpolder. Tegen de middag werd het 
hotel in Rijs bereikt. Het indrukwekkende ing. Wouda 
Stoomgemaal in Lemmer stond op het 
middagprogramma. De eerste dag van deze reis 
werd besloten met een buffet, waarna de mensen  
nog wat bijpraatten, een kaartje legden of de kamers 
opzochten. 

De volgende ochtend vertrok het gezelschap naar 
Sneek voor een boottocht van drie uur over de  
Friese kanalen en meren. Er was koffie en gebak aan 
boord en tegen de middag volgde een goede lunch. 
Na terugkomst in Sneek volgde een bezoek aan een 
kaasmakerij annex winkel in Workum. Daarna 
maakten we een bustocht door het Friese boerenland 
met zijn aparte bouwstijlen.  

Het zogenaamde uilenbord 
op de gevels maakte indruk, 
vooral door de uitleg van de 
reisleiders, die hechte 
banden met en kennis over 
Friesland bleken te hebben. 
De zwanen in het bord 
symboliseren de trouw in de 
boerenfamilie en de zogenaamde makelaar in het 
midden gaf vroeger de financiële positie van de 
familie aan. Jongeren op vrijersvoeten konden aan de 
kleuren wit of groen zien of de gewenste verkering, 
afgemeten aan de mate van welstand, door kon 
gaan.  

Veenhuizen 
De derde dag bezochten de KBO’ers het 
gevangenismuseum in Veenhuizen. De ouderen 
prezen zich gelukkig, dat ze nu leven en niet in het 
verleden met al zijn lijf- en doodstraffen. Gelukkig 
bleek er na de lunch in het museumrestaurant 
niemand te zijn achtergebleven of opgesloten. Na 
een bezoek aan het Friese dorp Sloten en een tocht 
door het Friese land volgde nog het diner en een 
muziekavond met dans.  

Zeer woelig water 
Op donderdag deden de reizigers Stavoren aan voor 
een boottocht over het IJsselmeer naar Enkhuizen, 
waar ze een bezoek brachten aan het Zuiderzee 
museum. De terugtocht naar Stavoren duurde 
anderhalf uur. Vanwege de sterke wind was het voor 
enkelen uit het gezelschap een spannende ervaring 

in een nogal heftig heen en weer deinende boot. Ze 
waren blij weer vaste grond onder de voeten te 
hebben. 

De volgende ochtend was het inpakken geblazen 
voor de terugreis. Op de terugweg maakten de 
ouderen in Harderwijk in groepen met een gids een 
stadswandeling. Ze zongen met het Limburgs 
Volkslied een passerend bruidspaar alle geluk toe op 
hun huwelijksdag. Na een bezoek aan een 
palingrestaurant reed de bus over de Veluwe, langs 
Paleis het Loo, het oorlogsmonument in Oosterbeek 
en stopten in Zeeland om in ‘Het Witte Huis’ een 
uitgebreid afscheidsdiner te gebruiken. Daar werden 
ook de reisleiders Jan en Elly bedankt voor hun 
goede zorgen.  

Wim Claessens 

Op woensdag 3 september start het cursusseizoen 
2013-2014 in Venray, nu in ouderencentrum De 
Kemphaan. De cursussen zijn gericht op 
optimaliseren en zo mogelijk verbeteren van 
communicatieve vaardigheden.  

Afasie is een taal– en spraakstoornis ten 
gevolge van een beroerte, hersenbloeding of 
ongeluk. Het herstel, de revalidatie, vergt 
veel tijd.  

De cursussen zijn elke dinsdag van 10.15 tot 11.45 
uur en van 12.00 tot 12.45 uur in taalgroepen en van 
13.45 tot 15.15 uur in communicatiegroepen en 
computergroepen. Er is ook aandacht voor het leven 
met afasie in verwerkingsgroepen. Bij gebleken 
belangstelling zijn er ook andere groepen mogelijk.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
afasietherapeut, tel. 06-49374683 of e-mail  
afasietherapeut@afasiecentrum-noord-limburg.nl 

Door bemiddeling van oud-KBO-voorzitter 
Henk de Klerk konden 55 leden van KBO 
Venray-kom begin juni een bezoek brengen aan het 
Europees Parlement in Brussel. De bus was in een 
mum van tijd vol. 
Om 11.00 uur werden de deelnemers verwelkomd 
door een persoonlijke medewerker, Dominique 
Lebens. Daarna was het tijd om van gedachten te 
wisselen met Ria Oomen-Ruijten. Eerst gaf ze inzicht 
in haar eigen drukke agenda. Vervolgens gaf ze haar 
kijk op de gang van zaken in Turkije. Naar haar 
mening is er de laatste jaren in Turkije veel ten goede 
veranderd, maar de manier waarop regering en 
oppositie met elkaar en met demonstranten omgaan, 

KBO VENRAY VIJF DAGEN OP ‘RIJS’ 

OUDEREN VENRAY IN EUROPEES 
PARLEMENT 

Lees verder op pagina 16 

 CURSUSSEN AFASIE 
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Sinds een jaar hangen er in het centrum van Venray op straathoeken twee 

naamborden: in het blauw de huidige straatnaam, in het bruin de vroegere benaming. 

