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  Hoe zit het nu met ANBO  

  Dag van de Ouderen geslaagd  

  Expositie prentjes in Kantfabriek Horst  

IN DIT NUMMER O.A. 

Een tegen allen. Het lijkt wel oorlog binnen de Algemene Nederlandse Bond van Ouderen. Het landelijk 
bestuur en de afdelingen liggen danig met elkaar overhoop. De een roept fraude, heft de afdelingen op en 
blokkeert de rekeningen; de ander spreekt van dictatorschap en arrogantie. Ouderen bedanken massaal 
voor de ANBO. Het logo van ANBO op de eigen website symboliseert als het ware de strijd. Venray roept 
de leden op ter vergadering. Lees verder op pagina 8 en 9. 
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Gezellige drukte op de  

Dag van de Ouderen  

in de Schouwburg. 
 

Foto Bert Wauben 
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COLOFON  

De Schakel is het informatieblad van de Centrale van 
Ouderenverenigingen Venray. De Schakel verschijnt 
10x per jaar in een oplage van 3300 exemplaren en is 
óók te lezen op www.seniorenraadvenray.nl 
Los abonnement: € 16,- per jaar, te bestellen via het 
secretariaat. 
De volgende Schakel verschijnt op 11 december. 

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

Kopij aanleveren t/m donderdag 26 november. 

Advertenties moeten uiterlijk 24 november ingeleverd 
zijn op e-mail: advertentie.schakel@seniorenraad.info  

Dit is tevens het adres voor informatie over 
voorwaarden en tarieven van advertenties. 

Redactie:  
Jaques Penris (voorzitter, tel. 585364),  
Herman Jacobs, Matt Botden, Henk Classens,  
Anja Kooiker en Johan Koster. 

Redactiesecretariaat:  
Henk Classens, Castelostraat 4, 5811 AP Castenray, 
henk.c1@ziggo.nl 

Grafische Vormgeving:  
José Mulders en Theo Swinkels. 

Drukwerk: MultiCopy Venray.  

De Schakel wordt mede mogelijk gemaakt door 
financiële steun van de gemeente Venray. 

(over: betrokkenheid Centrale-leden, 
woningtoewijzingsbeleid, lid Bouwen, Verbouwen en 
Wonen en het verschijnen van Nestor)  

De Seniorenraad, het dagelijks bestuur van 
de Centrale van Ouderenverenigingen, heeft in 
de vergadering van 8 oktober nog eens gesproken 
over de vraag op welke wijze de Centrale-leden meer 
betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. 
Diverse afdelingen voelen zich nog niet echt 
verbonden met de Centrale, waarvan ze toch 
volwaardig lid zijn. In de wandelgangen wordt nog 
vaak gezegd, dat ze een aantal zaken zelf beter 
kunnen regelen. “Er is wel waardering voor wat 
de Seniorenraad voor de Centrale doet, maar het 
raakt hen niet”, aldus Jan Hurenkamp. Vandaar dat 
die afdelingen ook vinden dat er teveel vergaderd 
wordt. 
Harrie Francken had hier wel een verklaring voor: 
de KBO Limburg kent een regiovergadering, een 
subregio-meeting én de Centrale-bijeenkomst. 
Op alle deze vergaderingen en ook in de eigen 
afdeling worden dezelfde onderwerpen besproken. 
Afgesproken is nu om de net ingezette nieuwe 
vergaderlijn voort te zetten en snel te evalueren met 
de Centrale. Als er telkens onderwerpen worden 
besproken die iedereen aangaan en de Seniorenraad 
met de afdelingen goed overlegt over het beleid, 
moet het allicht beter gaan. 

Woonwensen 
Een van die punten in de komende tijd zal het 
woningtoewijzingsbeleid kunnen zijn. Hierover heeft 
op 4 november een themabijeenkomst plaats in 
Oostrum. Mensen die al langer ingeschreven staan, 
zien toch telkens anderen, ook mensen van buiten, 
voorgaan als er een huurhuis vrij komt. Dat wringt. 
Van de andere kant, zo werd gewaarschuwd, zal het 
met de stroom asielzoekers en vluchtelingen alleen 
maar meer voor gaan komen. 

Seniorenraadslid 
De oproep in De Schakel om kandidaten te vinden 
voor de Seniorenraad, heeft resultaat gehad. 
Gerrit Hendriks uit Merselo heeft aangegeven zich 
beschikbaar te willen stellen voor de commissie BVW 
(Bouwen, Verbouwen en Woonomgeving).  
Hij komt dan tevens in de Seniorenraad, die unaniem 
deze kandidatuur ondersteunt. 

Nestor 
Namens de redactie van De Schakel heeft voorzitter 
Jaques Penris een brief geschreven aan het landelijk 
KBO-blad Nestor, met de vraag om dit blad 
regelmatiger te laten verschijnen. Nu komt het blad 
vaak om de vier weken, maar dan ineens zitten er 
zes of zeven weken tussen. De redactie bepleit een 
periode van vijf weken aan te houden met in 
de zomer en rond kerstmis één keer zes weken. 

  UIT DE SENIORENRAAD 
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AFKORTINGEN 

Ik heb al eerder geschreven dat er 
een tijd is geweest, waarin ons land 
nog niet werd geteisterd door allerlei afkortingen. 
En als er al eens eentje werd gebruikt, was die 
iedereen duidelijk. Temeer omdat je er maar enkele 
hoefde te onthouden. Vliegen deed je met de KLM, 
het weerbericht kwam van het KNMI, je beleefdheid 
uitte je door a.u.b. of s.v.p. te schrijven en als je ook 
nog z.o.z. vermeldde, draaide de geadresseerde het 
papier om. 
Allemaal even simpel als het leven zelf, dat rustig 
voortkabbelde. Wie 65 werd, trok van Drees en 
niemand maakte zich zorgen over zijn WAO- of  
ANW-gat. Om de eenvoudige reden dat deze 
begrippen plus de bijbehorende gaten nog niet 
uitgevonden waren. 

Ik moest daar onlangs aan denken toen mijn broer 
via zijn ‘WhatsApp’ liet weten dat hij naar de hap was 
geweest. Ik had geen idee wat hij bedoelde en 
hoopte maar dat hij smakelijk had gegeten. Totdat hij 
een foto appte van zijn zwerende, opgezette duim. 
Toen begreep ik dat het om de huisartsenpost moest 
gaan.  

Dat krijg je ervan als je te pas en zeker ook te onpas 
wordt doodgegooid met afkortingen, waarvan je bij 
God niet weet wat ze behelzen. Zeker niet als ze 
betrekking hebben op Engelse woorden, waarmee 
onze taal inmiddels vergeven is. Of weet u wat een 
CEO is? Zoek het op en je ziet dat het om een Chief 
Executive Officer gaat: gewoon een directeur dus. 

De diarree aan afkortingen is jaren geleden 
begonnen. Zichzelf respecterende bedrijven gingen 
lettercombinaties hanteren als KBB, KNP, KPN, RVS, 
RSV en SRV, varkens werden gekoppeld aan de KI, 
iemand die koninklijk onderscheiden werd, kreeg een 
KO en een bokser ging eraan te gronde. Om maar 
enkele voorbeelden te noemen. Zelfs universiteiten 
deden mee. De katholieke universiteit van Nijmegen 
werd KUN. De katholieke universiteit van Tilburg zag 
de bui al hangen, maar realiseerde zich op tijd dat 
Tilburg in Brabant ligt en noemde zich 
dientengevolge KUB. 

Sindsdien kennen we een niet te stuiten stroom aan 
afkortingen, waaraan ik (geheel tegen mijn gewoonte, 
maar wel met een reden) een wat ver gezochte, 
flauwe maar wel gloednieuwe, wil toevoegen: DVC. 
Die afkorting staat voor De Voorlaatste Column.  
In december heb ik vier jaar lang in totaal veertig 
columns geschreven. Ik vind het mooi geweest.  
In de laatste column (DLC?) kom ik er nog op terug.  

TV   
(Theo Vliegenberg)  

  COLUMN 

Locoburgemeester Lucien Peeters 
heeft de Bronzen Waarderingspenning van 
de gemeente Venray uitgereikt aan mevrouw 
Trudy Eekhout-Dumoulin, tijdens haar afscheid van 
de Seniorenraad. Ze ontving de onderscheiding voor 
haar werk als belangenbehartiger voor ouderen en 
zorgvragers. 

Trudy Eekhout-Dumoulin is een vasthoudend 
belangenbehartiger geweest, die een brugfunctie 
vervulde tussen de belanghebbenden en 
de betrokken instanties. Ze heeft er voor gezorgd dat 
er naar deze doelgroep geluisterd wordt en dat 
zorgvragers ook door zorg- en andere instanties 
serieus genomen worden. Maar ze deed meer. 

Nadat de stichting ‘behoud basiszorg ziekenhuis 
Venray’ in 2008 werd opgeheven, werd mevrouw 
Eekhout voorzitter van ‘Platform Zorgbelang Venray’. 
Het Platform heeft onder haar leiding onderzoek 
gedaan naar de succesfactoren van wijk- en 
buurtgericht werken, waaruit een aantal concrete 
voorstellen kwamen om succes te bereiken. Sinds 
2009 is mevrouw Eekhout ook bestuurslid van 
de Stichting Computercursussen, een club die zich 
bezig houdt met het ontwikkelen van een nieuwe 
visie op het aanbod van ICT aan ouderen.  
In dezelfde periode werd ze ook bestuurslid van 
de vereniging palliatieve terminale zorg.  

