
Nieuwsbrief KBO Velden

Nieuwe opmaak nieuwsbrief KBO Velden
Al in vorige nieuwsbrief hebben we als redactie
kenbaar gemaakt om met een nieuwe opmaak van
de nieuwsbrief te komen. U zult direct zien dat de
foto’s duidelijker zijn, dat er kleur- en zwart-wit
pagina’s zijn. Een en ander ziet er beter uit. Wij zijn
pas bezig en de redactie die de opmaak verzorgt,
moet ook nog even wennen aan het nieuwe systeem.
Komende tijd zal de nieuwsbrief ongetwijfeld nog
het nodige verbeteren. Trouwens u als lid van de

KBO Velden kunt ons helpen om het blad nog beter
en mooier te maken. U kunt bijvoorbeeld een mooie
foto maken met een klein verhaaltje en dit opsturen
of afgeven aan iemand van de redactie. Ook een
mooi gedicht van u zelf of een bijzonderheid die leuk
is om te vermelden willen wij graag opnemen.
Samen met u kunnen we er zodoende nog een
mooiere nieuwsbrief maken.

JAARVERGADERING 2010

 
De jaarvergadering, bezocht door 111 leden, had
een vlot en constructief verloop, de diverse versla-
gen werden na beantwoording van enkele vragen
en een toelichting van het bestuur goedgekeurd.
Zoals in elke jaarvergadering is de aanpassing van
de kontributie een punt van discussie dus ook bij de
KBO in Velden.
Gezien het feit dat de bijdrage van de Gemeente
Venlo aangepast is aan de normering van Venlo is
een aanpassing noodzakelijk, ook hier leverden de
leden een constructieve bijdrage door na de toelich-
ting van de voorzitter zonder schriftelijke stemming
akkoord te gaan met de verhoging voor 2010 met
zonodig een aanpassing in de jaren na 2010. Ove-
rigens zal op korte termijn een vergadering met een
vertegenwoordiger van de Gemeente Venlo plaats-
vinden om tot een nadere en definitieve invulling
van de subsidie te komen.
Op de website is enige tijd geleden aangekondigd

dat er een mogelijkheid zou zijn om de naam van
de afdeling Velden van de KBO aan te passen.
Echter de vergadering koos er in grote meerderheid
voor om de naam niet aan te passen, het blijft dus
bij de naam “KBO afdeling Velden”.
De bestuursverkiezing stond in het teken van het
afscheid van Annie Jacobs en Piet Vosbeek,
Zowel Annie die overigens naar Arcen is verhuisd
als Piet hebben de laatste jaren een grote bijdrage
geleverd aan het wel en wee van de Veldense KBO-
afdeling, beiden werden dan ook door de vice-voor-
zitter bedankt voor hun inzet en in de bloemen gezet.
In de vacatures werd voorzien door bij acclamatie
de kandidaten van het bestuur te kiezen, mevr. I.
Jacobs in de functie van voorzitter en mevr. M.
Peters in de functie van secretaris.
In haar openingswoord deed de nieuwe voorzitter
het voorstel om de inmiddels afgetreden voorzitter
Piet Vosbeek te benoemen tot ere-voorzitter het-
geen door de vergadering met applaus bevestigd
werd.
Mevr. Jacobs gaf in haar maidenspeech aan blij
verrast te zijn geweest dat de KBO Velden een
stevig en hecht bolwerk van senioren is hetgeen het
een uitdaging maakt om deze vereniging in samen-
werking met de collega-bestuursleden door de ko-
mende jaren te loodsen.
Uiteindelijk werd de vergadering besloten met de
rondvraag waarin duidelijk werd dat ook de KBO
daar waar mogelijk en wenselijk gebruik gaat maken
van digitale toepassingen.
Traditioneel werd na de vergadering nog stevig
gekiend waarna de middag tegen 17.30 uur besloten
werd.
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Dank en welkom
 
 
 
 

Piet van harte bedankt- Heel veel werk  gedu-
rende vele jaren voor de KBO Velden.
 
