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Kerstviering 2009 
Op dinsdag 15 december 2009 vanaf 14.00 

uur wordt de jaarlijkse KBO kerstmiddag 

van de KBO Velden gehouden. De middag 

die jaarlijks door vele senioren/ouderen 

wordt bezocht wordt gehouden in “De 

Kiêsstolp”. Op een afzonderlijke bijlage 

staan verdere bijzonderheden aangegeven. 
Vergeet u niet hiervoor op te geven op maandag 

7 december 2009 tussen 14.00 en 16.00 uur in 

“De Kiêsstolp”.  

 

Naam KBO Velden 
In de vorige nieuwsbrief werd gevraagd 

om mee te denken voor een nieuwe naam 

van KBO Velden. Gebleken is, dat er 

mensen zijn die zich zorgen  maken als de 

naam zou worden veranderd. Niet nodig, 

de belangenbehartiging naar de leden blijft 

zoals ze altijd is geweest. Ook  blijft de 

KBO Velden gewoon onder vlag van de 

KBO Limburg en de Unie KBO. 

Zoeken naar een nieuwe frisse naam kan 

nooit geen kwaad. 

Overigens kwamen op de oproep voor een 

nieuwe naam een 10 tal reacties binnen. 

Dank aan die mensen die hebben 

gereageerd. 

Het bestuur bekijkt binnenkort welke frisse 

nieuwe naam uiteindelijk wordt gekozen. 

 

Senioren- Ouderen ben voorzichtig  
Een berichtje heeft u wellicht in de krant 

gelezen of op Stadsomroep Venlo gezien. 

Bij de familie Wouters in de Julianaflat in 

Venlo werd door een man en een vrouw 

aangebeld. Het verhaal wat door de 2 

personen werd verteld en het feit dat het 

keurige mensen waren is wel betrouwbaar  

denkt de  heer  Wouters en laat de mensen 

binnen. Een van de mensen vraagt na een 

tijdje om  naar de WC te gaan. De ander  

blijft praten. Het 

eind van het verhaal 

is dat in de woning 

een heleboel oude 

sieraden en geld 

waren ontvreemd.  

Dus beste mensen – Laat nooit niemand 

binnen die je niet kent.  

 

Ger  Peeters Senior van het jaar 
Op zondag 15 november 2009 werd de 

senioren zitting 2009 gehouden. Ook dit 

jaar weer een goed georganiseerde en 

gezellige middag. De sfeer zat er goed in 

en de vele senioren die naar deze zitting 

waren gekomen hebben daar achteraf zeker 

geen spijt van gehad. Op het einde van de 

zitting maakte Hans Koopmans de Senior 

van het jaar 2009 bekend. Hij begon als 

volgt: “Hij of zij is bij de KBO en bij de 

fanfare”. Meerdere personen in de zaal zijn 

lid van beide 

verenigingen. Toen hij 

vervolgens verder ging 

met “Hij of zij is 9 jaar 

bestuurslid bij het KBO 

en hij of zij  is tambour 

maitre geweest wist 

bijna iedereen dat Ger 

Peeters werd bedoeld.  

Hans maakte ook nog  kenbaar wat hij 

allemaal voor beide verenigingen heeft 
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gedaan en nog doet. Heel veel en zeker 

genoeg om hem  te onderscheiden. Blij 

maar toch heel verrast vertelde Ger dat hij 

totaal niet op de hoogte was van dit 

gebeuren. “Ik vind het toch wel mooi” 

aldus Ger. Direct hierna begon de finale 

voor de Seniorendag 2009 . Door het duo 

Bram Holla en Ruud Stikkelbroek uit 

Venlo met liedjes van “Jocus” uit de jaren 

tachtig werd een onvergetelijke middag 

voor de senioren  afgesloten. 
 
Een verdrietige dag duurt langer dan een 
week van vreugde. 
 
Monument “Frenske vân de 

Kwartelemèrt”  
Om de 2 maanden staat er in de  

nieuwsbrief van het KBO Velden een 

artikel over “Frenske van de 

Kwartelemèrt”. Zoals u wellicht weet is 

“Frenske” een jongensfiguur die de 

dorpsnieuwtjes vertelde  in het militaire 

contactblad “De Kiëskop” die de Veldense 

oorlogsveteranen destijds in het 

voormalige Nederlands – Indië ontvingen. 

