
Nieuwsbrief KBO Velden

Verkiezingen op 9 juni 2010 
Goed nieuws voor oudere kiezers die vaak niet be-
schikken over een geldig legitimatiebewijs. Een
grote groep senioren maakt in het dagelijks leven
geen of nauwelijks gebruik van een legitimatiebe-
wijs. Hierdoor kan dit bewijs kwijt raken of verlopen.
In Nederland blijkt bijna 2% van de mensen niet te
beschikken over een legitimatiebewijs, bijna 4%
van de mensen bezit een verlopen legitimatiebewijs.
 

Bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen
mogen de mensen zich ook legitimeren met een
paspoort, rijbewijs of id-kaart die maximaal 5 jaar
zijn verlopen. De verlopen documenten zijn ook
geldig tijdens de verkiezingen voor de Provinciale
Staten volgend jaar.   
 
  

Voorjaarsreis KBO Velden naar Doesburg 
 
Ruim 50 leden van KBO Velden hebben zich opge-
geven voor de voorjaarsreis op donderdag 20 mei
2010 naar de “Mosterdfabriek” in het Hanzestadje

Doesburg. Na de lunch rijdt de bus nog een “Kaste-
lenroute”.  De rondrit zal ook door de prachtige
omgeving van Vorden en Lochem gaan. Mooi weer
is welkom.

Wie kent "de Wittenberg" niet?

Mooie nieuwsbrief
Verschillende complimenten heeft de redactie ontvangen over de Nieuwsbrief en het Jaarprogramma.
Veel fraaier en professioneler is de algemene indruk van veel mensen. Altijd mooi om te horen.
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Inloopmiddag in "Hansenhof" 
Op 27 april vond de maandelijkse inloopmiddag
plaats in museum "Hansenhof" in Hasselt. Ongeveer
40 senioren namen plaats in de grote zaal van het
museum om na enkele inleidende woorden te ge-
nieten van een dia-presentatie over het leven in

Velden in de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Uitvoerig werd uit de doeken gedaan hoe het leven
zich afspeelde van het ontbijt tot het avondeten en

van het ochtendgloren tot het doven van de lamp
in de avonduren. Tevens werd een beeld gege-
ven hoe men met de spaarzame vrije tijd omging
met een kop koffie of met een glas bier tijdens de
kermis.  Na de presentatie kwamen bij de koffie
natuurlijk de verhalen los over over de "goede oude
tijd" maar de conclusie was toch wel dat men de
huidige verworvenheden niet zou willen missen. Na
de koffie ging het richting "Hoogwaterhuis" waar
een groot aantal voor-oorlogse vervoermiddelen en
landbouwwerktuigen opgesteld staan en waar men
een beeld kreeg van de technische vooruitgang van
de laatste honderd jaar vooral als op dat moment
een moderne snelle tractor voorbij komt.
Terug in het museum kon kennis gemaakt worden
met fotoboeken en plakboeken waarin de dia-pre-
sentatie nogmaals tot in detail beschreven staat en
waar velen tot de conclusie kwamen dat een volgend
bezoek aan "Hansenhof" snel ingepland zou dienen
te worden.
Het museum presenteert van tijd tot tijd thema-ex-
posities die de moeite waard zijn en die het gekozen
thema op een bijzondere manier belichten.
 
Terug naar huis fietsend op een E-bike met 21
versnellingen om zo snel mogelijk op internet het
laatste nieuws te lezen, concludeer ik dat de tach-
tigers van nu een complete technische revolutie
hebben zien voorbijkomen. Het is daarom belangrijk
dat er musea zijn die op een speelse manier de
historie "koesteren" en diezelfde historie op een
objectieve manier voor de volgende generaties
trachten te bewaren.  
 