  WAARDERINGSPENNING  

  TRUDY EEKHOUT  

Nieuwjaarsreceptie. Het jaar gaat naar 
het einde. De Seniorenraad heeft besloten 
de nieuwjaarsreceptie 2016 te houden op 
vrijdag 8 januari, om 15.00 uur in De Kemphaan.  
Hiervoor zijn alle ouderen uitgenodigd. 
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Cursus Excel 

In het gebouw van Seniorservice 
Venray aan de Prins Bernhardstraat start op vrijdag 
13 november 2015 een aantal bijeenkomsten over 
het gebruik van het computerprogramma Excel. 
De bijeenkomsten worden gehouden op 
de vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur en bestaan 
uit 10 tot 15 sessies, afhankelijk van de behoefte en 
in overleg met de deelnemers. Er wordt gewerkt in 
kleine groepen, van minder dan 10 personen. 
Met veel persoonlijke aandacht leert u met name die 
facetten van Excel die uw bijzondere belangstelling 
hebben. U hoeft geen ingewikkelde formules te leren 
als je die toch niet gaat gebruiken. Uitgangspunt is 
dat de deelnemers de grondbeginselen van het 
omgaan met de computer beheersen. 
Belangstellenden (alle leeftijden) kunnen informatie 
vragen of zich aanmelden via e-mail: 
jos.linders@home.nl of tel. 584251  
Seniorservice is een organisatie zonder 
winstoogmerk, daarom zijn de deelnemerskosten 
voor de activiteiten laag. Voor groepen, bedrijven of 
organisaties kunnen aangepaste afspraken worden 
gemaakt. 

 
Expositie 

De gehele maand december is er in de bibliotheek 
een expositie van Seniorservice.  
Er zullen werken te bewonderen zijn van 
de hardanger groep, houtmodelbouw/miniatuurbouw 
en quilten.  
Op koopzondag 20 december is er vanaf 12.00 uur 
tot 17.00 uur een demonstratie quilten en hardanger. 
De expositie is tijdens de openingstijden van 
de bibliotheek voor iedereen vrij toegankelijk.  
U bent van harte welkom. 

 

Tijdens de Dag van de Vrijwilliger is  
Logeerhuis Kapstok door de jury uitgeroepen tot 
de Vrijwilligers-organisatie van 2015. Deze stichting 
ontving een oorkonde en een prijs van 500 euro, 
beschikbaar gesteld door Rabobank Horst Venray.  
De twee andere genomineerden, Jong Nederland 
Venray en Seniorservice Venray kregen 100 euro van 
Match, Steunpunt Vrijwilligerswerk Venray.  
Voor de publieksprijs kwamen, naast genoemde 
organisaties ook KIC Castenray (Kleur in Castenray), 
OJC Jera ’70 Ysselsteyn en zwembad de Broekberg 
Wanssum in aanmerking. Maar ook hier won 
Logeerhuis Kapstok. De stichting kreeg daardoor 
nog eens 250 euro uit handen van Jan Loonen van 
Venray Bloeit. 

  CURSUSSEN BIJ  

  SENIORSERVICE 

KAPSTOK  

VRIJWILLIGERSORGANISATIE 2015 
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Met iets meer dan vijfhonderd bezoekers 
was de Dag van de Ouderen in Venray 
minder druk dan andere jaren. Maar mede door het 
fraaie weer werd het toch een geslaagde happening. 

Het feest op 1 oktober begon met een verrassing. 
Deken Harrie Smeets was uitstedig en de nieuwe 
pastoor van Leunen, Theo Miedema, was zijn 
vervanger. Deze bracht de pastoors Hub van Horne 
(Blitterswijck) en Jos Boon (Ysselsteyn) mee. 
Een ouderwetse mis met drie heren maakte de dienst 
extra feestelijk en ook de geweldige feestpreek van 
hoofdcelebrant Miedema werd door de senioren zeer 
gewaardeerd. De zang van het dekenale koor droeg 
aan die feeststemming bij. 

In de Schouwburg meldden zich al heel vroeg 
de eerste gasten. Niet omdat zijzelf de voorstelling 
wilden zien, maar om voor een slecht ter been zijnde 
dame alvast een plekje te bemachtigen. Daarna 
stroomde het publiek steeds sneller binnen. Maar 
de teller kwam dit keer niet tot de normale 600 
bezoekers, verre van dat. Iets meer dan 500 ouderen 
bezochten de show. Wat de oorzaak is van 
de bezoekersafname, is niet bekend. 
Het programma was er niet minder om en iedereen 
verliet zeer tevreden de grote zaal. In die zaal werden 
de toeschouwers onderhouden door eerst 
‘Ons Jonges’ uit Deurne met hun carnavaleske praat 
en liedjes, daarna door de vaak ontroerende zang 
van zangeres MarieChristien. Jammer dat zij aan 
de ‘zugabe’ die spreekstalmeester Harrie Holtackers 
haar wilde ontfutselen (een mooi Marialied) niet kon 
voldoen, omdat ze hiervoor geen muziek bij zich had. 

Dankzij de sponsors en de geslaagde loterij  
(alle duizend loten werden verkocht) lijkt het dat deze 
dag wegens het kleinere aantal bezoekers niet met 
een tekort wordt afgesloten. Het collectegeld in totaal 
211,06 euro is bestemd voor de restauratie van het 
kerkorgel in Geijsteren. 
Venraynaar Bert Wauben heeft tijdens dit feest foto’s 
gemaakt. Voor belangstellenden: deze staan op de 
website van de Centrale: www.seniorenraadvenray.nl 

DAG VAN DE OUDEREN 2015: 

MINDER VOLK, TOCH GESLAAGD 

Foto Bert Wauben 

Het dekenale koor had voor in de kerk plaatsgenomen. 

De Centrale van Ouderenverenigingen en 
de Seniorenraad zijn er nog niet in geslaagd 
een nieuwe voorzitter te vinden voor Trudy Eekhout, 
die zich om gezondheidsredenen heeft 
teruggetrokken. Voorlopig neemt Theo Verhoeven 
(vicevoorzitter en penningmeester) de honneurs 
waar. Verder zoekt de centrale een nieuwe 
secretaris. Tijdens de februarivergadering liet 
de huidige secretaris Paul van Doesum weten eind 
dit jaar ontslag te nemen.  
Eerder al had Jaques Penris gemeld, zich eind 2015 
terug te willen trekken als PR-functionaris. Hij wil 
alleen nog de redactie van De Schakel en 
de werkgroep Dag van de Ouderen blijven leiden. 
Mensen die belangstelling hebben voor een van 
beide functies kunnen zich melden bij het secretariaat 
van de Seniorenraad: Bosschermolen 5, 5801 HE 
Venray of per mail pvdoesum@gmail.com 

Begin dit jaar heeft RooyNet Venray, dat  
doende is zoveel mogelijk Venray's archiefmateriaal 
te digitaliseren, alle Schakels uit het archief van 
de Centrale van Ouderenverenigingen gekregen. 
In september was het bladzijde voor bladzijde in 
de computer zetten klaar. 
Jammer genoeg ontbreken de eerste twee 
jaargangen helemaal en verder zijn er van de eerste 
tien jaar enkele losse exemplaren verdwenen. 
De rest is nu opgeslagen op een harde schijf in 
de computer. Deze beelden worden niet op 
de website van RooyNet geplaatst.  
De werkgroep website van de Seniorenraad stuitte op 
het probleem dat de opslagcapaciteit van de eigen 
website veel te klein was. In overleg met 
de Seniorenraad is deze nu fors uitgebreid. 
Webmaster Matt Botden zal deze binnenkort op 
de site plaatsen, waarna iedereen de oude Schakels 
vanaf 1987 kan doorbladeren. Het papieren archief 
is overgedragen aan het gemeentearchief, waar het 
veilig is opgeborgen. 

  CENTRALE ZOEKT  

  BESTUURSLEDEN 

  OUDE SCHAKELS  

  GEDIGITALISEERD 

http://www.seniorenraadvenray.nl
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(Vervolg van het verhaal in De Schakel van 2 oktober) 

Alberto 
Veel mensen vonden zijn werk wel apart, maar wilden 
bij nader inzien toch niets van hem kopen. Zo kwam 
het dat hij op dit moment geen vaste woon- en 
verblijfplaats had en daar kwam nog bij dat zijn 
vriendin Brechtje hoogzwanger was. 

Toen Alberto, want zo heette 
de kunstenaar, de oude 
boerenschuur zag, bedacht 
hij zich geen ogenblik, 
forceerde de deur en ging 
naar binnen. Hij keek om 
zich heen en zag een 
enorme berg ijzeren 
voorwerpen. “Wauw,” zei hij, 
“hier blijf ik voorlopig maar 
wonen.” Hij installeerde zich 
in het stro, dat daar lag. 
Tot zijn grote geluk vond hij 
buiten in de bogaard nog 
verschillende appels. 
De volgende dag ging hij zijn 
spullen halen, die in een 
kartonnen doos onder een 
brug over de rivier, stonden. 

