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Ledenvergadering KBO Velden 
Dinsdagmiddag 10 maart 2009 wordt de 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden in 
het “Wapen van Velden” 
Noteer reeds deze datum. Het bestuur van 
KBO Velden wil graag samen met u praten 
over het afgelopen jaar maar ook over het  
verdere reilen en zeilen van onze 
vereniging.  Komt u ook?  
 
Kaarten voor senioren. 
Aan het KBO bestuur is kenbaar gemaakt 
dat er Senioren zijn die graag met andere 
Senioren willen kaarten. Het bestuur wil 
inventariseren hoe groot de interesse is. 
Is er belangstelling of wil u er meer over 
weten neem dan contact op met:   
Ger Peeters telefoon 4721422 
  
Ouderen vaak thuis opgelicht. 
Jaarlijks zijn duizenden ouderen slachtoffer 
van zogenoemde babbeltrucs. Daarbij 
weten gladde praters onder valse 
voorwendselen een woning binnen te 
komen, om te bewoner geld of goederen 
afhandig te maken. Soms komen ze als 
monteur, dakdekker, loodgieter of 
bankmedewerker. 
Ook dikwijls wordt er gebeld en komen de 
gladde jongens met een zogenaamd 
geweldig aanbod via de telefoon. 
Advies:  

• Laat nooit deze gladde jongens  
binnen en doe er ook geen zaken 
mee. 

• Geef ook nooit je pincode of andere 
gegevens 

• Ga ook nooit in op verkooppraatjes 
aan de telefoon. 

Voordat je het weet ben je thuis 
opgelicht. 

 

Zo maar een opmerking van een nieuw 
KBO lid. 
“Het is belangrijk dat er dingen voor en 
door senioren georganiseerd worden. Dan 
blijven we actief en komen we elkaar 
tegen. Daarnaast vind ik het ook goed dat 
er een vereniging is die opkomt voor de 
belangen van ouderen. Zij hebben per slot 
van rekening veel opgebouwd van wat we 
nu hebben”. 
Mededeling regiotaxi 
Mensen met een Wmo-indicatie kunnen 
tegen een gereduceerd tarief gebruik 
maken van de regiotaxi. Met ingang van 1 
februari 2009 betalen de inwoners van 
Arcen en Velden een eigen bijdrage van € 
0,45 per zone. Dit tarief is gelijk aan het 
tarief dat de inwoners van Venlo betalen. 
 

Twee ijsberen 
Twee ijsberen verhuizen van de 
Noordpool naar de Zuidpool. Op hun 
lange tocht komen ze door de Sahara. 
Zegt de één tegen de ander: “Toch fijn 
hè, dat ze hier gestrooid hebben. 
 
Biljarten in competitie verband 

Onze biljart 
vereniging “De 
Kiêsstolp” zoekt 
leden die mee 
willen biljarten in 
competitie verband. 
Aan de competitie 

wordt 
deelgenomen door diverse verenigingen uit 
Venlo, Blerick en Lomm. De wedstrijden 
worden  
s’middags gespeeld in de maanden 
september tot en met maart. 
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Er is sprake van een gezellige onderlinge 
sfeer en het competitie verband brengt 
enige gezonde (ont)spanning met zich mee. 
Tijdens de competitie wordt er 2 keer per 
week gespeeld. (1 keer thuis 1 keer uit)  
Indien er voldoende reserves zijn, kan er 
regelma
kunt altijd zelf bepalen, wanneer u wilt 
spelen. 
Bent u geïnteresseerd neem dan voor 1 juni 
2009 contact o
0
077-8502443 
 
Hulp in onze Gemeente 
In onze Gemeente wordt v
van de Gemeente door
organisaties hulp verleend: 
Zorggroep Noord-Limburg 
Thuiszorg Noord-Limburg 
 In feite zijn beide namen onjuist en wel 
om de volgende reden. De Zorggroep 
Noord-Limburg is per 1 januari 2008 
juridisch gefuseerd met de Thuiszorg 
Midden- Limburg en met de Stichting 
Land van Gelre en Gulick. De nieuwe 
organisatie w
Noord-Limburg” heet voortaan 
“Zorggroep” 
De “Zorgroep”biedt tot op hed
AWBZ als WMO hulp aan onder de naam 
“Groene Kruis Zorg aan Huis” .  
De Thuiszorg Noord-Limburg valt onder 
Proteion. Proteion biedt zow
W
Thuiszorg Noord-Limburg”. 
 