3e Inloopmiddag KBO Velden
 
Op dinsdagmiddag 25 mei organiseert de KBO
Velden een inloopmiddag met als thema: Gezonde
Voeding > Gezonde Toekomst. Deze middag die
om 14.00 uur begint en ca. 16.00 uur eindigt, is
toegankelijk voor alle senioren, en vindt weer
plaats in de Kiesstolp. De middag wordt verzorgd
door mevrouw Imke Welles van de Zorggroep, af-
deling Groene Kruis Voeding en Dieet. Zij zal o.a.

ingaan op Voeding en welvaartsziekten, en op de
vraag: Wat is gezonde voeding? Bovendien zal ze
een aantal stellingen met ons bespreken. Zoals altijd
is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
De eerstvolgende inloopmiddag is dus op dinsdag-
middag 25 mei 2010!               Komt u ook? 
 

Nieuwe leden altijd welkom
Als KBO zijn we met bijna 400 leden best een grote
vereniging binnen Velden.
We werken er hard voor om voor de senioren/ou-
deren in Velden iets extra’s te doen. Denk daarbij
aan alle activiteiten die worden georganiseerd. Ook
heel belangrijk is de nieuwsbrief en de website
waarmee we de leden, maar ook veel familieleden
en bekenden mee op de hoogte houden. Belangen-
behartiging voor senioren/ouderen is iets wat de
KBO ter plaatse, KBO provinciaal en KBO lande-

lijk nooit mogen vergeten. We willen activiteiten en
belangenbehartiging  best nog voor meer leden
realiseren.
Zijn er bij u in uw omgeving mensen die belangstel-
ling hebben om lid te worden van de KBO Velden
geef dit even door aan iemand van de redactie of
aan Frans Vousten van het bestuur telefoon 077-
4722149
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Lekker slapen kun je leren
Campagne: lekker slapen
De seniorenorganisaties starten de campagne:
lekker slapen kun je leren. Voor één op de vijf se-
nioren is goed slapen een mooie droom. Vijfenzes-
tigplussers maken een fors deel uit van de 700.000
Nederlanders die chronisch slaapmiddelen gebrui-
ken om 's nachts lekker door te kunnen slapen.
Slaaptekort kan het leven behoorlijk op zijn kop
zetten. Gelukkig zijn de problemen met de juiste
aanpak doorgaans terug te dringen. Senioren met
slaapproblemen kunnen voor goede voorlichting,
training en tips voortaan terecht bij gezondheids-
voorlichters van de Unie KBO. 

Gezondheidsvoorlichters staan in de startblokken
om voor afdelingen van de seniorenorganisaties en
cliëntenraden themabijeenkomsten te verzorgen
over Beter Slapen. Het zijn deskundigen uit eigen
gelederen, die intensief zijn getraind door het Insti-
tuut voor Verantwoord Medicijngebruik. Zij kunnen
senioren met slaapproblemen wijzen op alternatie-
ven voor slaapmedicatie, zoals ontspanningsoefe-

ningen en ademhalingstechnieken, waardoor de
slapeloze plussers uiteindelijk minder of geen ge-
bruik meer hoeven te maken van slaapmedicatie.

Gezond ouder worden en blijven
Seniorenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG,
NOOM en LOC tellen tezamen ruim een half miljoen
leden. Zij hebben de handen ineen geslagen om de
gezondheid te vergroten van hun achterban. Dat
doen zij in een driejarig landelijk project Gezond
Ouder Worden en Blijven, dat loopt van 2010 tot en
met 2012. Uitgangspunt is onderlinge steun die
senioren van verschillende leeftijden en vitaliteit
elkaar kunnen bieden en het leveren van een bij-
drage aan een activerende samenleving. Het jaar
2010 staat in het teken van Beter Slapen. Het jaar
2011 in het teken van Preventie van Oogaandoe-
ningen en 2012 van Meer Bewegen. Het project
wordt ondersteund door het Fonds PGO. In komen-
de inloopmiddagen zal regelmatig aandacht worden
besteed aan het project Gezond Ouder Worden en
Blijven!