Hij nodigde zijn vrienden en bekenden uit. Het liefst 
wilde hij ook zijn vriendin een plek in de schuur 
geven, maar op dit moment wist hij even niet waar ze 
verbleef. ’s Avonds werd het een geweldig feest met 
veel herrie, drank en drugs. 
Jonathan de schop, die toch wel het een en ander 
gewend was, zag dit alles met lede ogen aan. 
De oude vrouw werd wakker van al het lawaai en 
ondanks het feit dat ze doodsbang was, ging ze 
kijken. Toen ze al die mensen daar in de schuur zag, 
werd ze ontzettend kwaad. 
“Ga weg,” schreeuwde ze. “Eruit. Ik wil jullie hier nooit 
meer zien, ik ga de politie halen.” Niemand, die haar 
hoorde en eerlijk gezegd, niemand die haar zag, 
behalve Alberto, de kunstenaar. 
De volgende dag ging hij naar haar toe om haar zijn 
verontschuldigingen aan te bieden; het was tenslotte 
zijn schuld. Maar Jacoba, de oude vrouw, wilde niets 
met hem te maken hebben. “Je hebt nog één dag 
de tijd om hier weg te gaan,” zei ze. “Ik wil je nooit 
meer zien.” Schoorvoetend ging Alberto weg. 

Boodschappen 
Maar de oude vrouw was moe en slecht ter been.  
Zij kon nog maar nauwelijks boodschappen doen en 
voor zichzelf zorgen. Dat zag ook Alberto en weer 
ging hij naar haar toe. “Mevrouwtje, ik zie dat U bijna 
niets meer kunt. Laat mij U helpen. Ik ga wel 
boodschappen doen.” 
“Nee, nee, dat kan ik zelf allemaal nog wel,” zei 
Jacoba. 

  DE SCHOP JONATHAN (4) 
Maar ze wist dat dat niet waar was en een beetje 
tegen haar zin in, gaf ze toe. Zo ging Alberto 
boodschappen voor haar doen. Daar bleef het niet 
bij. Ook andere klusjes deed hij voor haar en Jacoba 
begon op den duur zelfs enige sympathie voor hem 
te voelen. 
Zo vroeg zij hem enige tijd later: “Alberto, wat doe jij 
eigenlijk voor de kost?” 
“Nou, ik ben een smid, die van oud ijzer mooie 
dingen probeert te maken, maar tot op heden kopen 
de mensen nog niet zo veel.”  
“Weet je wat,” zei de oude vrouw, “in de schuur ligt 
nog zoveel oud ijzer; dat mag je wel gebruiken.  
En je mag de hele winter in de schuur blijven wonen, 
op voorwaarde dat je mij af en toe helpt.”  

Zwanger 
Alberto sprong een gat in de lucht en hij vloog 
de oude vrouw om de hals. 
“Mag mijn vriendin dan ook hier komen wonen?” 
“Heb jij dan een vriendin?” vroeg Jacoba. 
“Ja,” zei Alberto, “en ze is zwanger.” 
 “Waarom is ze dan niet hier?” 
“Ze wilde nog een paar dagen naar de stad,” loog 
Alberto. “Ik denk dat ze binnenkort wel weer 
terugkomt.” 
Terwijl hij naar de schuur liep zei hij tegen de oude 
vrouw, dat hij haar morgen weer zou komen helpen 
met de boodschappen. Eenmaal in de schuur belde 
hij zijn vriendin. “Brechtje, kom gauw, we hebben 
de hele winter onderdak in een schuur. Hier kan ons 
kindje geboren worden.” 

Theo Jeuken  (wordt vervolgd) 
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Wie is: Piet Rongen 
Woonplaats: Oostrum 
Leeftijd: 69 jaar 
Getrouwd met: Roos 
Vader van: 2 zonen 
Opa van: 6 kleinkinderen 
Oud beroep: Verpleegkundige, 
 zowel psychiatrie (B) 
 als A verpleging  
Bezigheden: muziek, sportvereniging SVO, 

simulatiepatiënt bij Gilde Opleidingen, 
‘maatje’ van een psychiatrisch cliënt, 
koken, motorrijden, wandelen, 
historie Oostrum, IVN rondleidingen 
en tuinieren. 

Piet Rongen groeide op in het Brabantse Sambeek, 
maar vertrok al op zeventienjarige leeftijd naar Venray 
voor de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige 
op Sint Servatius. In de loop der jaren was hij zowel 
in de psychiatrie als in de ziekenhuisverpleging 
werkzaam, waarvan de laatste periode in 
managementfuncties. Acht jaar geleden stopte Piet 
met werken. Dat wil zeggen, met betaalde arbeid. 
Want wie leest waar hij allemaal mee bezig is, zal 
begrijpen dat hij niet bepaald in een zwart gat is 
gevallen. 
 
Een stille wens 
Desondanks vond Piet nog de tijd voor een nieuwe 
hobby, de vervulling van een langgekoesterde stille 
wens. Met een verre voorgeschiedenis. Als kind 
hoorde hij van de Sambeekse pastoor (in die 
vervlogen tijden uiteraard de man die besliste) dat 
zijn stem ‘niet geschikt’ was voor de plaatselijke 
‘Zangers van Sint Jan’. Piet trok hieruit de voorbarige 
conclusie, dat hij muziek wel kon vergeten en dat hij 
daarmee ongeschikt was voor de harmonie. Maar het 
bleef knagen. Muziek maken leek mooi, maar was het 
voor hem niet te hoog gegrepen? 
 
Music for Life 
Maar af en toe is het lot iemand gunstig gezind.  
De Oostrumse harmonie Sub Matris Tutela zocht 
twee jaar geleden naar een mogelijkheid om iets 
terug te doen voor de dorpsbewoners, mede als dank 
voor hun jarenlange steun. Samen met 
Kunstencentrum Jerusalem werd gestart met het 
project ‘Music for Life’, bedoeld voor volwassenen die 
graag een instrument willen leren bespelen of die een 
oude hobby weer op willen pakken.  
Als die activiteiten plaatsvinden binnen de eigen 
dorpsgrenzen, is de drempel heel wat lager dan  
als mensen voor de bestaande cursussen naar het 
‘verre’ Venray moeten. Een jaar geleden werd,  
naar het voorbeeld van de ouderengroep  
‘Grijs Bloeit’ (een project van de Zorggroep en het 
Kunstencentrum) in de Oude Watermolen gestart met 
een blokfluitgroep, onder leiding van een docent van 
Kunstencentrum Jerusalem.  

Er wordt gespeeld op altfluiten en een basfluit.  
Omdat er ook behoefte bestond aan het bespelen 
van andere instrumenten, startte daarnaast, 
eveneens onder leiding van een docent van 
Jerusalem, een groep waarvan de leden zelf een 
instrument mogen kiezen. Bij de start bestond die 
groep uit klarinetten, accordeons, keyboard en 
altblokfluit. Inmiddels is ook KBO Oostrum 
betrokken bij het project. 
 
Piet greep de mogelijkheid met beide handen aan. 
Samen met zijn vrouw Roos werd hij lid van 
de blokfluitgroep en langzamerhand merkte hij 
dat musiceren echt wel iets voor hem is.  
In de woonkamer staan twee lessenaars met 
bladmuziek altijd klaar voor het dagelijkse 
oefenuurtje. Eens in de week schuift zelfs een 
medemuzikante bij het tweetal aan. 
 
Simulatiepatiënt 
Al vele jaren is Piet betrokken bij het reilen en zeilen 
van de sportvereniging SVO. In het recente verleden 
deed hij daar ook bestuurswerk. Tegenwoordig doet 
hij de coördinatie van de vrijwilligersgroep die 
de accommodatie van het sportpark verzorgt. 
Een andere hobby van hem is het spelen van 
simulatiepatiënt voor groepen van Gilde Opleidingen. 
Niet te verwarren met de LOTUS-slachtoffers van 
het Rode Kruis. Het gaat hier om communicatie-
trainingen, het spelen van een verbale ‘rol’. 
Ook is hij lid van een culinaire club van medewerkers 
en oud-medewerkers van het Vincent van Gogh 
instituut, met als thuisbasis Zaal ’t Anker in Merselo. 
Verder mag Piet graag motorrijden, doet hij mee aan 
IVN activiteiten en loopt regelmatig samen met zijn 
vrouw NS-wandelingen. Tenslotte, vanzelfsprekend 
hun liefste bezigheid, genieten Piet en Roos zoveel 
mogelijk van hun nog jonge kleinkinderen. 

 
Johan Koster  

foto’s Gerrit Kuenen  

 

De blokfluitgroep met   
Piet Rongen, voorste rij rechts   

  DIT HOUDT ME BEZIG 
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stellen. Het gezamenlijk protest van alle Limburgse 
afdelingen had geen resultaat. Zij kunnen niet meer 
beslissen over de toegekende subsidie.  
Landelijk werd het erg, toen in september 
de rekeningen van alle afdelingen geblokkeerd 
werden en de toegang tot de websites van 
de afdelingen werd afgesloten. Op initiatief van onze 
afdeling hebben wederom alle Limburgse afdelingen 
gezamenlijk, door middel van een open brief naar 
mevrouw Den Haan, de Raad van Toezicht, 
de ledenraad en de pers, aangegeven dit niet te 
kunnen accepteren. Ondanks de talloze landelijke 
protesten wil ANBO Nederland in geen enkel opzicht 
het beleid aanpassen. 

