
Nieuwsbrief KBO Velden

Veranderingen in de zorg 2010
In 2010 zijn een groot aantal regels en regelingen
in de zorg gewijzigd op het gebied van de hulpmid-
delen, geneesmiddelen en dyslexiebehandelingen.
Ook de palliatieve zorg in het kader van de AWBZ is
toegankelijker  en sneller beschikbaar gemaakt.
Met betrekking tot de WTCG (Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten) zijn compensa-
tieregelingen aangepast. Ten einde de juiste com-

pensatie bedragen vast te stellen is het altijd zinvol
om contact op te nemen met uw belastingadviseur.
 
De juiste informatie met betrekking tot de wijzigin-
gen in de zorg vindt u op:
www.minvws.nl/dossiers/veranderingen-in-de-zorg
 
 

Nieuwe opmaak nieuwsbrief KBO Velden
De vorige nieuwsbrief was de 1e keer dat de nieuwe
opmaak werd toegepast. U heeft kunnen zien dat
een en ander mooier en duidelijker was. Vele posi-
tieve reacties van de leden zijn bij de redactie bin-
nengekomen. Als redactie danken we u daarvoor.
We zijn nu totaal 3 jaren bezig met de nieuwsbrief
voor de KBO Velden. Met de oude vorm hebben we
ons in het verleden ook prima kunnen redden. Met
werken aan verbetering is echter niets mis mee.

Komende tijd zal de nieuwsbrief ongetwijfeld nog
het nodige verbeteren. Aan de opmaak die de re-
dactie zelf verzorgt moeten we nog even wennen.
U als lezer kunt ons ook helpen om het blad nog
beter en mooier te maken. Een mooie foto, een
gedicht of verhaal wat leuk is voor senioren/ouderen
is altijd welkom. Samen met u kunnen we er zo-
doende nog een mooiere nieuwsbrief  van maken.

Jaarprogramma 2010
 
Bij de Nestor en de nieuwsbrief treft u tevens aan
het jaarprogramma 2010 aan.  Voor u is dat zeker
geen probleem omdat u bij de nieuwsbrief van ja-
nuari reeds een activiteiten overzicht met alle data
van de activiteiten in 2010 heeft ontvangen. Boven-
dien geven we in elke nieuwsbrief de agenda voor
de komende maanden. We hebben ervoor gekozen
om hetzelfde formaat en uitvoering aan te houden

als de nieuwsbrief. Dus geen klein boekje meer, dat
u afgelopen jaren van het bestuur heeft ontvangen.
Dit grotere formaat en deze uitvoering is goedkoper,
duidelijker en is wat samenstelling betreft minder
arbeidsintensief. Bewaar het jaarprogramma goed,
want er staat veel informatie in welke u komend jaar
mogelijk nodig heeft.
 

DeurWijzer tegen oneerlijke verkopers
 
Sinds de oprichting van het bel-me-niet register is
de kans op verkopers aan huis sterk gestegen.
Jaarlijks worden duizenden consumenten slachtof-
fer van agressieve en misleidende colportage.
Vooral vrouwen en senioren zijn slachtoffer.Met
deDeurWijzer kunnen bovengenoemde groepen
geholpen worden.Enkele belangrijke tips uit de
DeurWijzer zijn:
Het is jouw voordeur, jouw beslissing. Koop alleen

iets wat je écht wilt.Zet alleen je handtekening als
je een contract wilt afsluiten en nooit bij een verzoek
om informatie.Zorg voor helderheid: welk bedrijf wil
wat verkopen, wat kost het, hoe lang loopt het, hoe
kun je opzeggen en wat kost dat.
Mocht u merken dat er zich een geval van oneerlij-
ke colportatie heeft voorgedaan dan kunt u een
klacht indienen via www.consuwijzer.nl of telefo-
nisch: 088-0707070 
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"Open eettafel"
Voor weinig geld genieten van een uitstekende
maaltijd, voor vele senioren uit Velden is dat  één
keer per maand inmiddels een kleine traditie gewor-
den, voor EUR 9,50 bij Hostellerie "De Maasduinen"
in een rustige gezellige sfeer genieten van een 3--
gangen menu inclusief een drankje.
Het geheel staat onder leiding van opperstalmeester
Bart die de verschillende gangen aan elkaar praat.
Samen met enkele vrienden afgesproken om deel
te nemen aan de eettafel en om er een gezellige
middag van te maken. Het was inderdaad gezel-
lig, de 3-gangen maaltijd was prima en het borreltje
deed de rest. 
De zaal zat vol met 50 senioren die bijna allen na