Binnenkort wordt een beeldje van deze 

nieuwsgierige “Frenske” geplaatst in 

Velden op de vroegere “Kwartelemèrt”. Op 

de hoek van de Dorpsstraat- 

Wilhelminastraat (bij familie Wilmer) is 

reeds een sokkel geplaatst waar dit beeldje 

op komt te staan. Op zondag 27 december 

2009 na de H.Mis wordt dit beeldje 

onthuld door burgemeester Thans.  

 

Data voor- en najaarsreis 
Veel belangstelling was er afgelopen jaar 

voor de boottocht over de Maas naar het 

“Leukermeer” in het voorjaar en de  reis 

naar het “Land van Maas en Waal” in het 

najaar. Het reiscomité heeft nu reeds de 

data vastgesteld voor de 

voor-en najaarsreis 2010.  

Dit zijn 18 mei en 14 

september 2010. Noteer 

alvast de data. 

 

 

 

 

De GELUIFS ……. óf neet. 
Ut is d‟n tiëd van Kersmis, D‟n tiëd van Peace 

en vreej.  

Daó-euver, heb ik mien bedinkinge, En die 

neum ik heej.  

D‟n eine neump um Allah, D‟n andere neump 

um God.  

Ze hebbe ofwal Koran, Óf d‟n Biëbel,as gebod. 

En.. d‟r zien nog zoëvuuël andere,Geluive, op 

dees aerd.  

En veur allemaol die godsdeenste, is: VREDE, 

ut meiste waerd. 

 Dan vraog ik mich toch mei  wal aaf, “bin ik 

soms néét normaal”??  

Want beej de meiste oorloge, Zörg de 

“Godsdeens‟, veur kabaal. 

 Ik zoel dan wille zegge,”Zeg leiders op dae‟n 

troën, 

 doot ens neet zoë oët de huuëgte, ut is neet: 

doëd- gewoën.” 

Want wae is d‟r d‟n hannes, wae haet ut meiste 

lijd?  

Det is toch de gewoëne mins, Dae geej 

„gebroëk veur strijd. 

Geschaote waere d‟r femilie‟s Gezinne, pááf, 

aanflarde. 

 Ôg mak det allemaol niks oët, Al kós det ouk 

miljarde. 

 

Leiders, van geluif of mách, laot idder in zien 

waerde.  

Doot de waopes aan de kant,  

Pas dan,… Geluif ik,… 

In: 

VREDE op Aerde. 

 

 

Karel Dirkx Pauselijk 

onderscheiden 
Vanwege zijn grote inzet, voor de St. 

Andreasparochie heeft ons lid Karel Dirkx 

de Pauselijke onderscheiding Pro Exclesia 

Pontifici ontvangen. Naast het feit dat 

Karel 70 jaar lid is van het koor, is hij ook 

sinds 1986 voorzitter van het kerkkoor. 

Tevens is Karel bestuurslid van de 

dekanale  koorkring en lid van de 

avondwake groep. Na de H. Mis op zondag 

8 november 2009 heeft pastoor v/d Ven 

hem deze  onderscheiding opgesteld. 

Daarna werd hem een mooie receptie 

aangeboden, bij hostellerie “De 

Maasduinen. Heel veel bekenden, kwamen 

Karel en Gerda feliciteren. Ook de  fanfare 

Velden was met een mooie serenade 

present.          
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Probeer je mond te houden, als je voelt dat 
je absoluut gelijk wilt hebben. 
 
OP BEZOEK BIJ  ???? 
Deze keer ga ik op bezoek bij een persoon 

die al lang is wat wij binnenkort gaan 

worden, namelijk een Venlonaar. 

Maar ouk al woeën ik al lang in Velde ik 

blief en bin eine echte Venlose jong zegt 

hij, en dat kun je in zijn taalgebruik echt 

terug vinden. 

Geboren in Venlo op 02-06-1926. In een 

gezin wat verder uit Vader en Mooder 

bestond met  nog vier andere broers 

waarvan hij de jongste was. 