Eerder, dus los van de ontwikkelingen van de laatste 
maanden, werd besloten om alle 387 afdelingen per 
1 juli 2016 op te heffen! Dit betekent dus verdere 
centralisatie. Plaatselijke belangenbehartiging wordt 
geblokkeerd. Alleen de activiteitencommissies blijven 
bestaan. De toenmalige ANBO Regio Limburg heeft 
zich steeds verzet tegen deze besluitvorming, 
waardoor de macht eenzijdig bij de directeur-
bestuurder komt te liggen. 
Onder de landelijke en zeker ook onder de Limburgse 
afdelingsbesturen heerst nu de teneur, dat 
bestuursleden gaan aftreden, zodat afdelingen 
verweesd overblijven. En een niet gering aantal leden 
zal het lidmaatschap van ANBO opzeggen. 

Veel van de Venrayse leden zijn al jaren lid van 
de ANBO, ieder met een eigen motief. Vaak vanwege 
het staan voor de belangen van ouderen bij 
de landelijke politiek, dikwijls ook om korting op 
bijvoorbeeld verzekeringen te krijgen. Anderen omdat 
de plaatselijke afdeling samen met de andere 
ouderenverenigingen bij de gemeente opkomt voor 
de senioren van Venray. Ook het afwisselende 
activiteitenprogramma is een trekker en  
last but not least: we vormen samen een fijne club.  

Veel is er binnen de ANBO veranderd en er gaat 
de komende tijd nog veel veranderen. In Venray gaan 
we binnenkort met onze leden overleggen over:  
hoe nu verder? Wij hopen dat er iets goeds uit komt. 
Waar hoop is, is leven. En nu helaas ‘enige’ herrie!  

Harry van der Locht, voorzitter afdeling Venray  

Eind september leek het of binnen de gelederen 
van de ANBO (Algemene Nederlandse Bond 
van Ouderen) de oorlog was uitgebroken. 
Het hoofdbestuur, zijnde bestuurder/directeur 
Liane den Haan (foto rechts), heeft 
alle afdelingsbesturen van fraude 
beticht, heeft alle bankrekeningen 
geblokkeerd en alle plaatselijke 
afdelingen opgeheven. 
Volgens Den Haan sluizen een 
aantal afdelingen gelden weg naar 
andere rekeningen. Vanwege de zorgvuldigheid heeft 
ze alle afdelingen maar in het beklaagdenbankje 
gezet. De afdelingen sloegen terug. Veel van dat geld 
is niet van ANBO Nederland, maar van 
gemeentebesturen, die er plaatselijke activiteiten 
mee subsidiëren. Zij eisen het vertrek van Den Haan. 

Zij dreigen massaal het lidmaatschap 
van de ANBO op te zeggen. 
Maar hoe kan dit toch, vragen KBO-
leden zich af. De redactie van 
De Schakel heeft de ANBO-voorzitter 
Harry van der Locht (foto links) 
gevraagd tekst en uitleg te geven aan 

buitenstaanders. ANBO Venray schreef, samen met 
andere afdelingen, een open brief aan de directeur, 
Raad van Toezicht en de landelijke Ledenraad  

We willen er niet omheen draaien, de landelijke pers 
en zelfs radio en tv hebben de laatste weken veel 
aandacht besteed aan ANBO Nederland en dat 
meestal niet in positieve zin ten aanzien van 
de onderlinge verhoudingen. Het bestuur van 
de afdeling Venray is De Schakel erkentelijk dat het 
de gelegenheid krijgt om een en ander toe te lichten. 
De directeur-bestuurder van ANBO Nederland, 
mevrouw Liane den Haan (zij vormt als enige 
de directie en het bestuur), legt de nadruk op 
landelijke belangenbehartiging en dat doet ANBO 
goed. De activiteiten van de afdelingen zijn in haar 
ogen niet relevant. Het laatste jaar zijn 
de tegenstellingen verscherpt, de afdelingen zijn in 
groten getale in verzet gekomen tegen het 
centralistische en solistische optreden van mevrouw 
Den Haan. 
In Limburg riep mevrouw Den Haan extra weerstand 
op door de regio Limburg per 1 januari 2015 samen 
met Brabant op te laten gaan in de Regio Zuidoost. 
Dit gebeurde bovendien een jaar eerder dan 
afgesproken. In juli/augustus van dit jaar kwam er 
een vertrouwensbreuk met de Limburgse afdelingen. 
Zonder enig overleg zette de directeur-bestuurder 
de ANBO Projectgroep Limburg buiten spel. Deze 
projectgroep werd eerder ingesteld om de provinciale 
subsidie voor de Limburgse afdelingen veilig te 

  OORLOG OM ANBO 

  VISIE ANBO VENRAY  

  OP ONTWIKKELINGEN 

ANBO BELEGT EXTRA VERGADERING  

ANBO Nederland is sinds weken helaas 
‘spraakmakend’. De landelijke pers 
besteedt ruime aandacht aan de 
ontwikkelingen binnen de ANBO-gelederen.  
Naar aanleiding van de jongste ontwikkelingen roept 
het bestuur van de Venrayse afdeling de leden bijeen 
voor een bijzondere najaars-ledenvergadering op 
donderdag 12 november om 14:00 uur in 
De Kemphaan. Op deze vergadering zal het bestuur 
de leden informeren over de gang van zaken en de 
opstelling van het bestuur. Nog belangrijker is de 
vraag: “Hoe nu verder?” De leden zelf zullen deze 
vraag moeten beantwoorden. Ieders aanwezigheid is 
gewenst, ook die van leden die vanwege deze gang 
van zaken al hun lidmaatschap hebben opgezegd. 
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In dit kader wil Venray ook laten weten dat het 
bestuur zich nooit zelf fêteert. Op deze manier kan 
de leden toch een attractief jaarprogramma geboden 
worden.  
De situatie nu? Voor 10 postzegels moeten we nu 
een gefundeerde aanvraag via Valkenswaard  
(“schiet het maar voor”) indienen bij Woerden en dan 
is het nog maar de vraag of we toestemming krijgen. 
‘Woerden’: Het geld van afdelingen behoort aan 
de vereniging ANBO. Ook gelden die afdelingen 
hebben verworven met activiteiten onder de naam 
van ANBO, behoren de vereniging toe. Gelden die 
zijn verkregen vanuit gemeentesubsidie behoren 
besteed te worden conform de subsidievoorwaarden. 
Dit geld wordt als zodanig dan ook geoormerkt en 
blijft ter beschikking staan. Dit geldt ook voor geld 
dat leden voor bepaalde doeleinden gespaard 
hebben, bijvoorbeeld voor activiteiten of jubilea. 

Er zijn afdelingen in het land die blijkbaar kapitalen 
op de bank hebben staan, terwijl de gewone leden 
steeds maar overal voor moeten bijbetalen. 

ANBO Venray: Er is in Venray geen 
schaduwrekening. De boekhouding loopt via het 
programma Twinfield van Woerden. En op onze 
rekening wordt niet gepot, integendeel, elk jaar 
wordt er op ingeteerd. 
‘Woerden’: In 2012 heeft de Verenigingsraad van 
ANBO besloten het ‘slapende geld’ (het spaargeld op 
lokale afdelingsrekeningen) werkend te maken. 
Vanaf 1 juli 2016 kunnen álle leden activiteiten 
organiseren voor ANBO. Met waar nodig 
ondersteuning, opleiding via de ANBO Academie en 
budget. Er verandert niets aan het budget voor lokale 
activiteiten, de verdeling vindt echter plaats via 
ANBO in Woerden. 

Hoe kan het hoofdbestuur van ANBO zomaar 
rekeningen blokkeren van afdelingen in heel 
Nederland?  
ANBO is anders georganiseerd dan de KBO, waar 
iedere afdeling zelfstandig is en een eigen kas heeft. 
Bij ANBO is alleen de landelijke organisatie een 
rechtspersoon. De afdelingen zijn helemaal 
afhankelijk van het hoofdkantoor in Woerden.  
Net zoals de commissies, werkgroepen en 
Schakelredactie geen eigen kas hebben, maar geld 
krijgen van de Centrale van Ouderenverenigingen. 
De Venrayse ANBO-leden betalen hun contributie 
dus niet aan de afdeling, maar aan de landelijke 
organisatie. Die schuift dan een deel van 
de inkomsten weer door naar de afdelingen.  
De controle van deze geldstroom ligt dus in handen 
van het hoofdkantoor in Woerden. Aangezien men 
daar bepaalde transacties van afdelingen verdacht 
vond (er ging geld naar rekeningen van organisaties 
die men niet kende) besloot directeur Liane den 
Haan ‘vanwege fraude’ alle rekeningen in het hele 
land te blokkeren. Ze zei er in september wel bij: 
“De meeste van onze vrijwilligers zijn te goeder 
trouw.” Maar voor veel ANBO-afdelingen was die in 
het algemeen gestelde beschuldiging van fraude 
een harde slag in het gezicht. 

Is er fraude geconstateerd?  
Reactie hoofdkantoor Woerden: “De afgelopen jaren 
is herhaaldelijk fraude geconstateerd. Dat staat los 
van het weglekken van geld: gelden die moedwillig 
buiten de vereniging geparkeerd zijn. Of dat te 
goeder of te kwader trouw gebeurt is niet relevant;  
dit is verduistering en is strafbaar.” 