afloop weer reserveerden voor de volgende eettafel
hetgeen aangeeft dat het initiatief een doorslaand
succes is.
De senioren waren ook tevreden dat het kienen en
de eettafel intussen niet meer op dezelfde datum
gepland staan hetgeen de tijddruk voor velen
wegneemt.
Deze nieuwe programmering deed één van de se-
nioren opmerken: "Nu hebben we een woensdag
extra een activiteit".
De "open eettafel" is een aanrader en een prima
gelegenheid om met vrienden en kennissen tijdens
een dineetje "bij te praten". 

Lente 2010
Heel lang hebben we dit jaar op een beetje mooi
weer moeten wachten. Eerst was het de koude
winter met veel vorst, sneeuw en de daarmee sa-

menhangende gladde wegen. Met name vele oude-
ren waren genoodzaakt om langdurig binnen te
blijven met alle gevolgen van dien. Mooi even een
rondje wandelen of even met de fiets er op uit was
er niet bij. De maand maart roert zijn staart was dit
jaar zeker van toepassing. Met weinige zonnige
dagen en veel regen kregen we te maken. Daarna
begin april werden mooie lentedagen zichtbaar. Wat
was het mooi dat fatsoenlijk wandelen en fietsen in
de aangename lentezon weer mogelijk was. Als het
lente is dan denken we ook weer aan dartelende
lammetjes in de wei zoals op de foto weergegeven.
Hopelijk mogen we ook dit jaar veelvuldig genieten
van mooie zonnige dagen.

Wat zijn uw ervaringen met de AWBZ?
Met ingang van 1 januari 2009 zijn veranderingen
doorgevoerd in de AWBZ die neerkomen op bezui-
nigingen. Begeleiding wordt voor een deel geschrapt
en is voor de rest niet meer toegankelijk voor
mensen met lichte beperkingen. Wie nog begelei-
ding wil moet aankloppen bij de gemeente.
 
Hebt u of heeft iemand in uw omgeving in 2009
minder of geen begeleiding AWBZ meer gekregen?
Zijn er veranderingen doorgevoerd bij de verpleging
en verzorging? Wat voor gevolgen ondervindt u
daarvan nu? Hebt u oplossingen gevonden? En als
u geen oplossing gevonden hebt, hoe gaat het u nu
dan?
Eerdere meldacties lieten zien dat verlies van dag-
opvang voor ouderen met beginnende dementie,

80-plussers met eenzaamheidsproblemen en mi-
granten ouderen het grootste knelpunt is. Wij willen
graag weten hoe het deze mensen sinds vorig jaar
vergaan is. Wij zijn met name benieuwd naar op-
lossingen die gemeenten bieden. Deze hebben vorig
jaar extra geld gekregen om mensen te ondersteu-
nen die geen begeleiding meer krijgen vanuit de
AWBZ. Hoe gaat het in uw gemeente?
 
Ervaringen kunt u doorgeven via de vragenlijst op
de site www.uniekbo.nl van de Unie KBO. Via "Er-
varingen met de AWBZ" komt u op de vragenlijst
en kunnen uw ervaringen verwerkt worden en
aangekaart worden bij de overheid.  
 
 

Inloopmiddagen KBO Velden
Op dinsdagmiddag 23 maart 2010 zou de 2e inloop-
middag 2010 worden gehouden in gemeenschaps-
huis  “ De Kiêsstolp”. Voor de wijkagent/gebieds-
mentor Erik Schuthof was het niet mogelijk om deze
presentatie te verzorgen. Op dat moment moest hij
paraat zijn in verband met de vervelende poeder-

brieven in Velden. Deze presentatie wordt nu in een
andere maand gehouden. Het thema en de datum
van de volgende inloopmiddag wordt vermeld in het
"Klokje"           "Komt u ook"
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Op zien Veldes plat
 
Eine man oet Lomm ging met ein klacht nao
ziene advocaot umdat ziene buurman um ein
Nijlpaerd haaj geneumd. Vertel mij eens, zag
dae advocaot, wanneer was dat? Efkes kieke,
zag dae Lommse, dat is veer jaor geleeje. Maar
waarom kom je daar nu pas met die klacht bij
mij, zag dae advocaot waer? Dat zal ik och is
precies vertelle meneer, zag dae man oet
Lomm, ik waas veur den ierste kier in mien
laeve in eine dierentuin en dao heb ik veur ut
iers gezeen hoe ein nijlpaerd d,r oet zuut.
 