 
Annie van harte bedankt- Altijd attent
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ine veel
succes als
nieuwe 
voorzitter 
 
 
 

2e Inloopmiddag 2010--De Politie: je beste vriend!
 
Op dinsdagmiddag 23 maart 2010 tussen 14.00 en ca.16.00 uur wordt de 2e inloopmiddag 2010
gehouden in de “Kiêsstolp”.
De wijkagent/gebiedsmentor Erik Schuthof komt voor alle senioren uit Velden een presentatie geven.
Deze presentatie gaat onder andere over:
Wat speelt er vooral in Velden? Veiligheid in en om het huis ? Waar op te letten? Voorkomen is beter
dan genezen: Wat kun je zelf doen?
Tip: Schrijf een eventuele vraag alvast op, dan vergeet u hem niet te stellen.
 
Welkom, tot ziens op de 23e!
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INLOOPMIDDAG op 24 februari

 
De inloopmiddag van afgelopen dinsdag stond ge-
heel in het teken van de ZORG.
De volgende mogelijkheden van zorgverlening
kwamen aan de orde die daarna één voor één be-
handeld zullen worden.
 
Vrijwillige thuishulp
De mantelzorgmakelaar
Buurtzorg
Belastingzorg
 
Vrijwillige thuishulp:
De vrijwillige thuishulp gepresenteerd door mevr.
Vriens, mevr. Doornenbal en mevr. Kessel biedt net
dat beetje extra wat niet door de professionele
thuishulporganisaties aangeboden wordt.
De vrijwillige thuishulp biedt met name oppashulp,
gezelschap of activiteitenhulp aan chronisch zieken,
hulpbehoevende ouderen, mensen met een verstan-
delijke en/of lichamelijke beperking en aan hun
vaste verzorgers. Indien men geen vaste mantel-
zorger heeft kan men een beroep doen op de vrij-
willige thuishulp,
Ter illustratie vertoonden de dames van de thuishulp
diverse actuele foto’s.
Voor het aanvragen van de hulp is geen indicatie
van het CIZ noodzakelijk.
 
De mantelzorgmakelaar:

De mantelzorgmakelaar gepresenteerd door mevr.
Jacobs is er voor alle mantelzorgers in onze gemeen-
te die naast de zorgtaken belast zijn met bijkomend
regelwerk.
De mantelzorgmakelaar is een tussenpersoon die
allerlei regelwerk en uitzoektaken van u overneemt
op het gebied van zorg, arbeid, welzijn, wonen en
financiën.
Wanneer de mantelzorger er op genoemd gebied
niet meer uitkomt kan hij/zij de mantelzorgmake-
laar inschakelen. In de praktijk ondersteunt de
mantelzorgmakelaar bij het aanvragen van indica-
ties, bij het aanvragen van een PGB, bij het invullen
van formulieren, bij contacten met uitkeringsinstan-
ties, bij het uitzoeken van wettelijke regelingen etc.
 
Buurtzorg:
De Buurtzorg gepresenteerd door mevr. Verheijen
en mevr. Frings is een landelijke thuiszorgorganisa-
tie die verzorging en verpleging thuis aanbiedt. De
verpleging en verzorging is identiek aan de diensten
die andere thuiszorgorganisaties aanbieden echter
met dien verstande dat de buurtzorg werkt met
kleine teams (maximaal 12 medewerkers) hetgeen
tot gevolg heeft dat de cliënten veelal dezelfde
zorgverlener over de vloer krijgen. De Buurtzorg
levert zorg op maat door hoog opgeleide medewer-
kers tegen lagere kosten.
Voor thuiszorg heeft u een indicatie van het CIZ
nodig waarbij de wijkverpleegkundige van de
Buurtzorg eventueel bij het aanvragen ondersteu-
ning kan bieden.  
 
De belastingzorg:
De hr. van Keeken geeft uitgebreide informatie op
basis van de regels van 2009 ten behoeve van de
aangifte 2009 die voor 1 april ingediend moet
worden. Belastingland overziende dient vastgesteld
te worden dat vele aftrekposten zijn verdwenen en
dat er weinig of geen nieuwe aftrekposten zijn
toegevoegd. Het advies is dan ook om de website
van de belastingdienst nauwkeuring te bestuderen
ten einde het maximale rendement te scoren. De
ouderenadviseurs op het gebied van de belastingen
helpen u graag.

