
 
 
 
 
 
 
 
Redactie nieuwsbrief      Jaargang 2   Nummer 21  

 Ger van Rensch  077-4721797 Mailadres : ghrenschv@kpnplanet.nl Datum : maart 2009     
Frans Theeuwen 077-4721402 Mailadres: f.theeuwen@planet.nl 
 
Jaarprogramma 2009 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het 
jaarprogramma 2009 van het KBO Velden. 
In dit programma  is  duidelijk omschreven, 
wat we in de loop van dit jaar aanpakken 
en waarom we dat doen. Eerder heeft ieder 
lid reeds een lijst ontvangen waarop de 
diverse data van activiteiten zijn 
weergegeven.  
Het advies van het bestuur van het KBO 
Velden en de redactie van deze nieuwsbrief 
is om het jaarprogramma goed te lezen en 
daarna met de reeds gekregen lijst goed te 
bewaren. 
  
Dorpsraad Velden 
Met ingang van 1 januari 2010 zal de 
gemeente Arcen en Velden deel uitmaken 
van de gemeente Venlo. Eerder heeft u in 
het “Klokje” kunnen lezen dat de gemeente 
het voornemen heeft een dorpsraad op te 
richten in Arcen, Lomm en Velden. In 
Lomm is dit reeds nagenoeg rond. In Arcen 
zijn de benodigde voorbereidingen 
hiervoor reeds getroffen. In Velden is op 9 
maart 2009 een eerste startbijeenkomst 
hiervoor georganiseerd. De burgemeester 
die deze bijeenkomst opende gaf aan dat de 
belangstelling hem toch wel een beetje 
tegen viel. ( slechts 20 mensen uit Velden) 
De burgemeester noemde een dorpsraad:  

1. Een uniek aanspreekpunt. 
2. Mogelijkheid om als dorp je stem 

te laten horen. 
3. Vertegenwoordiging van het 

algemeen belang. 
Verder werd het belang van een dorpsraad 
nog toegelicht door Jos Ummels van de 
WMO raad, Jan Janssen van de dorpsraad 
Belfeld en Alle Postmus van de Stichting 
Synthese. Deze Stichting heeft van de 
Gemeente opdracht  gekregen om samen 
met de mensen uit Velden te bekijken of 
een dorpsraad kan worden samengesteld.  

Het is de bedoeling dat een initiatief groep 
wordt samengesteld. Deze groep mensen 
(een 8 tal mensen hebben zich reeds 
opgegeven) bekijkt eerst hoe Velden graag 
de dorpsraad wil  samenstellen en wat van 
de dorpsraad kan en mag worden verwacht. 
Feit voor de KBO Velden is dat de 
belangenbehartiging voor onze leden heel 
goed moet worden meegenomen. 
De initiatief groep is nog niet compleet. 
Zijn er mensen die deel uit willen maken 
van de initiatief groep (je hoeft geen lid van de 
dorpsraad te worden) geef het even door aan 
de heer Alle Postmus (Synthese) 3978501. 
 
Nieuwe leden 
Dit jaar zullen we werving van nieuwe 
leden extra aandacht geven. Alle  senioren 
zijn  van harte welkom. Feit is dat   
samenwerking van alle senioren aan 
belangenbehartiging meer resultaat 
oplevert. 
Pols gerust eens iemand die nog geen lid is. 
Heeft hij of zij enige belangstelling laat het 
even weten aan iemand van het bestuur of 
de redactie. 
Samen kunnen we meer. 
 
Belastingadvies: Hoge aftrek 
ziektekosten over 2008 kan gevolgen 
hebben voor de huur- en/of zorgtoeslag 
in 2009 
Als u over 2008 hoge ziektekosten hebt 
afgetrokken bij de aangifte 
inkomstenbelasting en ook voor het 
lopende jaar hoge ziektekosten verwacht, 
moet u er rekening mee houden dat de 
aftrekmogelijkheden voor ziektekosten 
over 2009 en later beduidend lager zullen 
zijn dan in 2008. Daardoor zal het 
belastbare inkomen hoger worden en dat 
kan weer gevolgen hebben voor uw huur- 
en/of zorgtoeslag vanaf het belastingjaar 
2009. De Belastingdienst stuurt in 
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voorkomende gevallen een 
waarschuwingsbrief. Voor nader advies 
kunt u terecht bij onze vrijwillige 
belastinginvullers:  
Frans van Neer (850 2443) en Jo van 
Keeken (472 1201). 
 
