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Het geluk vermenigvuldigt zich slechts  
wanneer je het met iemand deelt. 
 
AFSCHRIJVING CONTRIBUTIE 2009 
Veel mensen zullen wel gemerkt hebben, 
dat op de bankafschrift van de bank in 
maart j.l. het jaar 2007 werd genoemd in 
plaats van het jaar 2009. Het bedrag was 
verder akkoord. De penningmeester zoekt 
samen met de bank hoe dit probleempje op 
te lossen is, zodat het volgend jaar de 
afschrijving weer voor iedereen duidelijk is. 
  
KERMISMATINEE  OP 11 JUNI 2009 
 

 
 

 
 “Wat was dat altijd gezellig vroeger” hoor 
je  mensen dikwijls zeggen. Dansen en 
gezellig kletsen bij een glaasje bier of iets 
anders. Samen aan tafels en stoelen, de 
muziek niet zo hard dat praten ook nog 
mogelijk was. 
We beloven het u evenals vorig jaar (zeer 
geslaagde activiteit) hebben we ook dit 
jaar weer een gezellig ouderwets kermis-
matinee. 

Op donderdagmiddag (sacramentsdag) 11 
juni 2009 wordt door het KBO Velden 
tussen 14.00 en 17.30 uur dit   matinee 
georganiseerd.  
Alle senioren( dus ook niet leden)  van 
binnen of van buiten Velden zijn van harte 
welkom. Het programma is rond en live 
muziek is reeds vastgelegd.  
Op maandag 25 mei 2009 tussen 14.00 en 
15.00 uur kunt u kaartjes hiervoor kopen 
voor € 4,- in “de Kiêsstolp”. In de zaal 
betaalt u € 5,-  
Verder bericht volgt nog.  
Noteer reeds  de datum. 
 
GOEDWEERFIETSERS GEZOCHT 
Het fietsseizoen is weer begonnen. Een 
(te?) klein clubje KBO-ers vertrekt iedere 
dinsdagmiddag om 13.00 uur per fiets voor 
een tocht van 30 à 35 km vanaf de loods 
van Frans Brueren aan de Oude 
Venloseweg. Meestal is de groep rond 
16.30 uur weer terug. Er wordt alleen 
gefietst bij goed weer. Mee(r)fietsers zijn 
van harte welkom. Jac Vermazeren 
coördineert. Bel bij twijfel of het doorgaat 
472 1755.  
 
7e INLOOPMIDDAG 
‘Voorzieningen voor minima en 
minimabeleid in de gemeente Arcen en 
Velden!’  voor alle belangstellenden uit 
onze gemeente! 
KBO-Velden organiseert op 
dinsdagmiddag 26 mei van 14.00 tot ca. 
16.00 uur een inloopmiddag over 
voorzieningen voor minima en de 
uitvoering van het minimabeleid in de 
Gemeente Venlo. Die voorzieningen en die 
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uitvoering gelden ook voor de Gemeente 
Arcen en Velden.  
Mevrouw Mechy van den Aker en/of 
mevrouw Marian Crienen, juridisch 
medewerkers van de afdeling Werk, 
Inkomen en Zorg (voorheen Sociale Dienst) 
van de Gemeente Venlo, zullen een en 
ander vertellen over de bijzondere bijstand 
in het kader van de Wet Werk en Bijstand 
en over de wijze waarop onze 
fusiegemeente invulling geeft aan het 
Minimabeleid door maaltijdvoorzieningen, 
het verstrekken van duurzame 
gebruiksgoederen en het uitvoeren van de 
GeldTerugRegeling. 
 De middag is gratis toegankelijk voor alle 
belangstellenden uit onze gemeente. Wij 
zorgen voor koffie/thee. Overige 
consumpties zijn voor eigen rekening. 
Graag tot 26 mei!   
 