Mijn schooljaren van de eerste tot en met 

de zevende klas heb ik door gebracht op de 

Minderbroederschool-Rosarium in Venlo, 

zegt hij en na schooltijd gingen we altijd 

spelen op het Mgr. Nolensplein waar in die 

tijd nog ruimte genoeg was om allerhande 

spelletjes te beoefenen. Na de lagere school 

ben ik naar  de ambachtschool gegaan maar 

dat heeft maar een jaar geduurd en dat 

bleek later toch een vergissing te zijn. Ik 

ben toen begonnen aan een 

kappersopleiding op de kapperschool in 

Venlo die ik in vier jaar studeren heb 

afgemaakt. 

In die vier jaar heb ik het Gezelle en 

Meester-diploma en daarnaast nog het 

Lerarendiploma gehaald en kon hiermee 

alle kanten op. 

Maar er moest ook brood op de plank 

komen en dus heb ik tijdens mijn studie op 

de kappersvakschool geleerd en 

tegelijkertijd gewerkt. 

Een eigen bedrijf als kapper heb ik nooit 

gehad, zegt hij, maar later wel op 

verschillende plaatsen en met veel plezier 

gewerkt. 

Dan komt een van de mooiste momenten 

die hij ooit heeft meegemaakt om de hoek 

kijken. En dat was als  hij na de oorlog 

toen de geallieerden van het Rode Kruis in 

Venlo op het Nolensplein bezig waren met 

het oplossen van problemen die na de 

oorlog in Venlo zich voordeden want daar 

ontdekte hij een meisje uit Tilburg die 

dienst deed als officier van een afdeling en 

die in zijn verdere leven een grote rol zou 

gaan spelen. 

Wilhelmina van Eijk dat was haar naam en 

zij werd later na vier en een half jaar 

verkering  zijn echtgenote. Uit hun 

huwelijk werden twee kinderen geboren 

een meisje Alice en een zoon Casper. 

Na hun huwelijk zijn ze eerst gaan wonen 

op de Toeperweg en daarna in de Jan van 

Scorelstraat in Venlo Noord. 

Na een aantal  jaren als kapper te hebben 

gewerkt is hij van werkkring veranderd en 

als vertegenwoordiger gaan werken in een 

groothandels bedrijf in suikerwerken 

samen nog met enkele Veldense mensen 

die in die tijd zijn partners waren.  

Maar aan alles komt een eind  zo luid een 

spreekwoord en is op doktersadvies gestopt 

met werken en moest toen zijn verder leven 

anders gaan invullen. 

Naast zijn gezin met echtgenote en twee 

kinderen heeft hij nu ook tijd om met een 

van zijn hobby,s te gaan beginnen en dat is 

het vrijwilligerswerk bij zijn grote liefde in 

de sport en dat is bij VVV waar hij de 

supervisie krijgt toegewezen over alle 

suppoosten die tijdens 

thuiswedstrijden op 

diverse plaatsen in het 

stadion geplaatst 

diende te worden. 

Een hele klus, zegt hij, 

maar alles is altijd tot 

volle tevredenheid 

met andere vrijwilligers verlopen.  

Maar ook buiten VVV wordt veel tijd 

besteed aan o. a. reizen met echtgenote en 

kinderen natuurlijk en vooral naar 

Oostenrijk met als fijnste en gezelligste 

plaats Velden am Wõrthersee. 

Maar het leven gaat verder en na een paar 

jaren in Arcen te hebben gewoond gaan ze 

een huis bouwen op de Krosselt in Velden 

en dat waren de fijnste jaren van ons leven, 

zegt hij verder. Na het overlijden van zijn 

echtgenote in 1987 is hij als vrijwilliger 

gaan werken in  de Meeuwbeemd in Venlo. 

Ik deed daar mensen begeleiden op de 

dagopvang en heb ze altijd geholpen daar 

waar het nodig was en met allerlei 

bezigheden zoals schilderen , spelletjes 

doen en tekenen, zegt hij verder. Maar ook 

de georganiseerde reizen naar de bedevaart 

plaats Banneux deed ik altijd met veel 

plezier als vrijwilliger en ben minstens 15 

keer mee op reis geweest. 
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Het fijne van dit vrijwilligerswerk was dat 

elke Limburger maar ook mensen uit 

andere provincie,s mee konden naar 

Banneux zodat je steeds met andere uit 

verschillende plaatsen contact had en wat 

altijd erg gezellig was. 