Uit de bestuursvergaderingen  van 4 en 
11 februari 2009 
In februari had het bestuur mevrouw Ans 
Gommans, con
uitgenodigd om met haar van gedachten te 
wisselen over: 

• de werkstructuur (komt terug op 
jaarvergadering), 

• het huishoudelijk reglement (idem), 
• en de extra ledenwerfactie die we 

komend voorjaar willen houden. 
Aan de
is verzocht een voorstel hiervoor te 
doen.  

Voor het overige waren de bijeenkomsten 
vooral gewijd aan de verdere 
voorbereiding van de jaarvergadering op 

10 maart, de opstart van het project 
‘levensbestendig wonen’, de 
vrijwilligersbijeenkomst, gecombineerd 
met een uitstapje op 13 mei, en moge
u
op dames gericht, in de hobbyruimte
 
Persoons Gebonden Buget (PGB
Op 22 april 2009 organiseert Steun
Mantelzorg Arcen en Velden een 
bijeenkomst voor Mantelzorgers.
Het thema van de bijeenkomst is
Persoons Gebonden Budget en
Z
Nadere berichten volgen nog. 
 
Wist u trouwens ook dat onze Vrijwillige 
O
helpen bij het Persoons Gebonden Budget. 
 
OP BEZOEK BIJ.?                                       
Normaal is het de bewoner die mij binnen
laat als ik op bezoek kom in zijn woning 
maar in dit g
die ijverig bezig zijn met een renovatie van 
de keuken. 
Gravin Lady, ja daar kijkt u van op als ik 
die naam noem, laat alles achteloos aan 
zich voorbij gaan en zit of ligt te slapen op 
de bank. Maar even ter verduidelijking, 
Gravin Lady  is zijn trouwe viervoeter een 
Duitse Brak, een jacht hond zijn maatj
hem altijd vergezeld op zijn dagelijkse 
wandeltochten in en rondom Velden. 
Ik ben geboren in Velden op de 
Kwartelenmarkt, zegt hij, en ik ben 
benieuwd
weten dat hier ook een Kwartelenmarkt is 
geweest. 
Kijk, zegt hij , en laat mij een foto zien die 
gemaakt is aan het einde van de Dorpstraat 
en dat was vroeger in mijn jonge tijd de 
Kwartelenm
huis recht tegenover Pieëters Joep daar ben 
ik geboren. 
Pap en Moo, zo noemden wij ons Moed
en Vader die ook wel Thei van Krosselts 
Graad of Krosselts Thei werd genoemd.  
Mijn Vader is twee keer getrouwd geweest. 
Uit zijn eerste huwelijk werden drie 
jongens en een meisje geboren en uit het 
tweede huwelijk van mijn vader kwamen 
nog eens zeven jongens en twee
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ember 1945 voor de wet  

huwelijk zijn zeven kinderen 

j op de Oude Venloseweg 79 gaan 

s
n

met goed 

i nog 15 jaar in 

werkzaam in Keulen. 
En dan zullen we het ev

duivensport nog 

ten, wichelroede lopen, pijn 

ie 

lijk moment  

f eervolle vermelding. En ja 

hthonderd acht en tachtig 

at hem Opa noemt verraste 

sselts 
hei of beter gezegd bij: Jaer Lommen   

H 

gedicht van Shirly.