FRENSKE 
Uit de “Kieskop”           nummer 19            
van 1 Juli - 15 Juli 1947 

                        

Maar wat is het hier tog warm gewees ze 
zegge ag en dertig graten maar bei mei in 
bet minste ag en tagtig want ons klein 
pietje naas me was smorgess kletsnat van 
boven naar onder en toen zei mein moeder 
dat dat zweet was en heeze Sjaak zein 
vrouw in hassel kreeg een steek van de zon 
boven op de hoojkar en ze viel ram van de 
sokken en bei wies van smit tei kreeg tej 
een zonnesteek maar toen  greep wies 
kordaat in en duuwde hem pang in een 
kuip koud water en toen was hei zo koud 
dat ze drie uur hebbe moete pompe om 
hem weer warm te kreige en simons 
wullem kon ut ook bove grons niet meer 
uit houwe en ging toen maar in de kelder  
in een hangmat ligge slapen en toen ie 
weer wakker werd was hei half bevroren 
en toen hebbe ze hem naar boven gedrage 
en in  bet gedouwd en met heete kruiken 
moeten stomen nu is hei gelukkig weer een 
beetje bei gedooid en zondag hebben we 
weer groot fees gehat want holthuise dieke 
werd zes en veertig jaar maar hei gaat nog 
niet trouwe zeg hei want de meisjes 
worden hoe langer hoe netter en dat zeg 
joepie van de koster ook en toen heef de 
dieke mein vader een sigaar gegeven want 

hei zei wie het langs leef kreig ook de 
maas buurd maar wei hebben nog gelt 
genoeg want mein vader is zondag naar de 
vergadering van de boerenleenbank gewees 
en die zein alleen al hier in velden beina 
twee miljoen reik en dat is allemaal van de 
hagelschaai maar ze waare daar heel lief 
want ze hebben ook een hoop geld voor 
jullie in indieje gegeven en nu zullen ze 
jullie pakjes stuure maar daar moge jullie 
niet mee koetele en sefke van lies van de 
ven en sraar hovens hebbe vanmorge van 
onze juffrouw in de klas flink op de nek 
gehat want die hadde vrouw pol 
uitgescholde voor ouwe heks en toen hebbe 
ze op de knieje moete zitte maar ik geef 
niks om schelde want ik heb ook verkeerde 
haar maar as ze mei wat zegge zeg ik alteit 
beter rooje haar op goeje grond dan 
zwaarte haar op een ezelbibs en bei janus 
knaapen hebbe ze ook fees gehat maar bei 
vergeet  hebbe ze de schottele met de luier 
afgedroog maar dat was gelukkig niet erch 
want hei was gelukkig schoon en dat ware 
we tog al gewend van ut noorden want daar 
veegde ze de schottele en de bibse allemaal 
met dat zelfde lapje af en ga ik weer gauw 
slapen en denk dan vannag weer heel veel 
aan jullie maar dan moeten jullie ook aan 
mei denke hoor. 

BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. 
Kwartelemerrt.  
Liefe  jongens 

Daaaag jullie eeeeeeeeeenig liefhebbende                        
F.V.  

 
De grootste fout die u in het leven kunt 
maken, is voortdurend bang zijn er een 
te maken. 
 
OP ZIEN VELDES PLAT 
Eine man oet Aarse zoot met ziene 
buurman beej Mac Donalds wat te aete. 
Zaet eine van die twieë taege dae andere, 

Lette geej ok wal is op oow 
cholestorol? 
Duj ik, zag dae eine dat duj 
ik as ik op de wc zit. Op de 

wc, zag dae andere aarsese 
man wie zoeë op de wc?.  
Nouw  dan kiek ik altied um 

meej hin, zag dae, en as ik dan gen closet 
pepeer zeen dan zeg ik altied hardop, goh 
leste rol. 
F.Th. 
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UITSTAPJE OP DE MAASHOPPER 
Op woensdag 13 mei jl. hebben ongeveer 
130 leden van onze vereniging een 
boottocht gemaakt van Grubbenvorst naar 
het Leukermeer nabij Well en weer terug. 
Tijdens de reis werd op het bovendek van 
het schip een korte vergadering gehouden 
voor en door de vrijwilligers, een 
vergadering waarin gesproken werd over 
het afgelopen jaar en waarin verbeteringen, 
wensen, nieuwe ideeën etc. aan de orde 
kwamen. 
Mede door het prachtige weer werd de 
boottocht een schitterend uitstapje voor 
jong en oud.  

 
Met 130 personen was de boot zo goed als vol 
 
Onmiddellijk na het vertrek was er koffie 
en vlaai zodat niemand zeeziek werd door 
de sterke wind op de Maas. De kapitein 
van het schip bracht ons naar plekken langs 
de Maas waar je normaliter niet komt zoals 
de grindhaven in Lomm, de binnenhaven 
in Wanssum en het Leukermeer bij Well.  
In de tussentijd werden we aan boord 
getracteerd op 
een smakelijke 
lunch mede 
verzorgd door  
onze eigen 
vrijwilligers 
 
 
Ook het bovendek  
was het nu en dan 
heel goed bezet. 
 
