
Handleiding voor bezoekers van deze site: www.seniorenvenray.nl  

 

De Centrale van Ouderenverenigingen - Venray beschikt sinds 2004 over een eigen website. Na tien jaar 
vond het bestuur het tijd worden om deze te wijzigen en om te zetten naar hedendaagse technieken.  
In de loop der jaren is niet alleen de website veranderd, maar kwam er ook een andere sitenaam. Werd in 
2004 gekozen voor  www.seniorenraad.info met de achterliggende gedachte, het is een informatieve site.  
Met de bouw van de nieuwe site werd de naam gewijzigd in www.seniorenraadvenray.nl  
Met ingang van 1 september 2016 is ook deze naam verleden tijd.  
De huidige naam is www.seniorenvenray.nl  
We zitten niet stil, dus in 2017 werd het tijd om de website te wijzigen. 
Vandaar deze vernieuwde handleiding.  

Met deze handleiding wil ik u enkele handvaten aanreiken om deze website te gebruiken. 
 
U bent op deze site terecht gekomen, doordat u het adres www.seniorenraad.info of 
www.seniorenraadvenray.nl of www.seniorenvenray.nl hebt ingevoerd.  
Ook met de oude namen komt u op deze website terecht. 
 
De eerste pagina die verschijnt wordt de homepage genoemd, het begin van de website. 
(Een website is een verzameling samenhangende pagina's met gegevens, zoals tekst, afbeeldingen of 
video's, welke op internet is geplaatst) 

 
Opmerking vooraf: 
Als de <pijl> van de muis veranderd in een <handje>, kun je op die plek klikken en kom je op een vervolg 
pagina of andere website terecht. 
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De uitleg van de eerste pagina: 
Boven de navigatiebalk ziet u een banner met een fotoserie.  
Aan de rechterzijde worden de nieuwsberichten geplaatst, met hieronder de eerste regels van de vijf 
laatste nieuwsberichten. 
Samen met de navigatiebalk en fotoserie is dit op elke pagina van deze site hetzelfde. 

Op de navigatiebalk vindt u een aantal buttons / knoppen. 

  
Onder deze buttons vindt u een schat aan informatie over de Centrale van Ouderenverenigingen-Venray 
met de aangesloten afdelingen / ouderenverenigingen. 
De menu’s welke er onder hangen, zijn op alfabetische volgorde gesorteerd. 
 
Door op [Home] te klikken komt u altijd weer op deze pagina terecht. U kunt zien op welke pagina u bent, 
daar de letters op de button een heldere witte kleur hebben. 

 

  

Werkinstructie website www.seniorenvenray.nl versie 4 – 10 maart 2017 

http://www.seniorenvenray.nl/


Onder de button [Nieuws] vindt u alle geplaatste Nieuwsberichten.  
Ook de oude nieuwsberichten (nieuwsitems welke niet meer in de top 5 vallen) welke voorheen onder de 
button [Archief] terug waren te vinden. 
- Regelingen rond de WMO, AWBZ, AOW enzovoort, in begrijpelijke taal. 
- Nota’s en brieven en andere zaken die ouderen betreffen. 

Opmerking: Uitgezonderd de verwijderde berichten (niet meer van toepassing zijnde) en maximaal 5 jaar 
oud. 

 

Onder de button [Over ons] vindt u een aantal submenu’s. Enkelen hiervan worden kort toegelicht. 

 
[Bestuur] Op deze pagina vindt u de organisatiestructuur 
van de Centrale van Ouderenverenigingen, alsmede de 
vertegenwoordigers van alle afdelingen in de Centrale, 
de samenstelling van het dagelijks bestuur,  
bestuur CvO - Venray. Hier zijn ook de adresgegevens 
van deze vertegenwoordigers te vinden. 

[Commissies / Werkgroepen] Klik hierop en u krijgt een 
uitleg over de commissies / werkgroepen.  

[De Schakel] Door op deze button te klikken, verschijnt 
een pagina met uitleg over De Schakel en via een link op 
deze pagina, kunt u ook de laatst verschenen Schakel 
lezen. Deze kunt u ook benaderen via de link op de 
[Homepage]. 

En nog diverse andere buttons, waaronder nuttige 
informatie voor de met name ouderen in de gemeente 
Venray. 
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Met de button [Verenigingen] kunt u doorklikken naar een van de AVOS- , KBO- of 
Wijkouderenverenigingen binnen de gemeente Venray, al dan niet met hun eigen website. 

 

   

 
Met de button [Service] kunt u via het submenu 
informatie verkrijgen over tal van interessante 
onderwerpen. U vindt hier informatie over 
hulpverlenende instanties of diensten in de 
gemeente Venray, waar u als oudere terecht kunt.  
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Wanneer u op de button [Agenda] klikt, verschijnt de gezamenlijke agenda van alle verenigingen binnen de 
gemeente Venray in een tijdsbestek van 1– 2 maanden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze agenda wordt ook in De Schakel gepubliceerd. 
 

 

Met de button [Veiligheidstips] krijgt u aantal tips te zien, welke de Centrale van Ouderenverenigingen op 
deze website heeft geplaatst en die mensen kunnen volgen ter voorkoming van gevaren. 
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Met de button [Activiteiten] krijgt u tal van vaststaande activiteiten te zien.  

Vaste activiteiten die voor ouderen 
worden georganiseerd, zoals het 
wekelijkse gymmen, dansen, jeu de 
boules, kienen, enzovoort. Klik in het 
dropdown menu de activiteit aan, die u 
wilt bekijken en u wordt doorgeschakeld 
naar een overzicht waarin staat waar, op 
welke dag en hoe laat die activiteit plaats 
vindt en waar u zich kunt melden om 
mee te doen.  

In de meeste gevallen dient u wel lid te 
worden van de ouderenvereniging in 
desbetreffende plaats. Enkele 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld 
gymnastiek en dans zijn over het 
algemeen voor alle ouderen. 

 

 

 

 

 

Met de button [Links] komt u op een pagina terecht met links naar andere websites. Door op deze link te 
klikken, komt u op die website terecht. 
 

 
 

 

Als je bij onze website op een link klikt, blijf je in de meeste gevallen in hetzelfde venster. Door op [Vorige] 
(pijltje terug) te klikken, kom je weer op de vorige pagina terecht. Bij deze pagina wordt er een nieuw 
venster geopend, waar de website van de logo in verschijnt. 
Dit is ook het geval, wanneer de link verwijst naar een externe website. 
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Met de button [Archief] kunt u via het submenu oudere informatie inzien:  

- Alle verschenen  edities van De Schakel, het blad 
voor de ouderen in Venray.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Of   
 

- De gemaakte en gepubliceerde foto’s van de 
laatste 4 jaar. 

Of 

- De jaarverslagen van de laatste 4 jaar, welke in het 
archief thuishoren. Het meest recente jaarverslag 
vindt u onder de kop [Over ons]. 
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Door op de laatste button [Contact] te klikken kunt u met ons contact opnemen. 

 

 

 

 

We hopen dat u met veel plezier kennis neemt van onze site.  
Voor op- en aanmerkingen over de website vragen wij u contact met ons op te nemen door een mail te 
sturen naar webmaster@seniorenvenray.nl  
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