 “ Frenske” 
Uit de “Kieskop” nummer 18      van 15 
Juni  –  30 Juni 1947  
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. 
Kwartelemerrt.  
Liefe  jongens 
Ik heb 2 dagen in bet gelegen van weege 
de buikpijn want ik was bei ons  neven aan 
de meimeren en steekbeeren gewees maar 
esbeeren heb ik veel liever maar die ware 
al af en toen ik thuis kwam kreeg ik van 
mein vader op mijn bibs want dat was 
zonder vergunning en ut is weer heel warm 
vandaag reuzeweer voor vendelose kermis 
dat zeg mein moeder ook maar daar zulle 
ze tog niet zoo veel drinke als bei ons op 
de kermis want hier hebbe ze meer dan ach 
duizend liter leeggedronke zonder jullie  in 
indieje dus dat is vier lieter per man ons 
truuske in de boks meegeteld en ut is te 
hope dat de inspekteur van belasting daar 
niet agter komt want dan moet alles naar 
hem toekome nu nog maar alleen 
negentiende van velden op een paar nette 
mense na en deze week hebben we drie 
keer hoera gezongen want ze hebben de 
panne op opa flinsenberg zein nieuje huisje 
gezet die hebbe der al drie maande langs 
gelegen maar toen hadde ze geen panlatte 
en toen krege ze wel panlatte maar toen 
hadde ze geen nagels en nu kreig onze 
gemeente twintig bungaloos  woningen dat 
is zoon soort rimboe maar tog veel netter 
maar hiervan kreige ze in lom de meeste 
terwijl er daar dat zeg de volkstelling 
presies maar zeven huishoudingen zein die 
bei een ander wone en in aarse wone er 
drie en feiftig bei een ander in en hier in 
velde zes en zeventig maar hier zegge ze 
tog niks want ut zein hier allemaal reuse 
goeje ziele want jan van smit toon gaat de 
volgende week ook weer trouwe met berta 
van klemens en ik heb ruzie gehat met 
mietje van jan van de klef die zegt dat ze 
twee keer jarig is in de maant  maar die 
heef nu inbeelding omdat ze van de klef 
zein schuur een huis hebbe gemaak en 

meister kessels  van onze school gaat nu 
velde verlate want hij is nu hoof geworden 
zonder stamkaart op een school bei 
maastrig en nu hoop ik dat we weer een 
goeje nieje kreige voor als ik in de derde 
klas kom maar nu verlies ik wel 
kameraatjes dat vint kik erg maar nu kreig 
ik er ook geen preugel meer van en dat is 
niet zo erg en nu hou ik op want ik kreig 
weer erge krampe in mein buik maar ik 
durf ut niet tege mein vader te zegge want 
dan kreig ik nog krampe achter mein buik 
en nu wens ik jullie weer allemaal goeje 
nach en wel te ruste  
jullie eenig  liefhebbende  frenske. 
F.V.                                                                                                                                    
 
Ledenvergadering KBO Velden 
Dinsdagmiddag 10 maart 2009 werd de 
jaarlijkse ledenvergadering gehouden in 
het “Wapen van Velden” 
Totaal 116 leden (wat een goede opkomst 
beste mensen) waren in de zaal aanwezig 
om deel te nemen aan deze algemene 
ledenvergadering. 
Veel belangrijke punten stonden op de 

agenda en daarom was 
het ook prima dat er 
zoveel leden aanwezig 
waren. De agenda werd 
door Piet goed gevolgd 
en er was meer dan 
voldoende tijd om 