 
 
 

 
Boeiend gesprek op het bovendek met fraai panorama 
 
Het was bijzonder fraai om de oevers van 
de Maas eens van een andere kant te zien, 
de flora en fauna is natuurlijk op dit tijdstip 
van het jaar op zijn   
mooist. De hazen, de ganzen, de futen, de 
eenden, de aalscholvers, de zwanen en 
kieviten deden hun best om indruk op ons 
te maken. Net  ten noorden van Well 
kregen we het begin van het 
Noordlimburgse heggelandschap te zien 
waarin de meidoorn bloeide. Ook kregen 
we schilderachtige plaatjes te zien van 
typisch Nederlandse taferelen, zwart bont 
vee in keurig groene weilanden. 
Op de terugvaart keken enkele KBO’ers ter 
hoogte van Arcen met enige weemoed naar 
hun geboorteplaats zoals ook een lid ter 
hoogte van Wellerlooi vertelde over het 
aldaar uitgehaalde kattekwaad in vroegere 
tijden. 
Terug naar Grubbenvorst bleek dat de 
hopper geen gebruik kon maken van de 
gebruikelijke aanlegplaats als gevolg van 
het stijgen van de Maas gedurende de dag. 
Uiteindelijk gingen we weer aan land op de 
veerstoep in Velden. 
Resumerend een prachtige dag waarin 
opnieuw overduidelijk is aangetoond dat 
de KBO voor veel mensen een enorme 
toegevoegde waarde heeft. 

 
Een hele mooie dag voor KBO Velden zit er weer op. 
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BĖR GEELEN ONDERSCHEIDEN 
Op 29 april 2009 heeft Bèr Geelen van 
burgemeester Tans de Koninklijke 
Onderscheiding als 
Lid in de Orde van 
Oranje Nassau 
ontvangen.  
Voor de KBO Velden 
was hij langdurig 
voorzitter. Verder 
heeft hij regionaal en 
provinciaal  veel voor 
de KBO gedaan. Nu 
nog coördineert hij samen met zijn vrouw 
de bezorging van Nestor en nieuwsbrief. 
Proficiat Bèr en we hopen dat je er nog 
lang van kunt genieten en nog langdurig 
het nodige voor de KBO Velden mag 
betekenen.  
 
Hoe gelukkiger men is, hoe minder 
aandacht men aan geluk besteedt. 
 
DE ZORGGROEP 
Op 28 april jl. werd door De Zorggroep 
een heldere presentatie gegeven over de 
nieuwe organisatievorm en de daarbij 
behorende mogelijkheden voor haar 
klanten. De nadruk van de presentatie lag 
natuurlijk op het gezond ouder worden 
echter ten behoeve van de volledigheid ziet 
het complete zorgaanbod van De 
Zorggroep er als volgt uit: 
- Groene Kruis Kraamzorg 
- Groene Kruis Jeugdgezondheids-

zorg (0-4 jaar)  
- Groene Kruis Voeding en Dieet 
- Groene Kruis Thuiszorg 
- Wonen met Zorg 
- Ondersteunende zorgspecialismen 
- Groene Kruis Startpunt 
 
Zelfstandigheid, de regie houden over uw 
eigen leven en zolang mogelijk in uw eigen 
vertrouwde omgeving blijven wonen zijn 
niet meer zo vanzelfsprekend als u ouder 
of ziek wordt. De Zorggroep biedt de 
volgende mogelijkheden aan die u 
ondersteunen om zoveel mogelijk uw eigen 
leven te leiden. 
- Huishoudelijke zorg zoals schoon- 

maken of de was verzorgen. 

- Persoonlijke verzorging zoals hulp bij 
het opstaan, douchen, aan- en uitkleden. 

- Verpleging zoals het geven van 
injecties of het toedienen van 
medicijnen. 

- Ondersteunende begeleiding zoals hulp 
bij het invulling geven aan uw dag. 