Nog eine:
 

Eine man haaj zich laote behandele met,
Apenhormonen, en dat leek succes te hebben
want nao ein paar maond waas zien vrouw in
verwachting. As zien vrouw mos bevallen in ut
zeekenhoes leep haen zenuwachtig in de gang
op en neer. Dao zoog haen den dokter aan
komme loupe en haen rende zenuwachtig op
den dokter aaf. Dokter, zag haen vertel mich
astebleef wat is ut gewaore eine jong of ein
megje? Weit ik nog neet, zag dae dokter weej
motte dae dao gebaore is iers oet de gordiene
haole.
 
F.Theeuwen.
 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs

 Huub v/d Hombergh  Telefoon 077- 4721955
 Sjaak Hovens  Telefoon 077- 4721413
 Jo van Keeken *  Telefoon 077- 4721201
 Frans van Neer *  Telefoon 077- 8502443
 Wiel Scheffer  Telefoon 077- 4722782

 
In het Nederlandse woud van regels is verdwalen
niet moeilijk, derhalve beschikt onze vereniging
over 5 vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) die
inmiddels opgeleid zijn om daar waar 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 het regelen van belastingzaken.
Indien u daar prijs op stelt op dan kunt u de volgen-
de VOA’s bellen: 
 

Agenda KBO Velden

27 april 2010 3e Inloopmiddag
18 mei 2010 Voorjaarsreis KBO 
3 juni 2010 Kermismatinee
13 juli 2010 Fietsmiddag

 

 

Apotheek .nl opent platform
voor patiënten
Er blijkt een sterke behoefte te zijn aan het delen
van ervaringen, mits dit op een betrouwbare en
onafhankelijke wijze wordt aangeboden. Voor veel
mensen is het prettig en geruststellend om te weten
dat ze niet alleen zijn in hun ervaringen. Met de
ervaring van gebruikers is de apotheker niet alleen
in staat om te adviseren hoe nog doelmatiger met
medicijnen om te gaan maar ook om nog beter aan
te geven welke eventuele bijwerkingen overwonnen
dienen te worden.

Zo maar........ 
Mensen praten vriendelijker met elkaar dan over
elkaar.
 
Val elkaar niet aan, vul elkaar aan.
 
Mensen struikelen niet over bergen, maar over
molshopen.
 
Het leven is te kort voor een lang gezicht.
 
Hoe vager de functie-omschrijving, hoe hoger het
salaris.
 
Beoordeel niemand voordat u zelf in zijn of haar
omstandigheden bent geweest.
 
De glimlach die je uitstuurt komt bij je terug.
 