vragen te stellen. Ook de vragenbriefjes die 
de leden eerder hadden ontvangen werden 
afdoende beantwoord. De leden werden 
goed bijgepraat over zaken als de BMV, de 
nieuwe bestuursstructuur, de rol van de 
vrijwilliger in de toekomst bij de KBO 
Velden en de op handen zijnde 
ledenwerving. Het financieel overzicht 
2008 en  begroting 2009 werden goed-
gekeurd.  
Bestuursmutaties: Frans van Neer en Lau 
Fleuren zijn afgetreden . Jo van Keeken en 
Ger van Rensch werden gekozen als 
nieuwe bestuursleden. Beide personen 
hebben afgelopen jaren meegedraaid als 
aspirant bestuurslid of als bestuurs-
ondersteuner. Nieuwe kandidaten als aspirant 
bestuurslid of als bestuursondersteuner zijn van 
harte welkom. Bespreek het even met Piet Vosbeek. 
Regelmatig was tijdens de vergadering in 
de zaal een spontaan applaus te horen voor 
het verdienstelijke werk dat door bestuur 
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en vrijwilligers het afgelopen werd 
verricht.  Na 2 uur vergaderen dankte Piet  
alle aanwezigen voor de belangstelling en 
voor de positieve bijdrage. 
Daarna begon het kienen. De commissie 
had dit zoals gebruikelijk goed geregeld. 
Buiten de opmerking van enkele mensen 
dat de middag toch vrij lang was te 
noemen, kan er zeker gesteld worden dat 
een nuttige middag voor het KBO Velden 
werd afgesloten. 
  
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  
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s’middags gespeeld in de maanden 
september tot en met maart. 
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 
regelmatig onderling gewisseld worden. U 
kunt altijd zelf bepalen, wanneer u wilt 
spelen. 
Bent u geïnteresseerd neem dan voor 1 juni 
2009 contact op met Jac Brueren telefoon 
077-4721463 of Frans van Neer telefoon 
077-8502443 
 
De waarde van het leven ligt in het 
genieten van het alledaagse. 
 
“Woonverbeteradvies” 
Ieder van ons wil graag in zijn of haar 
eigen huis, in zijn vertrouwde omgeving 
blijven wonen. Wellicht komt er een tijd, 
dat u niet meer goed ter been bent. De 
vraag op dat moment is, of uw woning nog 
steeds geschikt is om er te blijven wonen. 
Wellicht zijn dan aanpassingen van uw 
woning nodig om er te kunnen blijven 
wonen.  De Seniorenraad wil elke eigenaar 
of bewoner ouder dan 55 jaar in onze 
gemeente de mogelijkheid aanreiken om 
zijn of haar woning op toekomst- 

bestendigheid te laten toetsen. De 
gemeente ondersteunt en subsidieert het 
project.  Via de gemeente zijn door de 
Seniorenraad rond 15 februari 2009 een 
brief en een aanvraagformulier naar de 
diverse eigenaren/bewoners ouder dan 55 
jaar gestuurd. In Velden hebben ruim 90 
eigenaren/bewoners daarop gereageerd. 
Deze mensen zullen in maart/april 2009 
worden bezocht. Samen met een 
Vrijwillige Ouderen Adviseur of iemand 
van de Seniorenraad zal een uitgebreide 
vragenlijst worden ingevuld.  Medio mei 
aanstaande zullen enkele bouwkundige 
mensen de bouwkundige zaken uit deze 
vragenlijst beoordelen en een 
“Woonverbeteradvies” afgeven.  
Daarna kunt u zelf vrijblijvend besluiten 
wat u verder met het “Woonverbeter 
advies”  wilt doen. 
Zijn er nog  vragen dan kunt u altijd 
contact opnemen met de secretariaat van de 
Seniorenraad 077-4732048. 
 