Maar het allermooiste in mijn leven is als 

de kinderen Alice en Cas maar ook de 

kleinkinderen op bezoek komen bij Pap of 

Opa en dan geniet ik met volle teugen zegt 

hij. 

Verdere hobby,s of bezigheden zijn er 

eigenlijk te veel om op te noemen, zegt hij, 

ik kijk graag naar verschillende 

sportprogramma,s en ga met de regelmaat 

van de klok uit eten met mijn vriendin en 

we reizen samen ook nog veel op z,n tijd 

want wij zijn met een aantal vrienden en 

vriendinnen pas kort nog naar Banneux 

geweest.   

Maar nu beste lezers van nieuwsblad ik wil 

u een vraag stellen. Kent u misschien de 

betekenis van het woord, gedistingeerd? 

Dat wordt alleen gebruikt voor een 

bijzonder iemand die er altijd netjes en 

goed verzorgd uitziet en dat is nou net het 

woord dat echt past bij deze persoon waar 

ik op bezoek was. 

Als u deze inwoner van Velden tegenkomt 

dan ziet u een iemand die altijd netjes 

gekleed gaat en er buitengewoon verzorgt 

uit ziet. 

                      

Ik zal het u zeggen, ik was op bezoek bij?                                               

Ceppie.  Of met zijn naam voluit: 

           C.A.J. van MOSSEVELD. 
Frans Theeuwen. 

 

Op zien Veldes plat. 
 

Ein deftige dame wandelt euver ein straot 

in de stad en zuut eine blinde bedelaar zitte. 

Ze krieg mitlieje met dae bedelaar en gueft 

dae man eine euro en zaet, astebleef heej 

hebste eine euro. Dae bedelaar pakt dae 

euro aan en zaet, wach is efkes mevrouw, 

dit is maar vieftig euro cent. Jao maar, 

zaet die mevrouw  as dich dat kins zeen 

waorum zits dich heej dan te bedelen? 

Neem mich neet kwaolijk mevrouw, zaet 

dae man, ik zit heej allein maar as 

plaatsvervanger , dae blinde dae is efkes 

nao den bioscoop. 
F.Th. 

 

Dankbaarheid is een bloemke dat in 
weinig hoven bloeit. 
 
Passiespelen 2010 
KBO leden kunnen goedkoper naar de 

Passiespelen 2010 in Tegelen. 

De Passiespelen worden gehouden tussen 

16 mei en 12 september 2010. 

Een speciale KBO uitvoering is er op 

zondag 13 juni 2009 om 14.30 uur.  Voor 

de Limburgse KBO afdelingen is er al een 

speciale uitvoering op zondag 30 mei 2009. 

Mocht je 13 juni 2009 beslist niet kunnen, 

dan behoort 30 mei 2009 nog tot de 

mogelijkheden. 

De entree bedraagt €28,50,- (1
e
 rang) of € 

21,- (2
e
 rang).Dit is inclusief koffie en 

vlaai in de pauze. Normale prijzen zijn 

respectievelijk € 35,- en € 29,- (zonder 

koffie en vlaai). 

Wilt u ook wel eens naar de Passiespelen 

en wilt u gebruik maken van genoemd 

aanbod geef het dan even door aan Ger 

Peeters telefoon 077- 4721422 

Graag voor 25 december 2009 kenbaar 

maken.  

 

Ruim baan  wijkverpleegkundige 
Wellicht is het u niet ontgaan, dat 

staatssecretaris Bussemakers vindt dat de 

wijkverpleegkundige weer een prominente 

rol moet krijgen in de wijk. De meeste 

senioren en ouderen  kennen de 

wijkverpleegkundige in een dorp of wijk 

nog wel van vroeger. 

In 40 achterstandswijken in Nederland wil 

onze staatssecretaris extra  geld inzetten en 

alvast projecten opstarten. De Unie KBO 

(landelijke KBO) ondersteunt dit initiatief. 

De  ontwikkelingen van de projecten  in 

deze achterstandswijken worden gevolgd. 