Waarom heeft ANBO het bestuur en de directie van 
de vereniging in handen van één persoon gelegd?  
ANBO Venray: Dit is enkele jaren geleden statutair 
vastgelegd. Het Gewest Limburg heeft destijds  
(met vooruitziende blik) tegengestemd, maar legde 
qua stemmenaantal geen gewicht in de schaal. 
Een aantal afdelingen in Overijssel heeft zich toen 
al om die reden afgescheiden. 

Op die rekeningen staat subsidiegeld van provincie 
en gemeenten, bedoeld voor plaatselijke doelen. 
Mag het hoofdbestuur dat zomaar inpikken? 
ANBO Venray: De leden dragen per jaar € 38,- 
contributie aan Woerden af. Van dit bedrag ontvangt 
de afdeling € 4,30. Voor een speciaal doel, 
bijvoorbeeld ledenwerving, kan een bijdrage aan 
Woerden gevraagd worden. Woerden gaat van 
het standpunt uit dat de contributie niet bedoeld is 
voor activiteiten van de leden:  
“Die moeten dat zelf betalen”.  
Extra inkomsten komen via de gemeentelijke 
subsidie (nu in handen van Woerden) en door 
bescheiden sponsoring. ‘Ons bint zunig’ is het motto 
in Venray. Bij activiteiten worden autokosten 
gedeeld, rondleidingen worden gratis gedaan.  

 HOE ZIT HET NU MET ANBO? 

OPZEGGINGEN 

Door deze affaire hebben inmiddels  
7000 ANBO-leden in het hele land  
hun lidmaatschap opgezegd. Ook in Venray zijn er 
leden vertrokken. Onder hen ook bestuursleden en 
leden van Centrale-commissies en -werkgroepen. 
Hoeveel precies kan secretaris Frans Lemmers niet 
zeggen, want ook de ledenadministratie ligt, 
ontoegankelijk voor de afdelingen, in Woerden. 

LIMBURGSE SENIORENBOND? 

Bijna alle ANBO-afdelingen in Limburg  
willen ANBO de rug toekeren.  
Ze overwegen om een eigen Limburgse 
Seniorenbond op te richten. Maandag 2 november 
komen ze in Geleen bij elkaar om dit te bespreken. 
Afdelingen zin ook al met gemeentebesturen gaan 
overleggen over de subsidie die elk jaar aan de 
afdeling wordt verstrekt. De afdeling Venlo heeft haar 
leden geadviseerd, om, als zij dat wensen, voor 
1 december het ANBO-lidmaatschap op te zeggen. 
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Certificaten winkels 

Tijdens de Nationale Week van Toegankelijkheid 
2015 zijn op 9 oktober aan 107 van de 122 in mei 
beoordeelde winkels in het centrum van Venray 
de certificaten voor toegankelijkheid en bruikbaarheid 
uitgereikt. 

In de foyer van de schouwburg heette voorzitter 
Jac Haegens van het GehandicaptenPlatform 
de genodigden welkom. Een bijzonder woord van 
welkom was er voor twee van de zeven leerlingen 
van het Raayland College die voor hun 
maatschappelijke stage bij het project betrokken 
waren. Helaas waren de anderen door 
schoolverplichtingen afwezig. De meest 
belanghebbende partij, Winkeliersvereniging Venray 
Centraal, schitterde weer door afwezigheid.  
Een speciaal woord van dank was er voor 
de kartrekkers van dit project, de dames M. van Loon 
en M. Bastiaans. 

Haegens dankte de stagiaires. Dankzij hun 
medewerking werd de werkgroep BTB 
(Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) 
veel werk uit handen genomen en konden in mei 
122 winkels worden geschouwd. Deze beoordeling 
komt niet alleen mensen met beperkingen, maar 
ook ouderen en ouders met kinderwagens ten goede. 
Onder de klanken van een draaiorgel werden 
de certificaten in de winkels aan de overwegend 
enthousiaste winkeliers overhandigd.  
Ook burgemeester H. Gillissen gaf daarbij 
acte de présence en feliciteerde de winkeliers 
met het behalen van het certificaat. 

  GPV NIEUWS 

 

 Reis Schwarzwald 
 KBO Venray-
 Kerkdorpen later.  

In tegenstelling tot eerder 
vermeld is de beoogde reis 
naar het Schwarzwald nu 
gepland van 27 juni – 2 juli, 
dus 6 dagen. Nader bericht 
volgt begin 2016. 

Namens de werkgroep 
meerdaagse reizen 
KBO Venray-Kerkdorpen, 

Hay Achten tel. 571726 

De KBO in Geijsteren heeft een nieuwe manier 
gevonden om de kas te spekken.  
“De financiële situatie was niet florissant. Niet dat 
we armoede hadden, maar toch”, zegt het nieuwe 
bestuurslid Wim Vennekens. Hij stelde voor om een 
‘groentewinkeltje’ te beginnen op de plek waar 
mensen het oud papier ten bate van 
de jeugdbeweging kunnen inleveren. Daar kunnen 
de inwoners van het dorp één keer in de maand van 
de papierrommel af en nu meteen wat groente, 
eieren of bloemen meenemen. Geld in het potje doen 
en klaar. De KBO plukt de vruchten. De eerste 
zaterdag, eind september, viel niet tegen, zegt 
Vennekens. Zelfs denkt hij al aan uitbreiding van het 
assortiment met bijvoorbeeld producten van de groep 
‘Smaak van Geijsteren’, die fruit van particulieren 
verwerkt tot jam en compote. 

  GROENTE, BLOEMEN  

  EN OUD PAPIER 
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In het voorjaar werd bekend gemaakt, 
dat de wandel- en fietsroutes in Venray 
aan elkaar waren gekoppeld. Het initiatief ging uit 
van de stichting Rijk van Venray, het Dorpsraden-
overleg en de gemeente Venray. 
Dit wekte uiteraard mijn nieuwsgierigheid op, en ik 
besloot de proef op de som te nemen. Hoe de vork 
in de steel zat wist ik niet. Zelf dacht ik aan wéér een 
stel nieuwe aanwijsbordjes in het woud van al 
bestaande routes, zoals de Nico van Melo route, 
Maria-Jozef route, knooppunten, enzovoort. 
Maar nee, men heeft gekozen voor het bestaande 
netwerk: het wandel-knooppuntennetwerk. Ieder 
dorp in onze gemeente heeft zo’n netwerk opgezet, 
met zwarte paaltjes met bovenop het nummer van 
het knooppunt en aan de zijkant de verwijzing naar 
de volgende knooppunten. 
Dit houdt in dat meestal in de kern van ieder 
dorp het nummer met 1 begint en dan 
nummering oploopt rondom het dorp. In 
Blitterswijck bijvoorbeeld begint de nummering 
bij de kerk, evenals in Castenray. Het enige 
dorp dat niet in de kern met een 1 begint is 
Geijsteren. Een goede voorbereiding voor de te 
fietsen of lopen nummers is echt nodig, om van 
het ene dorp naar het andere te komen. 

Ik meldde mij op het VVV bureau, nu aan 
de Passage in Venray gevestigd, met de vraag 
hoe een en ander in elkaar zit. Er werd een 
kaart van 80x70 centimeter van de gemeente 
Venray voor mij opengevouwen. Het is een 
duidelijke kaart met omliggende plaatsen, met 
ingetekend alle knooppunten en 
de aansluitingen op de omliggende knooppunten 
buiten de gemeente.  
In de rechterbovenhoek is een extra vergroting 
gemaakt van de knooppunten in Holthees. 

Witte vlek 
Een grote witte vlek ‘siert’ de kaart. Dit is Venray 
zelf. Hier is geen enkel knooppunt. De witte vlek 
loopt van spoorweg Venlo-Nijmegen naar Vlakwater 
en van N270 in het zuiden tot aan de provincie grens 

in het noorden. Hier zult u dus geen zwarte paaltjes 
aantreffen. Als oplossing is gekozen voor extra 
aandacht door het Rooys Gidsen Gilde: zeven 
rondleidingen door het centrum van Venray. Maar 
daarmee bent u als zelfstandig fietser of wandelaar 
niet geholpen. Niet getreurd, buiten Venray staan 
honderden paaltjes die u de weg wijzen. We namen 
de proef op de som, van de Blitterswijckse kerk 
naar de kerk in Ysselsteyn, hemelsbreed ongeveer 
16 kilometer. Via de knooppuntenpaaltjes door 
Blitterswijck, Wanssum, Oostrum, Leunen, Heide, 
Ysselsteyn (de meest rechte verbinding) is het 
23 kilometer. U passeert zo 47 paaltjes, dus 
gemiddeld staat er om de 500 meter een paaltje.  
Op de fiets is het bijna niet te doen.  
Wandelend kan het wel, al komt u bijvoorbeeld 
vier maal paal nummer 14 tegen op de route.  
Als u het niet verwarrend vindt, de keuze is aan u. 

Fouten 
De kaart van Rijk van Venray geeft ook 
suggesties voor een dertiental wandelroutes. 
Verschillende hiervan heb ik al in De Schakel 
opgetekend, zoals deze zomer die door 
de Leunse Paes. De kortste is drie kilometer  
(in Blitterswijck) en de langste in Veulen: 
de Veulense waterenroute van twaalf kilometer. 