AGENDA
23 maart 2010        2e inloopmiddag
7 april 2010             bestuursvergadering

20 april 2010           Nestor /nieuwsbrief komen uit.
27 april 2010           3e inloopmiddag

Toneelgezelschap Spelenderwijs speelt :Kaviaar Speciaal"
 
Op 20-21-24-26 en 27 maart 2010 is er in “De Ki sstolp” weer leuk toneel.
Verkoop kaarten telefoon 077-4722992 , Kwalitaria Velden, Apotheek Andreas Velden en Hostellerie
“De Maasduinen” Ook kunt u  reserveren voor het toneeldiner “Kaviaar Speciaal”                Komt u
ook!
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Verkeerssituatie markt Velden gewijzigd
Wellicht hebt u dit al gezien, maar met ingang van
begin maart 2010 is de situatie op de Markt in
Velden gewijzigd. Met eenrichtingsborden is ter
plaatse de rijrichting aangegeven. Met de auto en
de fiets bent u voortaan verplicht om aan de zijde
van “Hostellerie Maasduinen” het parkeerterrein op
te rijden en aan de zijde van het fontein het par-
keerterrein te verlaten. Doet u dat anders en ver-
oorzaakt u een aanrijding dan bent u verantwoor-
delijk voor dit voorval. Als u het parkeerterrein nabij
het fontein verlaat, heeft u voorrang op het verkeer
dat van links komt en moet je voorrang verlenen
aan het verkeer dat van rechts komt. Advies is zeker,
stop liever een keer te veel dan dat je als fietser of
auto een ongeluk veroorzaakt.

Straatnamen "Vilgert"
In een van de vorige nieuwsbrieven werd u gevraagd
om mee te denken over nieuwe straatnamen voor
de nieuwe straten die globaal komen te liggen

tussen de “Boerenbond”en de “Sportvelden”
Totaal hebben 11 personen gereageerd. Mooi dat
zoveel mensen hebben meegedaan. Dank daarvoor.
Door de Dorpsraad zijn 3 inzendingen geselecteerd
en aan de gemeente kenbaar gemaakt. De gemeen-
te Venlo heeft inmiddels de navolgende straatnamen
gekozen: Dorperveldstraat – Verger der Kampstraat
en Velskampstraat. Deze namen zijn afkomstig van
een oude kaart van Velden en omgeving. Op foto
ziet u de straten die momenteel in aanleg zijn. De
namen zijn ingezonden door Jan Deenen. Al de
andere inzendingen worden zorgvuldig bewaard
voor een volgende keer. De mensen die de moeite
hebben genomen, om namen in te zenden worden
hierbij van harte bedankt.

JAARPROGRAMMA 2010
 
U bent gewend dat u elk jaar in maart het jaarpro-
gramma (boekje) ontvangt. Dat zal dit jaar anders
zijn. We willen in de toekomst het programma meer
algemener van opzet maken. Met andere woorden
er komen meer gegevens in van bestuur, werkgroe-
pen, contactpersonen etc. en een minder uitgebrei-
de omschrijving van de activiteiten. Er is extra tijd

nodig om de samenstelling te verzorgen. Voor u is
dat zeker geen probleem omdat u bij de nieuwsbrief
van januari reeds een activiteiten overzicht met alle
data van de activiteiten in 2010 hebt ontvangen.
Naast de informatie op de website www.kbovelden.
nl staat in elke Nieuwsbrief de agenda voor de ko-
mende periode.