 

“Buurtzorg” in Velden 
Dit artikel sluit goed aan op het vorige 

artikel van de wijkverpleegkundige. Sinds 

augustus van dit jaar is in Venlo waaronder  

ook Arcen, Lomm en Velden een groep 

(wijk) verpleegkundigen opgestart onder 

de naam “Buurtzorg”. Landelijk maar ook 

in Helden, Bergen, Horst en Venray zijn de 

kleinschalige buurtzorg teams reeds langer 

actief. Naast persoonlijke verzorging 
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verrichten zij ook handelingen van de 

behandelend arts of huisarts. Voordelen 

van “Buurtzorg”  zijn vooral kleinschalige 

thuisverpleging en een persoonlijke 

begeleider/ster. Op het moment dat mensen 

hulp nodig hebben, mogen ze vrijblijvend 

kiezen van wie ze zorg willen ontvangen. 

Wilt u meer weten over “Buurtzorg” bel 

het buurtzorg team 06-12578110 of kijk op 

www.buurtzorgnederland.com 

 

De Dorpsraad Velden 
Zoals u in “het Klokje” heeft kunnen lezen 

komt in Velden een “Dorpsraad”.  Meer 

dan een half jaar geleden hebben het 

college van burgemeester en wethouders en 

de stichting Synthese een 

oprichtingsvergadering gehouden. De 

Stichting Dorpsraad Velden bestaat uit  17 

personen. Door 3 personen wordt het 

dagelijks bestuur gevormd. De rest van de  

leden van de Stichting zijn verdeeld over 

de volgende 4 werkgroepen. 

 Werkgroep Communicatie. 

 Werkgroep Welzijn en 

voorzieningen.  

 Werkgroep bedrijven en 

verenigingen. 

 Werk groep Ruimtelijke Ordening.  

 

Op de braderie in september 2009 had de 

“Dorpsraad in oprichting”een stand. De 

mensen in Velden hadden gelegenheid om 

daar zaken voor de “Dorpsraad” kenbaar te 

maken. Heel veel klachten waren er toen 

over de Markt en omgeving in Velden. Op  

dit moment wordt bekeken door de 

werkgroep RO wat reeds in planning zit, 

wat er binnenkort en wat er op termijn op 

of rond de Markt gedaan kan worden. 

Er is nog geen meldpunt bij de 

“Dorpsraad” waar u terecht kunt met zaken 

in de Openbare Ruimten die u graag 

aanhangig wilt maken of waar u dagelijks 

last van heeft. 

Zijn er toch zaken en u denkt dat is iets 

voor de “Dorpsraad” dan kunt u dat altijd 

kenbaar maken aan Ger van Rensch 

telefoon 077-4721797 of stuur een mailtje 

naar ghrenschv@kpnplanet. nl 

 

 

 

“Open Eettafel” voor Senioren 
In navolging van onder andere Lomm en 

Arcen, nieuw in Velden Open Eettafel voor 

senioren/ouderen. 

Een gezellige middag en een heerlijke 

maaltijd bij Hostellerie “De 

Maasduinen”(v/d Hombergh). Iedere  2e 

woensdag  van de maand (in “Klokje 1
e
 

keer anders vermeld) wordt met ingang van 

woensdag 9 december 2009 een 3 gangen 

maaltijd geserveerd. Ontvangst is tussen 

12.00 en 12.15 uur. 

De kosten bedragen € 9,50,- per persoon 

inclusief gratis consumptie (fris of pils). 

Open Eettafel is mogelijk voor alle 

senioren/ouderen van Velden. Opgave 

steeds 1 week van te voren. Annuleren kan 

tot en met zondag voor de maaltijd. 

 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2009 
De inloopmiddag van 27 november stond 

in het teken van de verkiezingen op 18 

november. 

Uitgenodigd waren de hoogstgeplaatste 

kandidaten uit de Gemeente Arcen en 

Velden op de lijst van de nieuwe Gemeente 

Venlo. 

Aanwezig waren namens: 

Groen Links – Huub van Eijck 

Christen Unie – Tineke Schonck 

CDA – Ger Lommen 

VVD – Sraar Geelen 

SP – Peer van der Hout 

Lokalen – Frits Beurskens 

CDA – Jan Schuurmans (Lomm) 

PvdA – Gerard van Luijn (afgemeld 

wegens werkzaamheden) 

 

Tijdens de openingsronde voor de pauze 

kreeg elk aspirant-raadslid de gelegenheid 

zich namens zijn of haar partij voor te 

stellen en om zijn of haar specifieke punten 

onder de aandacht van de ca. 50 

aanwezigen te brengen. 