Uitstapje KBO Velden 
Op 13 mei aanstaande zullen bestuur, 
vrijwilligers en leden van het KBO Velden 

die dat willen een 
boottocht maken 
over de Maas.  
Met de vrijwil- 
ligers zal op de 
boot  in het kort 
het afgelopen jaar 

worden geëvalueerd en de nieuwe zaken 
voor het jaar 2009 worden besproken. De 
overige mensen kunnen genieten van de 
fraaie maasoevers en alles wat er vanuit de 
boot te zien is.  
Met een afzonderlijk formulier dat u 
binnenkort ontvangt kunt u zich opgeven. 
Reserveer datum en vergeet niet het 
opgave  formulier in te leveren 
 
Uit de bestuursvergaderingen  van 4 
maart 2009 
Op 4 maart zette het bestuur de laatste 
puntjes op de i voor de jaarvergadering van 
10 maart.  
Verder is er gesproken over:   

• de vertegenwoordiging in de 
Seniorenraad van de gemeente 
Venlo na de bestuurlijke 
herindeling.  
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• het oprichten van een dorpsraad 
voor Velden, waarbij het bestuur 
van mening is, dat de KBO daar 
zeker in vertegenwoordigd zou 
moeten zijn. 

• het project ‘levensbestendig 
wonen’ , dat in Velden tot ca. 90 
aanmeldingen heeft geleid. De 
tweede helft van maart en de eerste 
helft van april zullen alle mensen 
worden bezocht om de vragenlijst 
in te vullen. 

• De inloopmiddag op 28 april, die 
zal worden verzorgd door Het 
Groene Kruis.  

ZORG inkopen middels een PGB 
Het Steunpunt Mantelzorg Arcen en 
Velden organiseert op 22 april van 9.30 – 
12.00 uur in “de Kiêsstolp”te Velden een 
bijeenkomst voor mantelzorgers met als 
thema Zorg inkopen middels een PGB. 
De hr. Hans van der Knijff van 
belangenvereniging “Per Saldo” zal een 
presentatie geven hoe in de volgende 8 
stappen zorg ingekocht kan worden.  

1. De indicatie wordt aangevraagd bij 
het CIZ of Bureau Jeugdzorg. 

2. Het CIZ of Bureau Jeugdzorg stelt 
de behoefte vast. 

3. U kiest tussen zorg in natura of 
zorg middels een PGB. 

4. Het Zorgkantoor besluit tot PGB. 
5. Het PGB-geld wordt overgemaakt 

van het Zorgkantoor naar de privé 
rekening. 

6. U koopt zelf zorg in. 
7. U legt verantwoording af conform 

de geldende normen. 
8. Het niet uitgegeven geld dient 

geretourneerd te worden. 
 
Voor nadere informatie kan men contact 
opnemen met Yvonne Imming van het 
Steunpunt Mantelzorg Arcen en Velden 
telefoon 077-4722534. 
 Men kan zich aanmelden voor deze 
presentatie op genoemd telefoonnummer of 
op het volgende 
mailadres:  y.imming@synthese.nl   
 

Onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs 
willen u trouwens ook altijd graag  helpen 
bij het Persoons Gebonden Budget. 
 
Al jaren boos! Waarom ook weer. 
 
Adreswijziging 
Adreswijziging en andere mutaties van alle 
leden van het KBO Velden.  
Geef het even door aan: 
Cor v/d Zanden telefoon  4721334 of 
Ger van Rensch telefoon 4721797  
 
De Brede Maatschappelijke Voorziening 
Onderstaand is de brief weergegeven die 
onze voorzitter  naar het college van B&W 
heeft verzonden. 
 
Geachte heren, 
Vanuit -  en in opdracht van  onze 
ledenvergadering van gisteren 10 maart het 
volgende dringende verzoek aan uw 
college.   
“Zorg voor een oplossing voor  de 
slechte bereikbaarheid van de BMV 
vanuit het centrum van ons dorp waarin 
de centrale woonvoorzieningen voor 
ouderen gevestigd zijn.”  
 
Bij gelegenheid van deze vergadering,  
bijgewoond door 116 leden,  hebben wij 
hen geïnformeerd over de ontwikkelingen 
rond de BMV in Velden. Dit vanuit 
positieve benadering met betrekking tot de 
laatste ontwikkelingen en plannen. De 
belangstelling voor dit onderwerp was 
groot, vooral omdat onze vereniging nu en 
straks veel activiteiten organiseert die nu in 
het gemeenschapshuis  en straks in de  
BMV plaatsvinden.  
 