- Advies, instructie en voorlichting door 
een wijkverpleegkundige 

- Zorg op afroep middels een 
abonnement op de alarmeringsdienst 
(20 minuten na alarmering is een 
ervaren medewerker van De Zorggroep 
ter plaatse) 

-     Terminale nachtzorg 
- Wonen met zorg in een 

woonzorgcomplex (wozoco) 
- Wonen met zorg in een 
verzorgings- of verpleeghuis 
 
Ten einde gebruik te kunnen maken van 
bovenstaande mogelijkheden is altijd een 
indicatie van het CIZ noodzakelijk. Het 
CIZ is bereikbaar onder telefoonnummer 
088 7891640. 
Voor al uw vragen kunt u terecht bij het 
Groene Kruis Startpunt Venlo, 
Zorgboulevard VieCurie Tegelseweg 210, 
0773209595. 
Ook uw ouderenadviseurs helpen u 
graag op weg. 
De vele mogelijkheden die “De Zorgroep” 
biedt kunt u ook nalezen op www.zgnl.nl 
 
APOLOGISCHE SPREUKEN 
Als jij met mij de draak steekt,zei Ome 
Sjaak dan doet het mij meer pijn dan de 
draak. 
  *  
De schoenmaker is niet te vertrouwen,zei 
tante bet hij heeft mij net een hak gezet. 
  *                           
Ik zet mijn beste beentje voor, zei de 
orthopeed, toen hij een wit voetje haalde 
bij tante Greet. 
  * 
Te gek voor woorden zij de slijter tegen de 
psychiater , ik doe steeds meer wijn bij het 
water. 
  * 
Ik ben niet van Lotje getikt, zei Leentje en 
liep verder in haar eentje. 
  * 
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Ik heb er een hard hoofd in, zei de slager 
tot zijn vrouw toen de gehaktmachine niet 
draaien wou. 
 
“Schaakmat” zei  grootmeester  Kees, toen 
hij mij een vloerkleed aan wees. 
  * 
Hoge bomen vangen veel wind, zei kapitein 
Kwast en hees een paar bomen in de mast. 
  * 
Een doekje voor het bloeden is niks, zei 
tante Ka, geef mij het maar er na. 
  * 
Het mes snijd aan twee kanten zei oom Ad, 
nadat hij zich zelf en het brood gesneden 
had. 
 
MEER BEWEGEN VOOR SENIOREN 
Elke donderdag van 9 tot 10 uur kunt u met 
en op muziek gezellig gaan sporten in de 
Kiêsstolp. 
Dat bewegen voor senioren belangrijk is 
behoeft geen nadere toelichting maar 
bewegen is vooral ook leuk wanneer het in 
een gezellige omgeving plaats vindt met na 
afloop een kopje koffie. 
De sportlessen worden gegeven door mevr. 
Margriet van der Stegen, u kunt haar bellen 
onder nummer 077 -3824068 maar u kunt 
ook geheel vrijblijvend een proefles volgen 
op de donderdagmorgen. 
 
DORPSRAAD VELDEN 
Volop wordt er gewerkt aan een 
“Dorpsraad” in Velden. Een “Dorpsraad” 
functioneert alleen maar goed als  de 
belangen van iedereen voor zover dat  
mogelijk is ook behartigd worden. Zeker 
de belangen van de ouderen/senioren 
mogen niet vergeten worden. Voor deze 
groep is de “Dorpsraad in oprichting” nog 
op zoek naar  1 of  2 vertegenwoordigers. 
Heeft u belangstelling of kent u iemand in 
uw omgeving die belangstelling heeft geef 
het dan even door aan:  
Ger v.Rensch  telefoon  4721797 
Piet Vosbeek   telefoon  4733374 
 
VOA’S - VRIJWILLIGE OUDEREN  
ADVISEURS 
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:  
11 juni 2009;   Kermismatinee 
14 juli  2009   Fietsmiddag  
Elke 4e dinsdag v/d maand Inloopmiddag 
( interessante  thema’s –zie ook “Klokje”) 
 
De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 
uit op 7 juli  2009 
 

Bouw vooral je luchtkasteel niet te 
hoog, als je tenminste niet je hele leven 
wilt blijven klauteren. 

 
UIT BESTUURSVERGADERING VAN  
6 MEI 2009 
Ook op 6 mei had het bestuur weer een 
volle agenda.  
Er is onder andere gesproken over:  

• de Brede Maatschappelijke 
Voorziening. Het bestuur heeft 
actie genomen om voldoende 
ruimtes voor de KBO beschikbaar 
te krijgen.    