CONTRIBUTIE 2010
 In de algemene ledenvergadering op 2 maart 2010
is besloten de contributie met €3,- te verhogen. Een
en ander was nodig omdat de gemeente Venlo wel
de normale subsidie maar geen extra subsidie

verstrekt die we in het verleden wel kregen van de
gemeente Arcen en Velden. In de maand maart
wordt de contributie van € 21,- (gehele jaar 2010) 
afgeschreven.
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Bestuursmededelingen
Een dag na de algemene ledenvergadering werd de
bestuursvergadering gehouden. Onder leiding van
de nieuwe voorzitter Ine Jacobs kwam het navol-
gende aan de orde:
Marie José Peters is opgenomen als aspirant be-
stuurslid. Binnen 3 maanden bekijkt zij of zij een
gedeelte van het secretariaat voor de KBO Velden -
kan of wil uitvoeren.
Met 111 aanwezige leden en een goede sfeer kun-
nen we spreken van een geslaagde algemene ver-
gadering.
Enkele leden hebben zich opgegeven om de oude
archiefstukken digitaal op te slaan.
Leden die mee willen helpen zijn welkom.
Het plaatsen van een bank op de hoek Vorstweg-

Genooyerweg wordt aan de Dorpsraad doorgege-
ven.
Na de herindeling met Venlo kunnen we deel uit
gaan maken van de KBO regio Venlo-Helden. Noti-
tie van deze nieuwe regio wordt nader bestudeerd.
Een vertegenwoordiger vanuit de KBO Velden voor
de Senioren Raad Venlo en voor de Gebruikersraad
van de Brede Maatschappelijke Voorziening Velden
dienen  nog benoemd te worden.
Elke 3e zondag van het kwartaal is er  een H.Mis ter
intentie voor de overleden KBO leden. In 2011 wordt
er uitsluitend nog een H.Mis ter intentie gelezen
rond de tijd dat de algemene ledenvergadering
wordt gehouden.

Bewegen op een stoel- Een impressie
Als ik het woord dansen hoor moet ik altijd terug
denken aan mijn vroegere jonge jaren maar ook nog
wel later want dansen bestaat nog altijd uit en
vooral van het ritmische bewegingen maken met
armen en voeten maar ook met het gehele lichaam
van een mens.
Maar u zult er van opkijken wat hier verder geschre-
ven staat en dat is hoe dansen op een meer dan
normale wijze gedaan kan worden, namelijk het ,,
ZIT DANSEN ”ofwel bewegen op muziek.
op de uitnodiging om eens te komen kijken hoe alles
in zijn werk gaat ben ik op een donderdag middag
naar de Rozenhof 2 gegaan en daar stond ik echt
versteld van wat ik niet alleen hoorde maar ook zag.
Ongeveer 25 personen van een uiteenlopende
leeftijd dansten met handen ,armen en voeten, met
schouders en eigenlijk bewoog het gehele lichaam
op een ritme van vrolijke voor ons herkenbare
muziek uit de jaren zestig, zeventig en nog later en
toch bleef iedereen op zijn of haar stoel zitten.
En dit alles onder een deskundige leiding van Truus
Lommen en bijgestaan door Miep Verbeek.
En er zijn altijd twee vrijwilligers die elke week
zorgen voor een lekkere kop koffie of thee.
Blije gezichten dat zijn de eerste vereisten die nodig
zijn om echt te genieten van een uur in de week

dansen zonder uit een gemakkelijke stoel te komen.
Om maar een paar oefeningen te noemen, de
wespendans, de liftdans en eigenlijk te veel om op
te noemen. Het is onmogelijk om hier alles uit de
doeken te doen wat het programma, Dans en Zit ,
allemaal inhoudelijk te bieden heeft. Je moet het
echt mee maken want dan pas krijg je de beleving
mee hoe alles gedaan wordt.
Heb zelf met de eerste helft meegedaan en u kunt
mij geloven of niet maar ik kon na afloop merken
dat ik bewegingen met het lichaam heb gemaakt die
erg goed zijn voor ons mensen op onze leeftijd en
wat ik dan ook alle senioren van harte aanbeveel.
U kunt zonder aanmelding mee doen en u zult
versteld staan van wat u mee maakt echt wat nie-
mand mag missen. Maar wilt u toch nog meer weten
bel dan gerust met Truus Lommen Telefoon:
472-1515.
Wat spreken we af, tot de volgende week donderdag
in de Rozenhof?
Zeker doen hoor u zult er echt geen spijt van krijgen
en we eindigen met een tot ziens .
 