Heel jammer zijn de fouten en zelfs een 
blunder: De oude gemeente Meerlo-Wanssum 
is nog als apart grondgebied aangemerkt. 
Er staan ook de nodige taalfouten in. Nog een 
minpunt: tussen de knooppunten staan 
de afstanden zo klein gedrukt dat u ze met een 
vergrootglas moet lezen. De grootte van 
de kaart is bij de voorbereiding prima, maar 
onderweg erg onhandelbaar. U kunt beter op 
de site van het routebureau Noord- en Midden-

Limburg de routeplanner nemen en de route 
downloaden en printen op een A4’tje. 
Op de kaart van Rijk van Venray zijn de routes 
aangeven in kleur: rood zijn verharde wegen  
(85 procent) en de onverharde paden hebben 
de kleur groen (tien procent). De rest, in blauw, zijn 
‘laarzenroutes’, zoals in de Castenrayse Vennen. 
Dan is de kaart nog tweetalig, Nederlands en Duits. 

Herman Jacobs   

  WANDEL - EN FIETSROUTES  

  GEKOPPELD 
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(voor de vaste activiteiten van elke week:  
zie de website www.seniorenraadvenray.nl) 

Woensdag 4 november SERVICEPUNT 
OOSTRUM: 
Discussieavond over het woonbeleid in relatie tot 
de vluchtelingen en andere voorrangsgevallen. 
De avond begint om 19.30 uur en heeft plaats in 
D’n Oesterham. (voor iedereen) 

Woensdag 4 november ANBO VENRAY: 
ANBO Venray houdt deze woensdag een korte 
fietstocht van ongeveer 25 kilometer. Het vertrek is 
om 13.30 uur bij De Kemphaan. Halverwege wordt er 
gepauzeerd. De kosten van consumpties zijn voor 
eigen rekening. De deelnemers worden verzocht zich 
‘s morgens vóór 10.00 uur aan te melden bij Wim van 
Tilburg, tel. 546524. 

Donderdag 12 november ANBO VENRAY:  
ANBO-leden zijn dringend opgeroepen voor een 
extra ledenvergadering over de problemen die zijn 
ontstaan met het landelijk bestuur. Zie ook elders in 
deze Schakel. De vergadering begint om 14.00 uur in 
De Kemphaan. (alleen voor ANBO-leden, ook zij die 
inmiddels hebben opgezegd) 

Donderdag 12 november KBO VENRAY: 
Deze middag heeft KBO Venray haar jaarlijkse 

filmmiddag. Gedraaid wordt de film 
‘Les beaux jours’. Dit is een vrolijke en 
ontroerende Franse speelfilm over een 
vrouwelijke tandarts die na haar 
pensionering op zoek gaat naar ‘het 
genieten van het leven en de kunst 
van het ouder worden’. De aanvang 
van de voorstelling is om 14.00 uur en 
de film duurt ongeveer anderhalf uur. 

Om enig inzicht te krijgen in de opkomst gelieve u 
zich aan te melden bij Trees Cadirçi per mail 
edtreescadirci@ziggo.nl of tel. 581238. Een briefje in 
de KBO-brievenbus bij De Kemphaan mag ook.  
(voor leden van KBO en ANBO) 

Vrijdag 13 november Wie voor verlenging van het 
rijbewijs een medische keuring moet ondergaan, kan 
hiervoor terecht in De Kemphaan. Vooraf moet wel 
een afspraak worden gemaakt via tel. 586706.  
De volgende keuring zal zijn op vrijdag 11 december. 
De kosten bedragen € 30. (voor 75-plussers) 

Maandag 16 november KBO VEULEN: 
Om 14.00 uur in 'De Hoefslag' interessante lezing 
door sterrenkundige Hay Rutten uit Arcen met als 
titel: Reis door het heelal. (alleen voor leden) 

Donderdag 19 november ANBO VENRAY: 
‘Venray en Indië, wat hebben zij met elkaar gemeen?’ 
In het midden van de negentiende eeuw vertrekken 
de eerste zusters vanuit Venray naar Indië. Later 
volgen de mannelijke missionarissen en broeders.  

Ook gaan er in de negentiende eeuw enkele soldaten 
naar Indië. Na 1900 nemen deze aantallen toe.  
Ook vertrekken er enkele burgers naar Indië.  
Na de capitulatie van Japan wil Nederland Indië, 
het tegenwoordige Indonesië, weer gaan besturen.  
Er volgt een oorlog waaraan ruim 220 Venrayse 
jongemannen en een enkele vrouw deelnemen.  
In 1951 zijn deze militairen, evenals een aantal 
burgers, teruggekeerd, maar vertrekken er weer een 
aantal militairen naar Nieuw-Guinea. In 1953 komt er 
een groep Molukkers in Venray wonen en er vestigen 
zich hier ook een aantal Indische gezinnen. 
De Missie blijft wel in Indië/Indonesië werkzaam. 
Over al deze zaken zal Sjeng Ewalds een boeiend 
verhaal vertellen.  
De lezing begint om 14.00 uur in De Kemphaan. 
Aanmelden voor deze uiteenzetting kan tot en met 
maandag 16 november bij Will Kellenaers, per e-mail 
will@kellenaers.nl of tel. 583276. (voor alle ouderen) 

Woensdag 25 en donderdag 26 november  
KBO VENRAY: 
Het lijkt een beetje vreemd maar terwijl Kerstmis 
nog moet beginnen is de kaartverkoop van zowel 
adventviering als sfeeravond op dezelfde datum in 
De Kemphaan. De adventsviering vindt dit jaar  
plaats op woensdag 16 december in partycentrum 
De Witte Hoeve. Omdat het vroeg carnaval is in 
2016, heeft de sfeeravond al op 13 januari in 
partycentrum ANNO ‘54 plaats.  
Voor beide bijeenkomsten heeft de kaartverkoop 
plaats op woensdag 25 november en op donderdag 
26 november van 10.00 – 12.00 uur. De entree voor 
zowel de adventviering als de sfeeravond kost € 7,50, 
op vertoon van de KBO-pas. (alleen voor leden) 

Donderdag 26 november KBO VENRAY EN 
WANSSUM: 
Themamiddag over ´Omgaan met verlies´. Zeker 
onder ouderen zijn veel mensen die een dierbare 
verloren hebben. Hiermee leven kan heel moeilijk 
zijn. Om die reden heeft de activiteitencommissie van 
KBO Venray, maar nu samen met Wanssum, dit 
thema nog eens op de agenda gezet. De middag 
wordt verzorgd door Arthur Nijsten van KBO Limburg 
en begint om 14.00 uur in De Kemphaan. Graag even 
aanmelden bij Trees Cadirçi, tel. 581238 of per mail 
edtreescadirci@ziggo.nl  
(voor alle leden van KBO en ANBO) 

Maandag 30 november NATUURVRIENDEN: 
Wandeltocht voor 50-plussers. De start is bij 
sportkantine Den Hoek aan Grootdorp om 13.30 uur. 
In de pauze is er koffie met koek. (voor alle ouderen) 

Woensdag 2 december ANBO VENRAY: 
ANBO Venray houdt op deze woensdag een korte 
fietstocht. Vertrek is om 13.30 uur bij De Kemphaan 
voor een tocht van ongeveer 25 kilometer. 
Halverwege wordt er gepauzeerd. Kosten van 
eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. 
De deelnemers worden verzocht zich vóór 10.00 uur 
aan te melden bij Wim van Tilburg, tel. 546524 

  ACTIVITEITENAGENDA VAN 

  30 OKTOBER– 11 DECEMBER 

http://www.seniorenraad.nl
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Binnenkort gaan enkele bestuursleden 
van KBO Wanssum op bezoek bij de zusterpartij 
in Oostrum. Even kijken hoe ze daar de zaken 
aanpakken, welke ideeën daar leven en welke 
activiteiten ze daar bedacht hebben.  
Ook andere afdelingen hebben belangstelling voor 
de Oostrumse aanpak. 

Want Oostrum, zo vertelde 
Joop Bus eind september in 
de bijeenkomst van de Centrale 
van Ouderenverenigingen, is 
nu al bezig met het programma 
voor 2020. Bus sprak in het 
kader van de nieuwe aanpak 
van de Centrale-vergaderingen: 
de leden komen zelf meer aan 
bod in plaats van sprekers die 
door de Seniorenraad (het bestuur van de Centrale) 
worden aangedragen. 

Drie bedevaarten 
Joop Bus deed het met verve en veel humor.  
Als een cabaretier, aldus waarnemend voorzitter 
Theo Verhoeven.  
In Oostrum begint de activiteitencommissie niet elk 
jaar met een blanke lei. Elk jaarprogramma heeft 
diverse vaste punten: van kaarten tot kienen, van 
gymnastiek tot uitstapjes. En elk jaar gaan Oostrum, 
Oirlo en Castenray samen een paar keer op reis,  
drie bedevaarten en een meerdaagse trip. 
Maar dan komen de losse activiteiten en wordt er 
gekeken naar de toekomst. Wat willen de mensen 
doen of zien of beluisteren. “Daar zijn onderwerpen 
bij die de nodige voorbereidingstijd vragen. Dan 
zetten we die in gang voor volgende jaren, voor 2020 
bijvoorbeeld”, aldus Bus. Zo is er vorig jaar een start 
gemaakt met ‘Music for Life’, een orkestje met jonge 
senioren. Er zijn nu vijftien muzikanten.  
(Zie ook: dit houdt me bezig. Redactie). 