Resumerend kon vastgesteld worden dat de 

verschillen tussen de partijen gering zijn 

echter met dien verstande dat toch elke 

partij haar eigen speerpunten benoemde. 

 

Na de pauze werden de kandidaat-

raadsleden verrast met een groot aantal 

vragen over de zorgverlening in Arcen, 

Lomm en Velden. 
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De positie van het CIZ in het kader van de 

wijzigingen in de AWBZ per 1 januari 

2009 stond scherp ter discussie. De 

meerderheid van de aanwezigen en ook de 

meerderheid van de kandidaat-raadsleden 

concludeerden dat het verstandiger zou zijn 

om het indiceren ten aanzien van de WMO 

in eigen gemeentelijk beheer terug te 

brengen. 

De huidige wethouder Sraar Geelen deed 

de toezegging om voor een aantal 

bewoners in de Rozenhof voor 1 januari 

een oplossing aan te bieden om de 

ondersteuning te behouden die in het kader 

van de AWBZ- wijzigingen verloren dreigt 

te gaan. 

 

Veel aandacht ging ook uit naar de 

verkeerssituatie in Velden in combinatie 

met de situatie die straks ontstaat wanneer 

de senioren gebruik gaan maken van de 

Vilgaard. 

Eveneens werd de verkeerssituatie in 

Schandelo besproken die ontstaat wanneer 

in het gebied max. 60-65 ha kas gaat 

verschijnen. De indruk die via het 

plaatselijk Klokje gewekt wordt met 

betrekking tot het aantal 

verkeersbewegingen is volgens diverse 

kandidaat-raadsleden volstrekt onjuist. 

 

Nadrukkelijk kwam aan de orde dat de 

toegankelijkheid van diverse 

hulpinstellingen verbeterd  zou dienen te 

worden met een spreekuur buiten 

kantoortijden.   

 

Collectieve KBO-zorgverzekering. 
De Unie-KBO heeft enkele jaren geleden 

met Zilveren Kruis / Achmea een collectief 

contract afgesloten voor een zorg-

verzekering voor haar leden. 

De maandpremies voor 2010 zijn 

inmiddels bekend: 

De basisverzekering kost € 89,26. 

De Beter Af Plus Polis loopt van € 9,82 bij 

1 ster tot € 38,04 bij 4 sterren. 

Het Beter Af 50 Plus Pakket is gratis, het 

Beter Af Vitaal Pakket kost € 7,34 en de 

Beter Af Tandarts Polissen lopen van € 

12,06 bij 1 ster tot € 40,73 bij 4 sterren. 

Behalve  de premies zijn vooral ook de 

voorwaarden van belang. Er is een 

uitgebreide lijst beschikbaar, maar een 

algemene vergelijking is moeilijk te maken. 

Aarzel niet een van onze Vrijwillige 

Ouderen- Adviseurs ( VOA’s) te 

raadplegen als u overweegt over te stappen! 

Zij kunnen de verschillen en 

overeenkomsten voor u op een rij zetten. 

 

 

Op zien Veldes plat: 
In ein verpleeghoes veur minse in Venray 

woord eine nieje patiënt binne gebrach. De 

andere patiënte maakte al gauw kennis met 

dae nieje patiënt en efkes later zote zeej 

allemaol same aan ein taofel te praote.  

Daags dao nao zote alle patiënten beej den 

dokter in de wachtkamer te wachte tot dat 

ze aan de beurt waren en zeej hadde 

allemaol allehande verwondingen aan ut 

gezicht, erm en bein blauwe plekke en 

verstoekte inkels en gaon zoeë maar door. 

Dae dokter kumpt in de wachtkamer kieke 

en zaet verwonderd, wat is heej gaonde? 

 Ja dokter, zaet eine van die patiënten geej 

kunt os hellepe? Hoe mot ik och hellepe, 

zaet dae dokter waer ? Nou,zag dae patient, 

zurg maar dat dae nieje patiënt dae gistere 

gekomme is waer gauw weg geit want dae 

haet is opgestoekt um ein spelke te doon. 

Wat waas dat dan veur ein spelke, vroog 

daen dokter opniej? Nou, zag eine van die 

andere patiënten ,dae flapjanus teikende 

eine streep op de moor en toen zag haen 

dat weej van wied aaf aan moste zette en 

dan hard renne en dan euver dae streep 

springe. 
Fr.Th. 