de wereld. Bij ons thuis waren we  dus op 
het laatst met dertien kinderen. 
Ik heb mijn echtgenote leren kennen omdat 
zij als dienstmeisje bij Peeters Joep werkte 
en dat was bij ons in de buurt en haar naam 
was dan ook Anna van Peeters Joep. We
hebben ongeveer drie jaar verkering gehad 
en zijn op 21 dec
getrouwd en op 02 januari 1946 voor de 
kerk in Velden. 
Uit ons 
geboren waarvan vijf meisjes en twee 
jongens. 
Na ons trouwen hebben we eerst gewoond 
in het oude huis van Heiboers Piet op de 
Kraneveldt en daarna zijn we gaan wonen 
op de Molendijk in een van de na de oorlog 
gebouwde noodwoningen. en in mei  1959 
zijn wi
wonen waar ik nog steeds met plezier 
woon. 
Na de lagere school die ik in Velden heb 
doorlopen onder toezicht en medewerking 

sen, meister Linssen, 
 meister Kroonenberg 
heb ik de zeven 
klassen 

van meister Jan
meister Brueren e

gevolg doorlopen zegt 
hij verder. 
Daarna volgde de ik 
de ambachtsschool 
met vijf winter 
avondcursussen en 

toen nog een cursus bouwkundig tekenen 
waarvan ik een diploma kreeg uitgereikt. 
Vanaf mijn veertiende jaar heb ik altijd op 
de bouw gewerkt en met veel plezier. In 
1940 heb ik zelfs in Oss op de steigers 
gestaan en vanaf me
Duitsland gewerkt en het laatst was ik 

en hebben over zijn 
hobby’s. Eigenlijk 
niet zoveel meer 
hoewel de 

altijd een van zijn 
liefhebberijen is. 
Ik doe niet meer mee aan wedstrijden, zegt 
hij maar ik heb een allegaartje van beestjes 
in mijn duivenhok zitten zoalsTortel 
duiven, Parkieten, Kanarie, s en natuurlijk 
zijn onafscheidelijke Post duiven. En niet 
te verge

afbidden en tekenen tot zijn hobby, s 
hoorden. 
Ook het wandelen met Gravin Lady is een 
van zijn dagelijkse bezigheden ondanks dat 
het hondje enkele mankementen vertoont. 
Ook de tuin onderhouden is een van zijn 
hobby, s en alweer een tijd geleden was ik 
een fervent vissertje, zegt hij. Ook ben ik 
nog 21 jaar lid geweest van het Rode kruis, 
en eerst bij de B.B Bescherming 
Burgerbevolking, en als laatste functie d
ik heb gehad was ik Afdelings 
commandant met de rang van Adjudant. 
En dan hebben we het is eventjes, nou 
eventjes, het is een opmerke
als  ik een foto te zien krijg met daar op de 
getallen 08-08-2008-88-888. 
Ik zal het raadseltje uit de doeken doen. Op 
08 - 08- 2008- is hij jarig en viert zijn 
88,ste  verjaardag. Via een kleinzoon die in 
Bingen ,Duitsland woont en in contact 
komt met een vereniging genaamd, 
Seniorenland in Duitsland vraagt hij of ook 
mensen in het buitenland die een 
opmerkelijke datum hebben als verjaardag 
hiervoor in aanmerking mogen komen voor 
een cadeau o
hoor de jarige ontvangt een kadocheque 
van €. 888 . 
Ja, u leest het goed beste lezers van ons 
nieuwsblad, ac
euro. Deze moet hij besteden aan artikelen 
voor ouderen. 
Nog een opmerkelijk feit dat ik niet mag 
vergeten om u dit te laten lezen. 
Een kennisje d
hem met een eigen geschreven versje recht 
uit haar hart.  
Maar eerst zal ik u beste lezers van ons 
nieuwsblad zeggen waar ik deze keer op 
bezoek ben geweest? Bij Jaer van Kro
T
Oude Venloseweg  79 Velden     F.T