Oude films 
Maar er zijn meer ideeën: “Een tegen honderd, 
kennen jullie dat? Dat gaan we spelen in Oostrum”, 
riep Joop enthousiast en hij slingerde prompt een 
vraag de zaal in. “Ik vind het knap dat Oostrum een 
tegen honderd kán doen”, was een droge reactie uit 
de zaal. KBO Oostrum denkt ook aan het draaien van 
films uit de oude doos, een bridgeclubje, een kleine-
klussendienst, herinvoering van de Meulespelen 
(vroeger georganiseerd door de jeugdsoos), een 
historische club die oude zaken uit Oostrum gaat 
uitzoeken.  

Het een kan snel, het ander duurt even. “Maar er is 
een zo een goede discussie op gang gekomen over 
de toekomst. En we praten met andere verenigingen 
die mogelijk hetzelfde willen doen”, zo besloot 
de Oostrumse ‘cabaretier’. 

  KBO OOSTRUM IS AL  

  AAN 2020 TOE 

De gemeente Venray gaat het 
bestemmingsplan voor de kern 
Venray (uit 2006) aanpassen. Daarmee wil het 
college van burgemeester en wethouders dit plan 
weer bij de tijd brengen. De gemeente neemt ruim 
de tijd om alle burgers en bedrijven de kans te geven 
om te zien wat de aanpassingen eventueel voor hen 
betekenen. In die periode gaat de gemeente ook 
praten met eigenaren voor wie er iets verandert in 
het nieuwe bestemmingsplan.  

De gemeenteraad begint met het vaststellen van een 
zogenaamde startnotitie. Hierin wordt aangegeven 
waaraan het nieuwe plan moet voldoen. 
De startnotitie wordt negen maanden ter inzage 
gelegd. Pas in het najaar van 2016 zal dan het 
bestemmingsplan zelf worden aangepast.  

De afgelopen jaren zijn veel bouwplannen ontwikkeld. 
Maar door met name de crisis is ook veel stil blijven 
liggen. Wethouder Martijn van der Putten:  
“We groeien niet meer zo hard als we in het verleden 
verwachtten. Dit heeft geleid tot een overschot aan 
bouwplannen in Venray waar geen behoefte meer 
aan is.”  

  AANPASSING  

  PLAN VENRAY 

NAJAAR  
 

In dikke lagen ligt het boomblad in de straten 
Het einde van de herfst is al in zicht 

De tijdklok is een uur teruggeschoven 
En vader winter heeft zich al tot ons gericht. 

 
Hoe práchtig is de kleur van al de bomen 
Met goud-doublé zijn bossen overdekt! 

En ieder jaar opnieuw geschiedt dit wonder 
Dat de natuur dan ieders aandacht trekt. 

 
Zelfs nu al zie je aan de kale takken 

Héél kleine knopjes waar nieuw leven ontstaat 
Versteld kunnen we staan van deze schoonheid 

Hoe boom en plant en struik dit ondergaat. 
 

Welk voorrecht voor de mens dit te aanschouwen 
Hoe onze Schepper uit het niets dit alles schiep 

En hoe Hij alles zó volmaakt laat groeien 
Hoe Hij, onbegrijpbaar, ’t heelal tot leven riep. 

 
Hilly Breukink  

ZOGEZEGD 
“Vaak als ik mensen spreek, zeggen ze hoe 
prachtig deze straat met bomen is. Dan zeg ik altijd: 
‘Maar niet als u hier woont en al dat blad moet 
vegen’.” 

Sjef Beerkens, bewoner van de 
Julianasingel  
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De Baank Leunen 
Het Multifunctioneel Centrum 
De Baank in Leunen is ook bereikbaar, toegankelijk 
en bruikbaar voor en door mensen met beperkingen. 
Door de spontane medewerking van het 
stichtingsbestuur kon het GPV al vanaf 
de ontwerpfase voor de bouw van het nieuwe 
gemeenschapshuis adviezen uitbrengen over 
de wensen van mensen met beperkingen ten aanzien 
van bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bruikbaarheid van dit gebouw. Door deze 
samenwerking is voorkomen dat mogelijk in een later 
stadium alsnog aanpassingen noodzakelijk zouden 
zijn, wat dan veelal duurder is. 
Het Stichtingsbestuur MFC Leunen heeft zich daarbij 
ook tijdens de bouw altijd open opgesteld voor 
de werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid 
en Bruikbaarheid) binnen het GPV. De aangereikte 
adviezen zijn ter harte genomen en uitgevoerd. 
Het GehandicaptenPlatform Venray is dan ook zeer 
verheugd dat het MFC De Baank ook voor mensen 
met beperkingen volledig bereikbaar en toegankelijk 
is. Om dit zichtbaar te maken werd op 22 september 
aan het multifunctioneel centrum het 
toegankelijkheidssymbool uitgereikt. In aanwezigheid 
van voorzitter W. Manders van het stichtingsbestuur 
werd dit toegankelijkheidssymbool door de werkgroep 
BTB overhandigd aan de beheerder van De Baank 
en aangebracht op de toegangsdeur. Mensen met 
beperkingen kunnen zo zien dat ook aan hen is 
gedacht en dat ze welkom zijn in De Baank. 

Logeerhuis Kapstok  
Hoewel begin 2015 de verbouwingen aan 
Logeerhuis Kapstok (op de vierde verdieping van 
het Schuttersveld) reeds in volle gang waren en 
de voltooiing al naderde, werd het GPV alsnog door 
het bestuur van Kapstok met open armen ontvangen 
voor het geven van advies en aanwijzingen, om ook 
voor hun logeerhuis het toegankelijkheidssymbool te 
kunnen verkrijgen. 

Dit symbool werd op dinsdag 29 september 
overhandigd door mevr. Martens (werkgroep BTB) en 
aangebracht op de toegangsdeur van het logeerhuis. 
Aanwezig waren de heer Schraven (initiatiefgroep), 
mevrouw Schraven (stichtingsbestuur),  
mevrouw Lemmen (logeerhuismanager) en  
mevrouw Gruntjes (vrijwilliger). 

  GPV NIEUWS 

Goede dialoog in Venray 
In Venray begon de Week van de Toegankelijkheid in 
het gemeentehuis met een goed gesprek over een 
toegankelijk verenigingsleven. Vijftien verenigingen 
waren op de uitnodiging ingegaan. Ongeveer dertig 
belangstellenden, zoals belangenbehartigers van het 
GPV, sportclubleden en actieve sportbeoefenaars 
met beperkingen, praatten op 5 oktober mee over dit 
onderwerp.  
Gastspreker Esther van den Bor zette de toon met 
haar presentatie. Zij is bestuurslid bij Platform 
Gehandicapten Weert. Onder het motto 'Geen Week 
van de Toegankelijkheid, maar een toegankelijk leven 
voor iedereen', liet ze zien wat je in één zo’n week 
van toegankelijkheid kunt organiseren. Overal in 
Weert gaan mensen met en zonder beperkingen 
samen aan de slag. Niet alleen rond sport, ook 
culturele verenigingen doen mee. Er is een workshop 
volksdansen, een voorleesmiddag in de bibliotheek, 
handboogschieten, sporten op de Slender-You-
Fitbanken en paratafeltennis. 

Wat wil gehandicapte? 
Daarna daagde Aartjan ter Haar, projectleider van 
de landelijke Week van de Toegankelijkheid, 
de aanwezigen uit met elkaar in gesprek te gaan over 
de vraag: “Weten we wel wat mensen willen?” Hij 
verwees daarbij naar de zeer brede deskundigheid 
van de aanwezigen, die je niet zo snel bij elkaar 
vindt. Er waren dan ook vragen genoeg zoals van 
voetbalclub Servio, een club binnen de GGZ Venray, 
die andere teams zoekt om tegen te spelen.  
Hoe pak je zoiets dan aan? 

Vlag 
Zo speelt Guus Willems, als enige rolstoeltennisser 
bij TC Rodhe, een of twee keer per week tegen 
iemand zonder beperkingen. Daarvoor heeft de club 
wel al na de eerste vergadering de paden naar 
de velden verbreed, zodat hij met zijn rolstoel overal 
goed bij kan komen.  

TC Rodhe verdiende daarmee een van de zes 
vlaggen die in de Week van Toegankelijkheid door 
de landelijke organisatie van deze week werden 
uitgegeven.  
Een andere vereniging vertelde dat ze wel een 
toegankelijk aanbod hebben, maar geen deelnemers. 
Daarop reageerde Ed Noordhuis (regioprojectleider 
van Iedereen Kan Sporten) met de vraag:  
“We hebben allemaal wel veel te bieden, maar weten 
we eigenlijk wel wat mensen willen, waar ze behoefte 
aan hebben?” 

  NATIONALE WEEK VAN  

  TOEGANKELIJKHEID  

ZOGEZEGD 

“Als je niet kunt vergeven, kun je niet verder leven.” 

Karin Bloemen over haar moeilijke kinderjaren.  
In Plus 
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Prelaat en pauper 
Zo zullen er onder andere bidprentjes te zien zijn met 
daarbij foto’s van de daarbij behorende oude graven. 
Zowel notabelen en priesters alsook de gewone 
mensen, de arme paupers, krijgen een plekje. 