Humor is een geneesmiddel zonder 
vervaldatum 

Persoonlijk verhaal 

De provincie Limburg roept  via de KBO 

inwoners van Limburg op om over hun 

dierbare plek in stad, land of streek een 

persoonlijk verhaal te vertellen. De 

verhalen worden gebundeld en zodoende 

ontstaat een mooi boek over Limburg. Ook 

zal de provincie een aantal van de plekken 

verfraaien en/of toegankelijk maken. Er 

zijn bij de Provincie al vele reacties 

ontvangen. Deze kunt u zien op de site 
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www.limburger.nl/dierbaaroord. U kunt 

meedoen tot en met 31 december 2009. 

Daarna beslist een jury, een ronde van 

stemmen door publiek,uiteindelijk een 

uitverkiezing van dierbaaroorden per regio 

en voor Limburg als geheel.   

Meedoen kan op 3 manieren:  

U stuurt de locatie (dierbaaroord), met een 

verhaal en een foto naar:  Dierbaaroord, 

Antwoordnummer 1100, 6200 VB 

Maastricht.  

 U doet het bovenstaande via de 

genoemde website. 

 U vraagt een voorgedrukte folder 

op bij Ger van Rensch telefoon 

077-4721797 

Mocht er voor u een dierbare plek zijn en u 

weet daar een mooi verhaal bij en u kunt 

dit verhaal niet goed schrijven laat het de 

redactie even weten. 

Voorkomen van skimming 

Vrijwel alle pinautomaten zijn 

tegenwoordig voorzien van een 

'invoermondje'. Dit mondje 

ziet de klant op het scherm 

voordat hij gaat pinnen. De 

klant moet er op letten dat 

de invoermond er exact zo 

uitziet als op het scherm. 

Elke andere invoermond 

kan een lezer bevatten die 

de magnetische strip op de 

pas leest. Omdat criminelen 

ook in staat zijn gebleken 

de echte invoermondjes na te maken, was 

er extra beveiliging nodig. Bij moderne 

varianten blokkeert de pinautomaat zodra 

iemand probeert de echte invoermond te 

verwijderen.  

 Het is altijd veiliger om een 

automaat binnen een bank of 

winkel te gebruiken dan een 

buitenautomaat. Fraudeurs hebben 

enige tijd nodig om een lezer aan te 

brengen. Dat is buiten makkelijker 

dan binnen.  

  Let op mensen die te dichtbij 

staan; ze kunnen proberen de 

pincode af te lezen.  

 Als een pincode wordt ingegeven, 

moet de klant altijd de invoer met 

zijn hand afschermen. De invoer 

kan dan niet afgelezen worden met 

een camera.  

 Check het banksaldo zeer 

regelmatig. Als er transacties 

plaatsvinden die onbekend zijn, 

moet de rekening direct 

geblokkeerd worden.  

 Valse frontjes lopen vaak minder 

soepel dan de echte. Als een pas 

een paar keer terug lijkt te komen, 

kan het om een vals frontje gaan. 

Breek de transactie af en neem 

contact op met de bank.  

 Stel een opnamelimiet in. Er kan 

dan niet meer dan een bepaald 

bedrag per dag gepind worden. De 

klant moet in dit geval wel zijn 

rekening regelmatig controleren. 

Anders kan het gestolen bedrag 

toch flink oplopen.  

 Als 'smart chips' beschikbaar 

komen, wissel de pas dan in voor 

een slimme pas (smart chip). Het 

voorkomt niet alle fraude, maar wel 

veel.  

Rondleidingen Toverland  
Speciaal voor 55+„ers organiseert 

Toverland Sevenum rondleidingen achter 

de schermen. Wat voor de reguliere gast 

verborgen blijft, krijgt u te horen en te 

zien!  In de presentatie hoort u onder  

andere alles over de historie, 

bezoekersaantallen, succesfactoren, 

veiligheid en leuke weetjes. De 

rondleidingen zijn s‟middags en kosten 

€7,50 per persoon. 

Meer weten: Bel 077- 4677050 of kijk op 

www.toverland.nl. Wilt u een folder bel 

met Ger van rensch 077-4721797 

 

http://www.limburger.nl/dierbaaroord
http://www.toverland.nl/
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Op de  tribune zitten altijd mensen die het  
beter weten . 
 