........ en toch is het leven de moeite waard.
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In gesprek met......?
De lente is er weer en dat is goed te merken als je
s’morgens vroeg naar buiten kijkt en men ziet
schaapjes in een wei ronddartelen.
Dat is allemaal te zien bij die Mevrouw waar ik deze
keer op bezoek was.
Een mooi uitzicht met veel groen gras in een wei en
uitslaande bomen en natuurlijk het heerlijk warm
zonnetje dat in de huiskamer al voelbaar is.
Na de gebruikelijke uitleg over mijn bezoek haalt ze
een verjaardagskalender te voorschijn uit het jaar
1950 en die is uitgegeven door de firma Robinson
met als opschrift, Jan Hoefnagels, Velden. ( L ).
Schoenhandel en Reparatie-inrichting.
En het motto luidt: “Wie de schoen past trekke hem
aan “.
Aan de achterkant van deze kalender is een ver-
haaltje geschreven dat gaat over Pipo en Hipo. In
dit verhaal zijn 10 spreekwoorden verborgen en
diegene die de spreekwoorden zal vinden maakt
kans op een prijs.
De totale prijzenpot bestaat uit 300 echte leren
voetballen en dat is het nieuwste patent voetbal
zonder vetersluiting. Daarnaast worden er nog eens
1000 prachtige vulpennen beschikbaar gesteld door
de uitgever.
De tekeningen stellen voor: 1-Pipo trekt de schoen
aan. 2- Pipo als gewicht heffer. 3-Hipo als bokser
en Hipo als leeuwen temmer en alles in prachtige
kleuren.
Maar beste lezers van ons mooie en vernieuwd
nieuwsblad u zult inmiddels in tegenstelling tot
andere keren wel gelezen hebben waar ik deze keer
op bezoek ben geweest?
En inderdaad dat was bij Lies Hoefnagels-Geerbex
of zoals ze ook wel is genoemd werd en word Lies
Roelofs en dat is de achternaam van haar tweede
vader.
Geboren en getogen in Velden in haar ouderlijk huis
op de hoek van de Schoolstraat en Markt.
Ons thuis bestond uit Vader, Moeder en vier kinde-
ren, 3 meisjes en een jongen die de namen hebben
van Truus , Lies , Mia en Jan zegt ze.
Maar ook voor haar komt het moment dat ze naar
de lagere school gaat waar ze les krijgt van Juf. -
Koopmans en Juf. Zeelen maar ook nog van een
Zuster uit het klooster maar die naam ben ik ver-
geten dat weet ik niet meer zegt ze.
En, verteld ze verder, een voorval van die tijd zal ik
nooit vergeten en dat was als er een vrouwtjes
paard, een merrie dus, bij Huuben Jeu door de poort
ging want die kwamen daar op bezoek bij een
mannetjes paard, een hengst dus maar dat begre-
pen wij allemaal wel en we waren erg benieuwd wat
daar ging gebeuren maar mochten natuurlijk niet
kijken en dat ging tot onze spijt ook niet door want
de poort werd hermetisch afgesloten, zegt ze la-
chend.
Na mijn lager schooltijd ben ik nog even thuis ge-
bleven en daarna nog twee jaar naar de huishoud-
school in Venlo gegaan en dat allemaal op de fiets
want andere mogelijkheden waren in die tijd niet

aanwezig, zegt ze met een glimlach.
Maar ook in die tijd gebeurden er rare dingen wat
ik nooit heb kunnen vergeten zegt ze want zo werd
ik op een dag toen ik naar huis fietste bijna door
een man van mijn fiets getrokken die met mij de
struiken in wou maar ik wist te ontsnappen en
durfde er thuis met niemand over te praten.
Na de huishoudschool ben ik, zoals dat gewoon was
in die tijd, gewoon thuis gebleven om mee het
huishouden te doen. Wel heb ik af en toe bij Litjens
in het toenmalige Centrum gewerkt maar nooit in
het café dat was er niet bij.
Maar dan komt er een tijd dat ze verliefd wordt en
heeft een verkering van vier jaar met een man en
dat was Frans Haanen.
 