Aanpassing vergoeding voor hulp in de huishouding
In verreweg de meeste gevallen laten mensen die
in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp,
deze regelen door de gemeente. Maar zij kunnen
deze zorg ook zelf inkopen via een persoonsgebon-
den budget. Sinds 1 januari wordt dit PGB op een
andere manier berekend. Hierdoor valt de vergoe-
ding vaak lager uit. Om de gevolgen te compenseren
geldt in Venlo een overgangsregeling.
 
De wet onderscheidt met ingang van 2010 een
lichte (I) en een zwaardere klasse (II). Bij (I) voert
de cliënt zelf de regie over het huishoudelijk werk
dat hij of zij inkoopt, bij (II) wordt ook de organi-
satie van het huishouden uitbesteed. De meeste
mensen vallen in categorie (I). Zij waren gewend
aan een tarief van 17,40 euro per uur. De gemeen-

te heeft geconstateerd dat de huidige compensatie
niet overeenkomt met de werkelijke kosten. Daarom
zijn de tarieven met ingang van 1 mei gewijzigd.
Het tarief van categorie (I) is gesteld op 13,05 euro
en het bedrag voor categorie (II) blijft gehandhaafd
op 17,40 euro. Ongeveer 300 mensen in de Ge-
meente Venlo zullen de wijziging ervaren als een
achteruitgang derhalve heeft de gemeente besloten
om de aanpassing geleidelijk door te voeren. Het
verschil wordt in vier kwartalen afgebouwd.
 
Een andere aanpassing is van technische aard, het
PGB wordt voortaan berekend aan de hand van het
exacte aantal geïndiceerde (halve) uren. Tot en met
2009 werd uitgegaan van een gemiddeld aantal uren
hetgeen niet meer is toegestaan. 

15-Plus
De Unie KBO, met 327.000 leden verreweg de
grootste seniorenorganisatie van Nederland, zet
zich onder meer krachtig in voor het behoud van de
koopkracht van ouderen. Met 15-Plus, hét voordeel-
concept van de Unie KBO, krijgen alle KBO-leden
flinke kortingen op diverse producten en diensten.
 
Maar met 15-Plus wil de KBO nog veel meer: centraal
staat dat de oudere consument serieus genomen

dient te worden hetgeen door het bedrijfsleven nog
veel te weinig wordt gedaan. Daarom zorgt 15-Plus
voor besparingen, maar helpen ze ook met kiezen
en kopen. Verder selecteert 15-Plus goede produc-
ten voor de 15-Plus Huisselectie. Daarnaast voert
15-Plus aantrekkelijke tijdelijke acties.
Bezoek daarom regelmatig de site van 15-Plus via
www.15-Plus.nl
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"Frenske"
 
Uit de “Kieskop” nummer 24      van 15 – 30 SEP-
TEMBER 1947
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
 
 
Liefe jongens
Ik heb deze week al drie keer een pak slaach gehad
want ze zein in het dorp de weg aan teren en ik ben
ieders keer zwart maar ik kom nooit ergens aan en
we kreige deze week weer heel groot fees wand dan
is ut 10 maanden geleden dat ze aan opa flinsenberg
van de koestraat zein poppehuisje zijn begonnen nu
noch maar alleen verven en krukken op de deur dan
is ut met paasen zeker klaar en dan is de eerste
woning van velden klaar en gisteren ben ik met mein
vader naar bruure beer zein nieje boerderij gewees
keike en ut wordt een prachtige proefboerderij wand
wat ze deeze week aanbouwe word de volgende
week weer afgebroken dus die zal ook gouw genoeg
klaar zijn en sjaak van zolings hat aarsese kermis
gehouwe en zoeveel joeks dat hei hartstikke in ut
kasteel zein water fiedsde en toen was hei ineens
nugter en nu is hei nog alteid zein nieje hoet aan
zoeke en in schandelo hing deeze week alle vlagge
uit want de dokter met zein vrouw uit groningen
kwamen bei maas pietje plotseling op viesiete en
mevrouw betrok pietje op de meskar en ze vond dat