Filmvoorstellingen in Filmtheater 

“De Nieuwe Scene” te Venlo.  
Enige tijd geleden is  “De Nieuwe Scene”  in 

Venlo van start gegaan met 

matineevoorstellingen. Eens in de twee weken 

op de vrijdagmiddag zijn deze  speciaal 

bestemd voor de senioren onder ons. Deze 

matinees worden georganiseerd in 

samenwerking met de ouderenbonden, maar 

zijn voor alle senioren toegankelijk. Het theater 

gaan dan open om 14.00 uur, de voorstelling 

begint om 14.30 uur, en de entreeprijs is € 5,--. 

 

Filmtheater “De Nieuwe Scene” 

Nieuwstraat 13 

5911 JS Venlo 

www.nieuwescene.nl 

 

Uit de bestuursvergadering van 4 

november 2009 
De belangrijkste zaken uit het besprokene: 

( zie ook elders in deze nieuwsbrief voor 

uitvoeriger verslag.) 

 De middag voor jongere senioren (en 

senioren die zich jong voelen) op 13 

oktober heeft een aantal waardevolle 

suggesties opgeleverd, die uitgewerkt 

worden. 

 De inloopmiddag van 27 oktober rond 

de gemeenteraadsverkiezingen is goed 

bezocht en had een interessant verloop. 

 Structuur en werkwijze bestuur. 

We onderscheiden 4 groepen van 

activiteiten. Per groep zoeken we een 

coördinator voor de aansturing. 

▫ Sport- en ontspanningsactiviteiten:  

Biljarten, fietsen, hobbygilde, 

kienen, koersballen, reizen, Jeu de 

Boules en wandelen. 

▫ Ontmoeting-Educatie:  

Kerstviering, matinees, inloop-

middagen, huifkartochten, excursies. 

▫ Diensten-Vrijwilligershulp: 

Klussendienst, Felicitatiedienst 

VOA‟s,  SeniorWeb,   computer-

service. 

▫ Communicatie: 

 Nieuwsbrief, website, Nestor, 

achterbanraadpleging, werving, PR. 

 

Extra: Belangenbehartiging (vooral 

bestuurstaak) 

 Het kerkelijk zangkoor zal dit jaar 

de kerstviering opluisteren. 

 

Woningverbeteringsproject 

afgesloten op 24 november 2009 
Ruim 40 personen waren naar de 

“Kiêsstolp” gekomen om de afsluiting van 

het project bij te wonen. Het project wat tot 

doel had om de mensen zolang mogelijk in 

de eigen woning te laten wonen is 

uitgevoerd door de Seniorenraad samen 

met de KBO afdelingen. Ongeveer 200 

bewoners/eigenaren hebben een advies 

over de woning ontvangen. Met de 

overgang van onze gemeente naar de 

gemeente Venlo is ook de Seniorenraad (in 

2004 opgericht) opgeheven. Aan de KBO 

afdelingen is gevraagd om zitting te nemen 

in de Seniorenraad van Venlo. Naast de 

DvD‟s over levensloopbestendige 

woningen en aanpassing in de woning 

waren er 2 leuke toneel voordrachten te 

zien. Pie en Mie Noten op de Zang  en 

aannemer Janus Glad in het 1
e
 bedrijf en de 

VOA, de oudere  Pie/Mie en Bob/Wendy 

(klusbedrijf) deden het bijzonder goed. Een 

mooie middag werd afgesloten, met dank 

aan allen die hieraan hebben meegewerkt. 

 
VOA’S - VRIJWILLIGE OUDEREN  

ADVISEURS 
De vrijwillige ouderen adviseurs zijn graag 

bereid om u ondersteuning te bieden voor 

zaken die met moeilijke regels of andere zaken 

te maken hebben.  

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 

Jo van Keeken  *  - 4721201 

Frans van Neer *  - 8502443 

Wiel Scheffer    - 4722782 

Tot nu toe worden deze  mensen eigenlijk te 

weinig ingeschakeld. Bel gerust. DeVOA‟s  

zijn daarvoor opgeleid en behartigen heel graag 

de belangen van de senioren. 

Om in je agenda te schrijven:  

15 december 2009   Kerstmiddag 

De volgende Nestor en nieuwsbrief komen 

uit op 19 januari 2010 
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