Omdat ik wel eens op bezoek was bij een tante van
mij die in Asten in Noord-Brabant woonde en precies
tegenover haar woonde de een familie Hoefnagels.
Jan, haar latere echtgenoot zat wel eens voor de
raam naar buiten te kijken en zodoende heeft ze
hem leren kennen. Maar ook doordat een zus van
Jan tegen haar zei, Lies, Onze Jan heeft het tegen
jou, en toen was het ijs gebroken en volgde een
verkering van ongeveer twee fijne jaren.
Dan gaan ze trouwen en natuurlijk in Velden op
15-04-1948 en gaan wonen in haar ouderlijk huis
waar Jan meteen als schoenmaker aan de slag gaat.
En het bewijs hiervan is te zien in de huiskamer waar
aan de muur een paar schoenen zijn opgehangen
waar de leest nog in zit.
Maar naast zijn vakmanschap als schoenmaker was
hij een fervent liefhebber en lid van de plaatselijke
fanfare in Velden en speelde met veel verve een
trombone en een trompet.
Uit hun huwelijk zijn vijf kinderen geboren, Paulien,
Mieke, Trudy, Herman en Stella.
En die hebben weer gezorgd voor acht kleinkinderen
en twee achterkleinkinderen waar ze stapel dol op
is en het fijn vind als ze op bezoek komen bij Oma.
Haar ouders zijn tijdelijk gaan wonen in een woning
die de toepasselijke naam kreeg van Schiphol en
dat kwam omdat het dak en het lagere gedeelte van
die woning met golfplaten was gedekt en zo op een
vliegtuig leek.
Na een paar jaar op Schiphol te hebben gewoond
zijn haar ouders gaan wonen op de Oude Heerweg
waar ze zelf een eigenhuis hebben laten bouwen en
daar de rest van hun leven op dat adres zijn geble-
ven.
Maar alle begin is moeilijk, zegt ze, want ik weet
nog goed dat Jan met glasscherven de schoenen
moest afkrabden om ze te kunnen repareren.
Toen Vader Roelofs dat zag zei hij tegen Jan dat hij
als de gesmeerde bliksem naar Brabant moest gaan
om een poetsmachine te kopen voor zijn werk wat
dan ook gedaan werd. Vader Roelofs betaalde dat
en aan ons was toen de zorg dat het geleende geld
werd terug betaald wat ook weer de gewoonste zaak
van de wereld was in die tijd.
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Vervolg in gesprek met .......?
 
Ze is, nadat haar man is overleden, op latere leeftijd
in de Rozenhof gaan wonen en geniet nog steeds
van alle leuke dingen zoals het zitdansen dat elke
donderdag middag daar plaatsvindt en ook woord-
zoekers oplossen is een van haar favoriete tijdsin-
vulling. Ja beste lezers van ons nieuwsblad, in de
aanhef van dit verslag heb ik al aangegeven dat het

deze keer niet moeilijk zou zijn om er achter te
komen waar ik op bezoek ben geweest.----   Wel nu
om alles nog is duidelijk uit te leggen ik was bij:
LIES HOEFNAGELS-GEERBEX   OF OOK WEL IS
GENOEMD;  Lies van Wullum Roelofs.                     
 
Frans Theeuwen.
 

Nieuws van de Dorpsraad Velden
 
De Dorpsraad Velden bestaat bijna 1 jaar. Door het
samenstellen van het bestuur, het opstellen van de
statuten en dergelijke is de Dorpsraad nog niet zo
veel naar buiten getreden. Toch zijn ze op verschil-
lende terreinen best actief geweest.  De laatste tijd
in "het Klokje" heeft u diverse activiteiten van de
Dorpsraad kunnen vernemen. Diverse senioren/
ouderen hebben reeds gereageerd met zaken die
mogelijk voor verbetering in aanmerking komen of
mogelijk op korte termijn gewijzigd dienen te wor-
den.
Onderstaand zijn enkele van deze zaken weergege-
ven:
    
Oversteekplaats Kloosterstraat 
De senioren/ouderen die vanaf de “Rozenhof 1 en
2” en vanaf “De Blaeckhof” al dan niet met rollator
komen steken op veel verschillende plaatsen de
Kloosterstraat over. Nu en dan ontstaan zodoende
gevaarlijke situaties. Een feitelijk aangewezen
oversteek ontbreekt. De beste en veiligste plaats
zou zijn ter hoogte van het laatste (haakse) par-
keerplaats voorbij de RABO bank.(tegenover pand
Kloosterstraat 2). Een en ander zou betekenen dat
er op civieltechnisch gebied (onder andere parkeer-
vak opheffen) iets zou moeten geschieden. Zodoen-
de is  voor iedereen duidelijk waar de voetgangers-
oversteekplaats is.
 
Bocht Schoolstraat/Hogeweg achter gebouw
“Velden-Vitaal”
Fietsers en automobilisten die vanaf de berg van de
Hogeweg of uit de parkeerkelder van het apparte-
mentencomplex “Velden Vitaal “ komen zien het
verkeer dat komt vanaf het centrum op de School-
straat niet of veel te laat. Civieltechnisch ligt het
trottoir en de molgoot veel te kort bij het gebou-
wencomplex “Velden Vitaal”.
Enerzijds moeten de fietsers en auto’s die uit de
kelder komen doorrijden tot  achter het gebouw om
wat te kunnen zien. Op dat moment ontstaat een
gevaarlijke situatie omdat het verkeer dan een
aanrijding kan veroorzaken met het verkeer dat zich
op de Schoolstraat bevindt of rechtsaf wil draaien.
De situatie verbeteren zou kunnen met een civiel-
technische aanpassing of wellicht met een spiegel.