• het Woonverbeteringsproject: begin 
juni zijn de rapporten klaar. 
Betrokkenen zullen opnieuw 
worden bezocht om de resultaten 
individueel door te spreken. 

•  de actie Rookmelders: ca 27 
personen hebben zich aangemeld 
om rookmelders geplaatst te 
krijgen. De klussendienst is 
doende. 

• de Boottocht met de Maashopper, 
met voor alle vrijwilligers een 
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terugblik op het afgelopen jaar en 
een vooruitblik op wat we het 
komende jaar willen doen en 
bereiken. 
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• het kermismatinee: de muziek zal 
spelen tot 17.30 uur. 

• Onze opstelling in de seniorenraad 
Venlo: de KBO Velden zal t.z.t. 
met één persoon zitting nemen in 
deze overkoepelende raad.  

• Ook in de op te richten Dorpsraad 
voor Velden wil de KBO minstens 
een vertegenwoordiger van de 
senioren opgenomen zien. 

 
VOORKOM SPIJTAANKOPEN PER 
TELEFOON 
U kent het wel: zit u net te eten, belt er een 
verkoper op. Lastig om af te poeieren en 
vaak ook met (op het eerste gezicht) 
aantrekkelijke aanbiedingen. Maar het 
addertje onder het gras vertellen deze 
gewiekste verkopers vaak niet. 
ConsuWijzer - het consumentenloket van 
de overheid - geeft informatie hoe u hier 
mee om kunt gaan. 
 
Want: hoe voorkom je spijtaankopen per 
telefoon? Door duidelijke vragen te stellen 
aan de verkoper, het telefoonnummer te 
laten blokkeren voor telefonische verkoop 
én gebruik te maken van het recht op 
bedenktijd. Zaken die veel mensen niet 
weten. 
 
Jaarlijks worden 810.000 mensen van 18 
jaar en ouder het slachtoffer van óneerlijke 
handelspraktijken’.  Het gemiddeld 
schadebedrag bedraagt 121 euro.  
 
Ouderen vaak slachtoffer 
 
Ouderen zijn helaas regelmatig slachtoffer 
van deze praktijken. Zij hebben vaak een 
vast nummer en zijn daarmee goed te 
vinden. Ze zijn vaak thuis om de telefoon 
te beantwoorden, voelen zich wellicht snel 
overvallen of zijn geneigd beleefd alle 
vragen te beantwoorden (zij zullen niet 
snel de hoorn op de haak gooien). Soms 

zullen ze (te) snel geneigd zijn om 'ja' te 
zeggen tegen een aanbod zonder dat ze 
over alle benodigde informatie beschikken. 
 
Doe tijdens het gesprek de ConsuWijzer 
Tele-Check 
 
De belangrijkste tip is om de regie tijdens 
het gesprek in handen te nemen. Wie geen 
interesse heeft, kan het gesprek meteen 
beëindigen. Klinkt het aanbod mogelijk 
interessant, zorg dan voor duidelijkheid 
over: 
 

• Welk bedrijf belt? 
• Wat willen ze verkopen? 
• Wat kan ik ervan verwachten? 
• Wat kost het? Per week, maand of 

jaar? Is dit inclusief alle kosten? Of 
komen er bedragen bij 
(overstapkosten, verzendkosten, 
toeslagen) 

• Wanneer wordt het geleverd of gaat 
het in? 

• Hoelang zit ik eraan vast? 
• Hoe kan ik opzeggen? Zijn er kosten 

gemoeid met opzeggen? 
• Is de informatie op papier? 

 
U kunt de checklist aanvragen bij 
ConsuWijzer, tel: 088 - 070 70 70 (op 
werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur). De 
Telecheck krijgt u dan thuisgestuurd. 
U kunt ook kijken op www.uniekbo.nl 
onder het kopje ‘Ledenwijzer’. Daar kunt 
de Telecheque inzien. 
 
WEET JE NOG VAN TOEN 

 
Deze foto is gemaakt vanaf het steiger van  de kerk in 
februari 1997 De gebouwen Rozenhof waren er nog niet. 
 

“Druk zijn” is een gemoedstoestand en 
is vaak omgekeerd evenredig aan 
productiviteit 
 

http://www.uniekbo.nl/