Onze leden waren zeer kritisch. Vooral de 
afstand vanuit het centrum van ons dorp, 
de hinder en ongemakken bij het gebruik 
van stoepen en straten in het centrum en de 
gevaarlijke oversteek van de Rijksweg  
kregen veel aandacht. De stellige 
verwachting van de leden en ook van het 
bestuur is dat dit negatieve gevolgen zal 
hebben voor de deelname van onze oudere 
senioren aan de activiteiten.   
Gemakshalve verwijs ik naar onze brief 
van 14 januari van dit jaar en eerder 

mailto:y.imming@synthese.nl


overleg met wethouder Geelen over deze 
problematiek. 
 
Namens leden en bestuur van de KBO 
Velden, 
 
Piet Vosbeek, voorzitter. 
 
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) 
In het Nederlandse woud van regels is 
verdwalen niet moeilijk, derhalve beschikt 
onze vereniging over 5 VOA’s die  
opgeleid zijn om daar waar nodig voor 
onze leden de weg te vinden.  
De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag 
bereid om u ondersteuning te bieden.  
De VOA’s met een * willen u bovendien 
graag helpen bij regelen van uw 
belastingzaken. 
De VOA’s zijn als volgt bereikbaar: 
Huub van den Hombergh  – 4721955                                           
Sjaak Hovens    – 4721413 
Frans van Neer *  – 8502443 
Wiel Scheffer    - 4722782 
Jo van Keeken *  - 4721201 
 
 
Om in je agenda te schrijven:  
13 mei 2009;  Boottocht met 

vrijwilligers en 
leden. 

11 juni 2009;   Kermismatinee 
14 juli  2009   Fietsmiddag  
 
De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 
uit op 21 april 2009 
 
Regering wil computergebruik
stimuleren   
De komende vijf jaar wordt 12 miljoen 
euro uitgetrokken voor het terugbrengen 
van het aantal  mensen dat niet of 
nauwelijks gebruik maakt van e-mail of 
internettoepassingen. Daarnaast is het geld 
ook bedoeld voor het betrekken van 
ouderen bij internet en voor het stimuleren 
van veilig internetgedrag. 
Volgens de regering lopen deze mensen 
kansen mis en verliezen zij bijvoorbeeld
de aansluiting met de samenleving. In haar
ogen is met het terugbrengen van het
aantal mensen dat geen computer gebruikt
zowel economisch als persoonlijk veel
winst te behalen. 

Ons land telt ongeveer 1,6 miljoen 
mensen die niet met de computer kunnen 
omgaan, en zij doen zichzelf tekort. De 
helft van hen verricht betaald werk en 
deze mensen zouden al gauw zo'n 250 
euro per jaar meer verdienen als ze de 
eenvoudigste vaardigheden onder de knie 
krijgen.  
Maar ook de andere helft kan zijn 
voordeel doen met wat meer 
computervaardigheid. De consument kan 
zo'n 88 euro per jaar "verdienen" door bij 
beslissingen over de aankoop van spullen 
de computer te raadplegen.  
In een actieprogramma van 
staatssecretaris Frank Heemskerk van 
Economische Zaken, waarmee het kabinet 
heeft ingestemd, staat ook dat diverse 
groepen moeite hebben met het bijbenen 
van het computergebruik in de 
samenleving en zij dreigen zich daarmee
buiten te sluiten.  
Het gaat dan vooral om mensen die niet 
actief zijn op de arbeidsmarkt, 
laagopgeleiden, allochtonen en mensen 
van boven de vijftig.  
Toch doet Nederland het internationaal 
gezien niet slecht. Na de Scandinavische 
landen heeft Nederland het hoogste aantal 
gebruikers van computers en internet in de 
Europese Unie.  
En als het gaat om kennis en vaardigheden 
doen wij het als Nederlanders relatief 
goed bij gebruik van computers in het 
dagelijks werk en bij mensen die zich 
beroepshalve met de 
informatietechnologie bezighouden.  
Het kabinet heeft dan ook de ambitie dat 
Nederland in 2015 tot de koplopers 
behoort bij het gebruik van nuttige 
toepassingen van de computer en nieuwe 
vormen van computer gestuurde
dienstverlening 
 