(is echter vandalisme gevoelig).
 
 
Kruismarkering Markt nabij Rijksweg bij pa-
rallelweg.
De automobilisten die moeten wachten voor de
verkeerslichten sluiten kort op elkaar aan. Het
verkeer dat groen ontvangt vanuit de Rijksweg,
Velden Oost en vanaf de parallelweg hebben geen
mogelijkheid meer om door te steken. Het gevolg
is dat er een opstopping ontstaat en verkeer soms
nog gedeeltelijk op de Rijksweg staat terwijl het
doorgaande verkeer daar al groen heeft. Met het
aanbrengen van een kruismarkering ter plaatse zou
een en ander al opgelost zijn.
 
Verkeerssituatie Markt
Als je vanaf de Rijksweg naar de Markt gaat staat
daar nog altijd een bord "Rechts heeft voorrang" 
Dit  bord dient aangepast te worden, want eigenlijk
mag uit de 1e weg (achter hostellerie de Maasdui-
nen) niemand uitkomen. Volgens de nieuwe borden
die een tijd geleden zijn geplaatst mag je daar alleen
maar inrijden.
 
Zitbank hoek Genooyerweg/Vorstweg
Diverse senioren/ouderen die regelmatig een rond-
je wandelen hebben eerder gevraagd om op de hoek
Genooyerweg/Vorstweg een zitbank te plaatsen.
Aan de gemeente Venlo is dat gevraagd en daarte-
gen is in principe geen gevaar. De gemeente wil
echter eerst weten of  de behoefte van senioren/
ouderen er ook zeker is. Verder dienen de mensen
die in de directe omgeving wonen niet negatief te
zijn over het plaasten van een zitbank in de buurt.
 
Aan de verkeerskundigen van de gemeente Venlo
is gevraagd om bovenstaande situaties  te verbete-
ren of te wijzigen. De Dorpsraad blijft een en ander
volgen.
 
Zijn er zaken en u denkt dat dit typisch iets is voor
de Dorpsraad (bijvoorbeeld over verkeersveiligheid,
groenvoorzieningen, nieuwbouw, sloop. ) bel / mail
even.( 077-4722790  dorpsraadvelden@gmail.
com)
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Weet je nog van toen?
 
Melodie: Lili Marleen. 
Anna van Sjamin, en moe van Benders Piet
Jan van Jannen Hannes, en Hube Jeu en Lies 
Criene Gradus Berger Toen, Rieter lange Bos Ketrien
 En Riech en Mulders Lei, ok Pierke dae duit mej
 
Foete Maan en Adolf, Smit Thei en Wum en Toen
Pompen Hand en Bilke, en Tieske en d'n Boet 
Schelle Frenske en Maos Ties, Metze Graat en Hegger Sies en 
Grate.prans en Mrie, en Kranen Handerie. 

 
Rodde Sjeng en Trienke , en Fried ziene Maan.
Heiligers Wullem, en ok Stappers Haan 
Donker Karel Drienen Dris, Conrate Jan en Hoves Dris
Schiks Jan en Kranevelds Kueh, en Cone Mie en Jeu. 
 
Pieters Joep en Lohrberg, Nent en Kuebkes Graad 
De Krint en Naten Handrie, de Schieper Tummer Graad 
Martus boerke Hand van de Klef, Frits van de Pos, en Melk
Sef
Otte lepke Kamper Piet, Tiesse Lowie en Siebe Mrie
 

Vader en Mooder, Poepsje Aarde Frans 
En d'n Alden Bekker, en Manuse Frans 
Scholtzen Tieske Vleezer Naat, Mieje Frenske Knopse Sjaak en 
Jentjes zienen Bert, en as letste Zaolings Dris. 
 

Bestuursmededelingen
 
Bestuursmededelingen
In de bestuursvergadering op 7 april 2010 kwam onder meer het volgende aan de orde:
 
Marie-José Peters wordt bestuurslid. (extern secretaris). Jo van Keeken is reeds bestuurslid en           
volgt Frans Vousten op als vice voorzitter.
 