Om het thema ‘Hemelwaarts’ zo mooi en goed 
mogelijk vorm te geven, heeft het museum beeldend 
kunstenaar Piet Siebers gevraagd meerdere door 
hem gemaakte beelden tentoon te stellen. Piet is al 
meer dan 25 jaar beeldhouwer, hij heeft een atelier 
in Oirlo, genaamd p.ART.s. Siebers vervaardigt met 
name houten kunstwerken. Daar zitten heel devote 
beelden en engelen bij. Piet heeft een katholieke 
opvoeding gehad en nog steeds spreken 
de prachtige verhalen en de sfeer in veel kerken 
hem aan.  

Zoals bidprentjes vragen om te overwegen is 
het werken met hout voor Piet ook een vorm van 
mediteren. Het is een mentaal en psychisch, maar 
ook een fysiek proces. Hij laat daardoor in zijn 
werken iets van zichzelf zien. Wat hopelijk 
de toeschouwer tot nadenken kan stemmen. 

Voor wie meer informatie wil over het project 
‘Hemelwaarts’, de tentoonstelling ‘Ter Herinnering’ 
of over Piet Siebers: www.kantfabriek.nl en 
www.niederrhein-museen.de en 
www.houtensculpturen.nl  

Anja Kooiker  

In Museum de Kantfabriek in Horst begint op 
13 december een mooie expositie over bidprentjes. 
Deze prentjes vertellen veel over de gestorven mens 
en zijn familierelaties, -gebruiken en -gewoonten, 
modeverschijnselen en tijdgeest. 

Vijftig Nederlandse en Duitse musea en 
cultuurverenigingen hebben samengewerkt om te 
komen tot een grensoverschrijdende 
tentoonstellingenreeks. Zowel in Niederrheingebied 
als in Limburg vonden en vinden vanaf november 
2014 tot maart 2016 meer dan honderd 
tentoonstellingen en evenementen plaats met als 
thema: ‘Hemelwaarts’.  
Museum de Kantfabriek doet hier ook aan mee.  
Van 13 december 2015 tot 13 februari 2016 zullen 
in Horst veel bidprentjes uit een zeer grote collectie 
tentoon worden gesteld. Ook zijn er beeldhouw-
werken van Piet Siebers te bewonderen.  

De 75-jarige Carool van Kuijck, is een van 
de mensen die zich met groot enthousiasme inzet 
voor het tot stand komen van deze tentoonstelling. 
De expositie heeft als (voorlopige) titel  
‘Ter Herinnering’ gekregen. In het verleden werkte 
Carool als vrijwilliger in de Oudheidkamer van Horst. 
Op een gegeven moment dreigde echter zowel dit 
documentatiecentrum als de kantfabriek verloren te 
gaan. Gelukkig is het toen gelukt om beide samen 
te voegen in het gebouw van de kantfabriek. Carool 
werkt hier nu in het archief, Zij maakt ook bezoekers 
wegwijs die stamboomonderzoek willen doen, en 
als suppoost in de handwerk-bibliotheek van STIDOC 
(Stichting Textiel Informatie en Documentatie 
Centrum). 

Prentje uit 1841 
Op dit moment vraagt de komende expositie veel 
van haar tijd en inzet, wat ze overigens met veel 
plezier doet. In het eigen archief heeft de Kantfabriek 
een collectie bidprentjes van meer dan 45.000 
exemplaren. Nadat een paar maanden geleden 
een oproep is gedaan om de expositie zo compleet 
mogelijk te maken en de collectie verder uit te 
breiden, zijn er nog zeker 3500 bijgekomen.  
Al deze prentjes moeten gedigitaliseerd worden. 
Dit moet met zorg gebeuren omdat het soms om 
kwetsbaar materiaal gaat.  
Het oudste originele aanwezige prentje stamt uit 
1841, uitgereikt bij de uitvaart van Anna Gertrudis 
Graus. De prentjes gaan Carool erg aan het hart.  
“Ze raken aan de essentiële zaken waar het in leven 
en dood om gaat. Om dingen waar je even bij stil 
moet staan. Dit kunnen vreugdevolle en mooie 
dingen zijn, zoals communie en vormsel. Maar ook 
ingrijpender gebeurtenissen, zoals ziekte en 
overlijden.”, legt ze uit. Aangezien alle mensen op 
een bepaald moment hiermee te maken krijgen kan 
Carool zich voorstellen, dat deze tentoonstelling heel 
veel mensen zal aanspreken. Bovendien kunnen er 
ook vaak bekende namen en eigen families herkend 
worden.  

  EXPOSITIE ‘TER HERINNERING’ 

WERKGROEP SPORT EN BEWEGEN 

De Seniorenraad kende een aantal jaren  
(toen dansen en gymnastiek uit het pakket 
van Synthese verdween en anders georganiseerd 
moest worden) een werkgroep ‘Sport en bewegen 
voor ouderen’. De laatste twee jaar kwam deze 
werkgroep niet meer bij elkaar. Dus besloot de 
Seniorenraad begin oktober deze maar op te 
heffen. Seniorenraadslid Jan de Bruijn, die 
voorzitter van deze werkgroep was, blijft wel sport 
en bewegen volgen. Als er zich iets voordoet, kan 
hij een nieuwe werkgroep voorstellen. 

Piet Siebers en Carool van Kuijck. 

http://www.kantfabriek.nl
http://www.niederrhein-museen.de
http://www.houtensculpturen.nl
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DE GEBROEDERS LEEUWENHART 

De tienjarige Karel Leeuw is erg ziek en bang om te sterven. Zijn grote broer 
Jonatan weet Kruimel – zoals Jonatan zijn jongere broertje noemt - gerust te 
stellen. Dood, een zwaar onderwerp voor een kinderboek. 
De schrijfster Astrid Lindgren (beroemd door Pippi Langkous) durfde het in 1974 
aan, en hoe! Al vanaf de eerste bladzijde leef je mee met de angstige en 
onzekere Kruimel die vanwege zijn ziekte niet lang meer te leven heeft. Zijn broer 
Jonatan vertelt hem over Nangijala; een paradijs waar Kruimel verder zal leven. 
En hij krijgt gelijk, alleen is hij zelf de eerste die sterft. 
Wat volgt is een spannend en avontuurlijk verhaal met grote thema’s zoals dood, 
broederliefde, discriminatie, goed en slecht. Er moet worden gevochten tegen 
een machtige heerser, er is vriendschap en verraad. En er is het Kersendal met 
zijn groene gras en witte kersenbloesems, zijn meertjes, de kampvuurtjes en 
de paarden. Dat geeft het verhaal iets paradijselijks en romantisch.  
Deze combinatie maakt het boek voor iedereen aantrekkelijk om te lezen.  
Niet alleen de 10- tot 15-jarigen waarvoor het bedoeld is. 

Jos Buddiger  

DIK TROM 
Dik Tom oubollig? Maar natuurlijk. We hebben het over de tijd van onze ouders en 
grootouders. Niks sciencefiction, niks computergames, toen ik in de jaren ’40 op 
de lagere school zat. Maar Dik Trom was al een stuk spannender dat het stichtelijke 
boekje dat je met Kerstmis van de zondagschool kreeg.  
Schrijver Johan Kieviet was onderwijzer op een eenmansschooltje, de plek waar hij 
ook de hoofdpersoon Dik Trom situeerde. Voor het eerste boek (uit de serie van zes, 
uitgegeven tussen 1891 en 1931) was moeilijk een uitgever te vinden. Het ging niet 
over een brave hendrik en dat vond men destijds pedagogisch onverantwoord.  
Pas toen de beroemde Johan Braakensiek de boeken begon te illustreren, begon 
de verkoop te lopen. 
De kwajongensstreken van de hoofdfiguur (met een hart van goud, dat wel) gingen niet 
verder dan appeltjes stelen en met behulp van vriendjes ontsnappen uit het cachot van 
het gemeentehuis. Maar voor de brave burgers waren de boeken niet stichtelijk genoeg.  
Temeer omdat de oliedomme veldwachter een hoog Bromsnor-gehalte had, waarmee het gezag belachelijk 
werd gemaakt. In de oorlog werd een van de boeken zelfs gecensureerd door de Duitse bezetter.  
Het boek bevatte citaten als “Weg met de moffen” en “Leve het Huis van Oranje”, in 1907 (!) geschreven als 
onderdeel van een jongensspel. In mijn herinnering blijft de gevleugelde uitspraak van de vader van onze 
held: “Het is een bijzonder kind, en dat is-ie.” 

Johan Koster  

MIJN FAVORIETE KINDERBOEK 

WAT LAS U VROEGER?  

Als kind hebt u ongetwijfeld een boek gelezen of een stripverhaal, al dan niet in de krant. Vond u het mooi? 
Spannend? Of juist niet, dat kan ook.  
Wilt u uw herinnering aan een boek of strip mailen aan de redactie. Laat het ons weten via 
copij.schakel@seniorenraad.info of schrijf aan J. Penris, Zandakker 10, 5801 DV Venray.  

 Dasja Giantsios  - netwerkcoaching/steunpunt  
  mantelzorg /ouderenadvisering. 

 Annie Korstjaans  - netwerkcoaching. 

Contact Synthese: 

Leunseweg 51, 5802 CG Venray, 
tel. 517300,  
mail: info@synthese.nl  
site: www.synthese.nl 

Contact Steunpunt Mantelzorg: 
Zorgloket gemeente:  
dinsdag en donderdag  
van 9.00 tot12.00 uur,  
tel. 523333,  
mail: mantelzorg@venray.nl 

mailto:copij.schakel@seniorenraad.info