18-02-2010.
Frans Theeuwen.

KBO Velden bijna 400 leden
Nog een klein aantal en we zitten als KBO Velden op 400 leden. Als je de jaarvergadering (111 leden
aanwezig) en de deelname van de senioren/ouderen aan de diverse activiteiten bekijkt dan mag je
gerust stellen dat de KBO Velden een bloeiende vereniging is. Afgelopen jaren is daaraan ook hard
gewerkt. Als vereniging streef je er naar om dit behouden en als het even kan zelfs te verbeteren. Ook
landelijk (lees verder in deze nieuwsbrief) wordt er alles aan gedaan om de belangen voor senioren/
ouderen te behartigen. Wat ons als KBO Velden betreft zijn meer leden altijd welkom om samen een
en ander op te pakken. Geef een nieuw lid even op aan Frans Vousten telefoon 077- 4722149
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WIST U DAT.....................
1   januari 1852: In Nederland de postzegel werd
ingevoerd.
16januari 1918: De Nederlandse Postcheque-en
Girodienst werd gestart.
2   januari 1957: De AOW (Algemene Ouderdoms-
wet) in Nederland is ingegaan

9   januari 1969: De Concorde haar eerste testvlucht
heeft gemaakt.
1   januari 2000: Het begin van het nieuwe millen-
nium rustig is verlopen zonder computerstoringen 
 

Voordeel voor KBO leden door activiteiten 15-Plus
De activiteiten van 15- Plus (een Unie KBO initiatief)
is niet meer weg te denken. Genoemd worden onder
andere voordeelaanbiedingen, kortingen en leuke
tips. In 2009 verzorgde 15-Plus voordeelaanbiedin-
gen voor telefonie, speciaal samengestelde groeps-
reizen, bedden, elektrische fietsen, dagrecreatie.
Ook werd er voor een flink aantal handige producten
fikse kortingen aangeboden en kwam er een nieuw
aanbod met korting via uitgeverij AW Bruna op
boeken en DVD’s. Heel veel KBO leden maakten al
gebruik van de belangrijke voordelen/kortingen. In

2010 wordt op dezelfde voet verder gegaan en
wordt het aanbod nog verder uitgebreid. Nog meer
reizen en nog meer handige producten. Kortom veel
voordelen voor senioren/ouderen. Wij als 15- Plus
willen de KBO afdelingen nog meer betrekken bij al
die activiteiten en hopen dat alle afdelingen dit
waarderen en inderdaad “mee gaan doen”.
Dus KBO leden van Velden volg de berichten en
reizen van 15- Plus in de Nestor of kijk op de web-
site www.15-Plus.nl

Geslaagde lobby Unie KBO
Het is u zeker bekend dat de Unie KBO een over-
koepeling is van alle KBO afdelingen. De belangen -
van alle senioren/ouderen worden  zodoende behar-
tigd. De Unie KBO, de andere ouderen organisaties
en het comité Partnertoeslag 2011 die verenigd zijn
in de CSO, hebben zich zo ook steeds verzet tegen
de plannen van de staatssecretaris om al in 2011
de toeslag voor AOW’ers met een partner tot 55 jaar
af te schaffen. Deze maatregel zou vooruitlopend
op de volledige AOW- partnertoeslag in 2015 uitge-
voerd worden. Dit zou betekenen een inkomensach-
teruitgang voor vele gezinnen van € 8.000,- netto.

Op 16 februari 2010 hebben de ouderen organisaties
en het comité Partnertoeslag 2011 verenigd in het
CSO de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid een petitie aangeboden. Met deze
petitie werden ook negentig brieven met persoon-
lijke verhalen van getroffenen aangeboden. Nog
tijdens de aanbieding werd bekend dat de staatsse-
cretaris Jetta Klijnsma van haar plannen had afge-
zien.
 