De diverse taken binnen het bestuur zijn verdeeld. De diverse vrijwilligers nog  benaderen om met
diverse werkgroepen/ commissies nadere afspraken te maken.
 
Oude archiefstukken in de computer brengen dient op termijn te geschieden. Leden die mee willen hel-
pen zijn welkom.
        
Voorzitter Ine Jacobs neemt contact op met dhr. Ronda (Architect) over de bouw van de BMV. Ine en
Ger Peeters vertegenwoordigen voorlopig de KBO binnen de Brede Maatschappelijke Voorziening.
 
Het kopieerapparaat van de KBO in de kelder van "De Kiësstolp"wordt opgehaald en zal bij Ine Jacobs
thuis worden geplaatst.
 
Er wordt bekeken of  vertegenwoordiging in de SeniorenRaad Venlo samen met de KBO's van Arcen
en Lomm kan geschieden.
 
Per kwartaal zullen de namen van nieuwe leden, namen van leden die zich hebben afgemeld en namen
van leden die zijn gestorven in de nieuwsbrief worden vermeld.

Den Druim
Smeis dan druim ik wal is onder ut slaope
den andere kier druim ik dat ik wakker bin

smeis hald ik de auge ok wal is gans aope
maar eine andere kier haet dat gaar genne zin.
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Onthulling "Frenske van de Kwartelemarkt"
Op zondag 27 december was de lang verwachte dag
aangebroken waar wij, oud Indië veteranen verlan-
gend naar hadden uitgekeken. We werden uitgeno-
digd om bij dit evenement aanwezig te zijn en de
dag begon met een H. Mis die om 11.30 uur in de
St.Andreas kerk in Velden werd gehouden.
Daarna is op de hoek Vorstweg –Dorpsstraat een
monument onthuld als herinnering aan die tijd dat
verschillende Veldense jongens hun diensplicht in
het verre Indonesië moesten gaan vervullen. Na de

H. Mis werd onder grote belangstelling van veel
Veldenaren door Burgemeester Fons Tans het
beeldje dat de naam  “Frenske” kreeg onthuld.
Omdat in de jaren na de oorlog een aantal Velde-
naren hun dienstplicht moesten vervullen en dienst
deden als militair in Indonesië werd maandelijks een
krantje naar de militairen gestuurd waarin, met
opzet in een gebrekkige Nederlandse taal, werd
weergegeven hoe het toeging in het thuisfront en
wat er zich allemaal afspeelde in Velden.
Diverse sprekers vertelden de vele aanwezigen
waarom en wat eigenlijk de bedoeling was van dit
gebeuren en waarover het allemaal ging. Er werd
tevens een vaarroute getoond van de schepen die
de militairen vervoerden naar Indonesië in die tijd.
Tevens werd een naambordje onthuld dat de naam
draagt van „ Kwartelemèrt „ en dat allemaal met -
medewerking van onze Fanfare.
Ook diverse fotografen stonden te wachten om dit
heugelijk feit te vereeuwigen en op foto’s vast te
leggen.
Na deze formaliteiten ging de stoet naar Hotel v d
Hombergh ,de Maasduinen, waar men werd getrak-
teerd op koffie en vlaai. En zoals te verwachten was
werden onder het nuttigen van al dat lekkers nog
herinneringen opgehaald van die onvergetelijke tijd.
Tot slot namens alle Veldense-Oud Indie-veteranen
wil ik iedereen bedanken die hun spontane mede-
werking hebben verleent om een en ander tot stand
te brengen en alles tot in de puntjes te hebben
verzorgd.
Om af te sluiten kan geen beter gezegde worden
gebruikt als het volgende spreekwoord,
           „Beter laat dan nooit „    
Met nadruk op beter en dat is hier wel van toepas-
sing.
            
 
 
 
Namens alle Veldense-Oud Indië-veteranen.

Ledenmutaties - Geef ze door.
 