Deze rubriek geeft uitleg over het hoe en waarom. 

Huidige naam:  Schoolstraat 

Oude naam:    Dornevennekensstraete 

Leidt van:   Henseniusplein naar ’t Eind (Eindstraat) 

Betekenis: Het gedeelte van de Schoolstraat vanaf pand Martens (nu De Bleek, daarvoor Jan 
Henssenstraat) tot aan het kruispunt Hoenderstraat – Marktstraat droeg in vroege tijden de naam 
‘Dornevenneken’, een natuurlijke waterplas. Het ven lag aan de westzijde van de Schoolstraat ter hoogte 
van het Schoutenstraatje. Het ‘Dornevenneken’ is de enige naam in Venray met het woord ‘ven’. Omdat het 
zelfs een straat werd, rechtvaardigt dit de conclusie dat dit ven in directe relatie gebracht kan worden met 
onze plaatsnaam Venray, oftewel Venrode: een in het bos gerooide plek bij een ven. Tot ongeveer 1835 
was de naam Dornevennekensstraete nog in gebruik. 

 

Van 1717 tot 1793 hoorde Venray bij het Pruisisch Rijk. De Pruisen 
voerden de brandvoorzieningen in. In het dorp werden op veel 
plaatsen brandkuilen voor bluswater gegraven. Zo ook aan de 
Dornevennekensstraete, de Maesterskoel en Looierskoel, op de plek 
waar nu de schouwburg staat. De ene werd ook voor het looien van 
leer gebruikt, de andere voor het wassen van kleding en linnen. Dit 
wasgoed werd daarna op het aangrenzende grasveld in de zon 
gedroogd waardoor het bleekte. Vandaar de naam De Bleek. 

 

Aan de Marktstraat begon de nummering met nr. 1: P. Goumans den 
Dooje Graver. Er tegenover stond de Eeuwige Lente, bloemenkwekerij van Sjef Keyzers. Verder aan de 
straat bouwde in 1933 Sjang Zegers (Bert Braoj) de bekende smederij met winkel. Aan dezelfde kant de 
kachelsmid en ijzerhandel van Piet Smits. Aan de Schoolstraat woonden en werkten veel kleermakers, 
onder andere W. Beterams, Gerard Hoeymakers, K. van Aarsen en later Hub Schols. Op de ene hoek lag 
café Pijpers, middenin de straat Hotel Schaeffers, het latere café met zaal Wilhelmina van Doris van den 
Broek en op de andere hoek Hotel Kemps, nu chinees restaurant. 

 

Het meest merkwaardige bouwsel aan de Schoolstraat was op de hoek van het Henseniusplein tegenover 
hotel Kemps het bekende pissoir waar heren hun natuurlijke behoefte konden doen. Het ijzeren pissoir was 
groen geschilderd en had naar zijn vorm de bijnaam ‘de Krul’. In de 30-er jaren werd het vervangen door 
een gemetseld pissoir dat kort na de 2e wereldoorlog werd gesloopt. 

 

Wanneer veranderd: Het veld tussen Schoolstraat en Merseloseweg werd ook wel Houten Hoek genoemd, 
waar nu de schouwburg en het schouwburgplein liggen. De Houten Hoek werd pas in 1872 bebouwd met de 
Jongensschool, met bijbehorend huis voor het schoolhoofd en met de Muziekzaal van Euterpe (in 1895). 
Later werd de jongensschool de M.U.L.O. Venray. Na de bouw van de Jongensschool wordt natuurlijk de 
naam Schoolstraat gebruikt. Ook de Leeuwstraat werd toegevoegd aan de Schoolstraat en heette toen de 
Verlengde Schoolstraat. In 1922 werd het wegdek dat bestond uit maaskeitjes en grind beklinkerd en 
werden er doorlopende trottoirs aangebracht. 

Oude foto uit het archief van Jan van der Putten 
Tekst van Gérard Lucassen, bewerkt door Gerrit Kateman 

VAN WECHE EN STRAETE IN VENRODE (5) 

getuigt nog niet van echte democratie. 
Na de, grotendeels door Ria Oomen gesponsorde, lunch maakten de ouderen 
een bustour door Brussel, onder leiding van een zeer goede en humorvolle 
gids. Die vertelde op onnavolgbare wijze een heleboel over Brussel, ook bij de 
wandeling door het centrum, met als eindpunt de prachtige Grote Markt. De 
deelnemers aan deze dagtocht gaven alleen maar lovende reacties op het 
gebodene. Zie voor de foto’s van deze trip ook www.kbovenray.nl 
 

Harrie Francken 