Reserveren voor nieuw biljart
 

Reserveren voor een
nieuw biljart is een
normale zaak. Is ook
niets mis mee aldus
een mevrouw op de
algemene ledenverga-
dering. Wat ik niet be-
grijp is het volgende:
Voor een nieuw biljart
(alleen gebruikt door
mannen) in de Brede
Maatschappelijke Voor-
ziening is in de begro-
ting een post gereser-
veerd van € 2.100,-
Als er een fietstocht
wordt georganiseerd
(hoofdzaak vrouwen

gaan mee) moet de koffie en de vla zelf worden
betaald. Onze voorzitter wist niet direct een ant-
woord op deze vraag, maar beloofde wel in de be-
stuursvergadering die een dag later zou plaatsvin-
den dit te bespreken en dit in de nieuwsbrief te laten
vermelden. 
Besloten werd in de bestuursvergadering van 3
maart 2010 om voor de fietstocht een bijdrage te
blijven vragen van de leden. Dit niet doen zou niet
eerlijk ten opzichte van andere activiteiten die door
de KBO worden georganiseerd. Investering voor
bepaalde zaken zoals  voor de hobbyruimte, biljart-
ruimte zal nu en dan echt nodig zijn. De mensen die
aan deze activiteiten meedoen betalen daar zelf ook
het nodige voor.
Niet onvermeld mag blijven, dat beide activiteiten
openstaan voor alle leden. Dus dames en heren loop
gewoon eens binnen bij genoemde activiteiten.
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"Frenske"
Uit de “Kieskop” nummer 23      van 1-15SEPTEM-
BER 1947
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
Liefe jongens
Vanmorge is de school gelukkig begonnen want
mein moeder was ons kots moe en dat begreip ik
niet en de juffrouw was heel blei dat ze mei weer
zag maar ik vint dat er nu een hoop snot neuze zijn
gekome maar ik was de eerste  morge al drek de
beste en ik ga nu zeker over en we hebben pragtig
konniginne fees geviert want de grote ginge allemaal
naar vendelle dansen en wij hadde helemaal niets
want ut ooranjekommitthee hat nog niet zoveel om
resepsie te houwen en ut brant tegenwoordig hier
verschrikkelijk want de schansen hoop van sjang
van graat van de rooje ties bei ut kerkhof is al op
gebrant maar de vendelese brantweer was drek daar
en nu hoeve ze die maar 185 gulden daarvoor te
betalen dat is maar een kippietje en sjang van graat
heef nu ook een nieuw kindje een heel ech want ut
is een Duits van een Hollandse vader zegge ze maar
ik begreip dat niet goet maar ze zein erg bleek om
de neus want er zein er veel hier en nu moete ze
gevoert worde en zaterdag ging weer op eens de
klok voor brant en iedereen kwam aangevlogen en
niemand wis waar de brant was en toen sleepte ze
opeens mein kammeraatje joepie van de koster naar
buiten die hat stiekum getrokken en toen hei ze

kreeg zei hij ook nog ik meug ok neet niks en daar
heef hei groot gelijk in geele tuun van schandele
heef weer pech gehat want zein fiets was gegap en
alle pliesie honden hebbe heel velde afgestroop en
toen tuun savens kapot moe naar huis ging van de
drijfjag stond zein fiets bei nelisse marieke voor de
muur daar hat tuun hem per ongeluk laate staan en
nu gaan ze ook nog alles gappen in velden bij
koopmans graatje heef de ouwe plagge seffie van
83 jaar met de kinderwagen een wekker op de kop
getikt en bei tiese hant hebbe twee dieve geld gegap
uit de slaapkamer maar ze hebbe der al een gevan-
ge en die zit nu bei de pliesie en nu steek ik al mein
eigedomme maar in mein zak dan komt niemant
traan dat zeg joeppie ook want die zit al twee dagen
op de bewaarschool en hei heef nog niet in ut koole
hok gezete en nu stuure ze jullie heele feine lampe
voor snachs in bet en als jullie al zoon lamp hebbe
moeten jullie ze maar koetele met wat anders maar
jullie moeten zeker zorge dat je meer trug kreig
want ik hat met de kermis van pinda wullum een
stuk kauwgummie gekoch en na 5 minuten hat ik
er 10 stukke van gemaak die ik allemaal verkoetelt
heb en nu ga ik weer gauw naar bed maar ik bit nog
eens heel veel voor jullie allemaal.               
 daaaaaaag jullie eenig liefhebbende Frens-
ke.                                                                    -
                   