 
En dan nu het  

nd waar ik altijd binnen kan lopen 
t kwijt 

dat dit mijn Opa mag zijn, 
it afscheid 

 
LIEVE OPA. 
Je bent misschien wel mijn Opa 
maar je bent ook mijn beste vriend. 
en vrie
als ik wil lachen maar ook als ik even wa
moet. 
Ik ben zo blij 
maar als ik er nu aan denk dat ik oo
moet nemen 
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eisje, zijn Prinsesje 
en lach op 

ed doet hem zo te zien. 
ijven die ik 

n Opa. 
t je 

ver mij zult waken. 

n uren lang konden lachen. 
ouw 

 plaats in kunnen nemen. 

 dat wel 
uw meisje, jij mijn 

aar wat ik nooit kwijt zal raken 
 mijn gedachten en in mijn hart. 

 
Vijfdaagse bedevaart naar Banneux 

Adreswijziging 
Adreswijziging en andere mu

lopen er tranen over mijn wangen. 
Ik was zijn m taties van alle 

f 
er van Rensch telefoon 4721797  

n we ook 
anneer we iemand afbreken. 

als ik binnen kom lopen kreeg hij e leden van het KBO Velden.  
zijn gezicht. Geef het even door aan: Een lach die mij ook laat lachen, 
een lach die mij go Cor v/d Zanden telefoon  4721334 o

Geen lach die mij hele leven bij zal bl
 
Als we iemand prijzen, mogen we gerust 
wat overdrijven, want dat doe

nooit zal vergeten 
dat dat de lach was van mij
ooit ben je een herinnering, maar ik weet da
altijd o
Het zal altijd lijken alsof je gewoon bij mij 
bent. w

 Dat ik gezellig met jou aan de tafel zit en dat 
we same Vrijwillige ouderenadviseurs 

In het Nederlandse woud van regels is 
verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 
onze vereniging over 5 vrijwillige ouderen 
adviseurs (VOA’s) die inmiddels opgeleid 
zijn om daar waar 

Elke traan die ik dan laat vallen, valt om j
verlies, 
niemand zal jou
Niemand zou mij zijn meisje kunnen noemen, 
jij kon

nodig voor onze leden 

graag 

 op dan kunt u 
 

ombergh                              

721201 

omdat ik dat zo voelde, ik jo
Opa. de weg te vinden.  

De vrijwillige ouderen adviseurs zijn Bang om jou kwijt te raken 
M bereid om u ondersteuning te bieden. 

Indien u daar prijs  op steltben jij in
 de volgende VOA’s bellen:SHIRLY. 

Huub van den H – 4721955  
Sjaak Hovens    – 4721413 
Frans van Neer   – 8502443 
Wiel Scheffer    - 4722782 
Jo van Keeken   - 4
Om in je agenda te schrijven:  
10 maart 2009; Jaarvergaderin  g  
13 mei 2009;  Boottocht met 

vrijwilligers en  
 
Van vrijdag 12 juni tot en m

leden. 
et dinsdag 16 

er luxe touringcar vanaf 

 Maasticht. 
an 

ontact opnemen met: 
0478-546468 -Mariet 

Jeuken 0478-583771  

11 juni 2009;   Kermismatinee 
juni 2009 of van vrijdag 2 oktober tot en 
met dinsdag 6 oktober 2009  

14 juli  2009   Fietsmiddag  
 

Deze vijfdaagse bedevaart kunnen wij u 
aanbieden voor € 247,- p.p. en is inclusief : 

• Vervoer p

De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 
uit op 24 maart  2009 

Weet je nog van toen?  
 

diverse plaatsen in Limburg naar 
Banneux. 

• Op de heen- en terugreis een 
koffietafel in

• Vier overnachtigingen op basis v
volpension. 

• Reisverzekering en annulerings- 
Verzekering. 

Voor impressies (Foto’s en DVD kunt u 
contact opnemen met Piet Gerits telefoon 
077- 4721392. Voor verdere informatie en 
reserveringen kunt u c  

amilie Reijnders in vroegere tijden 
 
FAnnie Rongen 