Wijzigingen in het ledenbestand zullen er altijd zijn.
Belangrijk is dat leden die verhuizen ook het nieuwe
adres even doorgeven. Verder vergeten kinderen
dikwijls door te geven dat hun vader of moeder is
overleden. In veel gevallen weet het bestuur wel
of een lid is overleden. Niet in alle gevallen is dit
echter bekend. Zodoende kunnen er vervelende

zaken ontstaan. Denk maar eens aan contributie
afschrijven van iemand die al een hele tijd is over-
leden. Dus families die zijn verhuisd en kinderen of
familieleden van leden die zijn overleden geef dit
even door aan:
Penningmeester KBO Velden 077-4721334 of aan
Intern secretaris van de KBO Velden 077-4721797
 

Computercursus voor senioren/ouderen
Vele senioren hebben de laatste jaren cursussen
gevolgd bij het SenioreWeb. Deze mensen zijn volop
tevreden dat zij dat gedaan hebben. Op in rustige
ontspannen sfeef wordt de mensen tekstverwer-
king, mailen en internetten bijgebracht. Ook inter-
netbankieren wordt aansluitend bijgebracht. In

september wordt weer gestart met nieuwe cursus-
sen. Probeer het gewoon je bent nooit te oud om
dit te leren.
Belangstelling geef dit door aan Ger van Rensch
telefoon 077-4721797
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Ledenmutaties KBO Velden 1e kwartaal 2010
Nieuwe leden   
Mevr.W. Rondeel- Mokkink Burg. v. Deelensingel 9 5941 BA  Velden
Mevr. G. Lommen- Bakker Schandelo 3 5941 NE  Velden
Dhr. G.Lommen Schandelo 3 5941 NE  Velden
Dhr. G. Maessen Bernhardstraat 18 5941 GL  Velden
Dhr. G.Rutten Oude Heerweg 45 5941 EH  Velden
Dhr. J. Nefkens Bong 22 A 5941 NL  Velden
Dhr. H. Lenssen Kloosterstraat 11 5941 ES  Velden
Mevr. B. Willemsen- Philipsen Oude Heerweg 183 5941 EM  Velden
Mevr. I. Jacobs Broekweg 1 5941 ND  Velden
Dhr. L.Jacobs Broekweg 1 5941 ND  Velden
Mevr. K. Vergeldt- Schoofs Kraneveld 18 5941 NC  Velden
Dhr. H. Vergeldt Kraneveld 18 5941 NC  Velden
Dhr. W. de Jong Middenweg 201 5916 RK  Venlo
Dhr. G. van Wijlick Straelseweg 38 5941 NJ  Velden

Leden afgemeld   
Mevr. J. Kleeven- Jacobs Rijksweg 84 B 5941 AG  Velden
Dhr. H. Kleeven Rijksweg 84 B 5941 AG  Velden
Mevr. Kroonenberghs Camillus Heinsbergerweg 176 6045 CK  Roermond
Mevr. Martens- Baltesen Oude Heerweg 49 5941 EH  Velden
Dhr. J. Martens Oude Heerweg 49 5941 EH  Velden
Dhr. P. Gerrits Bernhardstraat 32 5941 GL  Velden

Overleden leden   
Dhr. L. Lagas Rozenhof 35 5941 EX  Velden
Dhr. G. Lommen Rijksweg 120 5941 AJ  Velden
Mevr. Schattefor / Huibers Dr. Blumenkampstraat 4 5914 PW  Venlo
Mevr. Fleuren/ Schreurs Tollenstraat 45 5921 CS  Venlo

 

 

Redactie Nieuwsbrief KBO Velden
Ger van Rensch Telefoon 077- 4721797 Mailadres: ghrenschv@kpnplanet.nl
Huub v/d Hombergh Telefoon 077- 4721955 Mailadres: h.v.d.hombergh@gmail.com
Jo van Keeken Telefoon 077- 4721201 Mailadres: jovankeeken@planet.nl
Frans Theeuwen Telefoon 077- 4721402 Mailadres: f.theeuwen@planet.nl

 

Computerhulp voor KBO leden

Cor v/d Zanden Telefoon 077- 4721334
Chrit Janssen Telefoon 077- 4722968

 
Naast de klussendienst (kleine klusjes) bezit de KBO Velden thans ook over een computer hulpdienst.
Het betreft kleine handelingen waar u zelf met enige ervaring niet uitkomt en die niet groot genoeg zijn
om een erkend bedrijf in te schakelen.
Heeft u deze hulp nodig, bel dan :
 