Wat een flinke winter!
Heel veel is er afgelopen maanden gepraat over het
weer. Vanaf begin december van het vorig jaar, tot
half februari van dit jaar werden we opgezadeld met
veel koude dagen. Langdurige sneeuwoverlast en
gladde wegen waren er de oorzaak van dat heel veel
senioren en ouderen mensen binnen moesten blij-

ven met alle gevolgen van dien. Als je alleen al ja-
nuari 2010 bekijkt dan valt het volgende op: Janu-
ari was 3 graden kouder dan normaal. Het was de
koudste maand sinds januari 1997 toen op 4 janu-
ari de Elfstedentocht werd gereden. Het aantal
vorstdagen was 22 (normaal 14). Van 3 tot en met
15 januari en in het weekeinde van 30/31 januari
lag er sneeuw. De dag-en nacht temperatuur be-
droeg -0,7 graden terwijl dat deze normaal +2,6
graden is.
Hoewel de overlast vooral voor de ouderen die
binnen moesten blijven soms toch behoorlijk was
ben je een en ander toch gauw vergeten. 
De vogels en de natuur werken er al weer hard aan
om iets moois neer te zetten. De sneeuw was nog
maar nauwelijks verdwenen of het sneeuwklokje
bloeide al weer geweldig. Laten we samen ook
proberen dit goede voorbeeld te volgen.

Divers............
Er is niemand zo rijk dat hij geen hulp van anderen
nodig heeft.
Discussiëren is alleen zinvol als een gemeenschap-
pelijk doel wordt nagestreefd.

Divers........
 
Ons lichaam is onze tuin, waarvan onze wil de
tuinman is.
Wijsheid en waarheid herkent men aan de klank,
evenals munten.
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Redactie KBO Velden
Ger van Rensch      077-4721797
Mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v/d Hombergh 077-4721955
Mailadres: h.v.d.hombergh@gmail.com
Jo van Keeken        077-4721201
Mailadres: jovankeeken@planet.nl
Frans Theeuwen     077-4721402
Mailadres: f.theeuwen@planet.nl
 
Website KBO : www.kbovelden.nl

De vrijwillige ouderenadviseurs (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
 

Bezoek ZOO Parc Overloon met meer dan 50% korting
 
ZOO Parc Overloon bestaat 10 jaar. De entreeprijs voor Zoo Parc Overloon  bedraagt normaal € 17,00.
U en uw huisgenoten, collega’s, vrienden of bekenden behoeven als u dat wilt slechts €7,50,- te be-

talen. De entreekaarten kunnen gebruikt worden door vol-
wassenen, kinderen en 65 plussers. De kaartjes zijn onbe-
perkt geldig. Een en ander is dus handig voor een familiedag
of gewoon een uitje samen.
Is er voldoende belangstelling voor dan kunnen deze kaart-
jes tot 15 april 2010 via de KBO Velden besteld worden. Heeft
u belangstelling voor of zijn er vragen neem dan gerust
contact op met Frans Vousten telefoon 077-4722149. U kunt
ook even u een enveloppe met het geld van het aantal te
bestellen kaartjes afgeven bij Frans thuis.

Naam KBO Velden blijft
De algemene ledenvergadering op 2 maart 2010 bij “Bouten”werd druk bezocht.(zie impressie elders
in deze nieuwsbrief).  Een van de punten was het al dan niet kiezen van een nieuwe naam voor de
KBO Velden. In de vorige nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen dat er een 10 tal namen waren uitge-
kozen. Het bestuur heeft daaruit 3 namen gehaald. Over deze 3 namen en de 4e mogelijkheid huidi-
ge naam “KBO Velden” werd gestemd. De meerderheid van de aanwezigen koos er voor om de hui-
dige naam te handhaven. Dat zullen we dus ook zeker doen. De 2e keuze was “Vitaal Actief”. Hoewel
deze naam niet is gekozen moeten we proberen als het even kan om de naam eer aan te doen en
“Vitaal”en “Actief”te zijn.