 
Aan tafel 
Een Volendammer en een Engelsman 
zitten aan tafel. Opeens vraagt de 
Engelsman “Are You smoking?” 
“Nee”zegt de Volendammer, “dat is onze 
klederdracht” 
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Somber of een vrolijke noot? 
Behoort u ook tot de goedwillende lieden 
die op de laatste dag van het afgelopen jaar 
goede voornemens hebben gemaakt? 
Stoppen met roken of in ieder geval minder 
paffen, niet meer zo diep in het glaasje 
kijken of de therapie aller therapieën : 
bewegen, bewegen, bewegen. Hoe ver 
staan wij op dit moment? Hebben we de 
top van de berg van onze wensdromen al 
bereikt, zijn we amechtig naar adem 
happend nog doende tegen de flanken op te 
klimmen of trappelen we nog steeds ter 
plaatse? Zo van ” het komt heus wel goed ”, 
maar nu nog even niet. Het is maar de 
vraag, alle goede bedoelingen ten spijt, of 
wij het bij het juiste eind hebben . Kopen 
we op termijn geen kat in de zak? Stel dat 
het aantal rokers afneemt, dan leven die 
mensen volgens verwachtingen langer. 
Over hun hele leven bekeken gaan zij de 
pensioenfondsen en de gezondheidszorg 
handen vol geld kosten. Stel dat wij zo 
manhaftig zijn dat we daadwerkelijk 
minder glaasjes gaan ledigen. Heeft daarbij 
al iemand gedacht aan mogelijke banen 
verlies in de betreffende branche ? Jaren 
geleden is al geconstateerd dat massaal 
toerisme de Alpenreuzen meer kwaad dan 
goed doet. Trekken wij met z,n allen het 
bos in of de hei op, dan loopt het beetje 
natuur dat ons land nog rijk is misschien 
wel onherstelbare schade op. En verder? 
Vergrijzen is niet tegen te houden, 
kleurspoelingen ten spijt. Worden weinig 
kindjes geboren dan vergrijzen we nog in 
een rapper tempo. Komen veel kleintjes ter 
wereld dan kinnen die gaande de jaren de 
pensioenkassen spekken. Goed voor ons 
pensioen dus. Maar minder goed voor het 
milieu of zoals iemand zich afvroeg ” nu 
hebben die allemaal schattige baby voetjes, 
maar hoe ziet hun ecologische voetafdruk 
er over twintig jaar uit?” Moet het allemaal 
zo somber of kunnen wij beter een vrolijke 
noot aanslaan? Heeft u tijdens de eerste 
dagen van dit jaar ook maar iets bespeurd 
van de zo vermaledijde  opwarming van de 
aardbol? Verre van een voor onze 
begrippen extreme koude 
Voerde de boventoon. ” de winter is 
vergangen en gaande weg voor bij,” laat 
een dichter weten. Koning Winter is bezig 
met het opstellen van zij laatste 

wilsbeschikking en het voorjaar maakt zich 
op om zijn intrede te doen. Het jaarlijks 
wonder onder een overmaat van licht. 
Hoewel we niet moeten verschieten als 
maart van zijn recht gebruik maakt al eens 
met zijn staart te roeren. Maar als wij aan 
het einde van deze maand ietwat meer 
daglicht cadeau krijgen staat de kersentijd 
voor de deur en gaat de wereld er voor ons 
heel anders uitzien. 
F.Th. 
 
Weet je nog van toen 

 
Bij Hasselt stond nabij de rijksweg Venlo- 
Nijmegen de windmolen “Hasselderheide”,  
die in de zeventiende eeuw werd gebouwd. 
Het gebouwtje beneden was vast, terwijl de 
molen zelf helemaal rondgedraaid kon 
worden. Dit was noodzakelijk omdat de 
wieken steeds recht tegen de wind ingezet 
moeten worden.  
De oudste eigenaar was de familie Diebels. 
In 1889 verkocht de familie Diebels de 
molen aan P.Jansen. De laatste eigenaar 
was Leo Jansen. De molen werd in 
augustus 1930 afgebroken. 
 
“ 
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 Er is slechts één weg naar geluk  en dat 
is op te houden met je zorgen te maken 
over dingen waar je geen invloed op 
hebt” 