ut lekker rook in schandelo en nu is pietje 3 daage
met de auto mee gewees en 3daage de hoet op
moete hebbe maar van pruim rollen hield mevrouw
niet erch van en ut is hier noch alteit heel droog zo
erch dat boute sjang met egge zein beenen tot aan
de nek zwart hat en binnekort kreige we gelukkig
hier bioskoop dan kan ik mein avonde hoopelijk in
eer en deug besteeje want ik dat hier niks te beleve
valt alleen zein ze hier de duitsers droover de grens
aan werke en niemant weet waarom en de lange
van geurs bert zeine beebie wort eene goeje want
die is nu pas 3 maande en deeze week hebbe ze
hem in de wieg op ut plat dak geleg en toen is hij
druit de wieg gewaaid en viel hei prezies op de rant
van het platte dak vijftien meter hoog en toen hing
hei met eene arm en een been over de rant en hei
vertikte ut om naar benede te springe maar daar
stond zein vader gelukkig klaar om hem op te
vangen en toen heef zein moeder die blaag weer
gauw over boort getrokke en zal hei wel een goeje
sigaar van zein vader kreige en nu ga ik weer gauw
naar bet en bit weer heel veel voor jullie van jullie
eeeeeeeeenig liefhebbende Frenske.                   -
                                                                        -
                                                           
  FV                            
 

Bestuursmededelingen
 
Begin mei is de bestuursvergadering niet doorgegaan. De volgende vergadering is op woensdag 26
mei 2010. Onderstaand een 2- tal vermeldenswaardige zaken:
 
Zoals u weet hebben tijdens de algemene ledenvergadering op 2 maart 2010 mutaties binnen het
bestuur plaatsgevonden. (Ine Jacobs - voorzitter, Marie-José Peters - extern secretaris, Jo van
Keeken - vice- voorzitter). De nieuwe secretaris heeft deze mutaties in een brief vermeld en samen
met het jaarprogramma verzonden naar diverse personen en instanties die op de hoogte dienen te
zijn van deze wijzigingen.
 
Enkele personen van het bestuur zijn naar een 2- tal vergaderingen geweest van de Regio Venlo-
Helden. Op de eerste vergadering is met de voorzitter en de directeur van KBO-Limburg het concep-
t-beleidsplan voor de komende vijf jaren besproken, met meer aandacht voor belangenbehartiging.
De tweede vergadering bracht alle Venlose KBO's bij elkaar met als doel tot een goede vertegenwoor-
diging te komen in organen die voor KBO-leden van belang zijn, zoals bijvoorbeeld de Venlose Seni-

Zo maar..........
In een dankbaar hart heerst een eeuwige zomer.
 
Er is altijd een excuus om iets niet te doen.
 
Niet in het grote ligt het goede, maar in het goede
ligt het grote.
 
Een klok hoor je pas als ze stilstaat.
 
Wie zijn tijd altijd goed benut, heeft altijd tijd ge-
noeg.

Auge
 
Auge kunne lache
straole, tuure.
Ze kunne lonke,
janke, gluure.
 
Ok ut leef en leid
bekieke ze in ut laeve.
Leuk is dat ze ok
knipuigskes kunne gaeve.
 
F.Th.
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Op zien Veldes plat !!!!
Sefke kwaam beukend beej ziene thoes binne ge-
loupe. Haen haaj ein ganse roeije wang en dae ging
te kier neet te geluive. Wat is met dich aan de hand,
zag ziene pap? Tusse ut gebeuk zag Sefke, ozze
buurman dae haet mich um de oere geslage en ik
haaj gaar niks gedaon. Nou kom maar is efkes mei,
zag Pap dan zal ik dae is efkes de les laeze.
Den buurman stond toevalig boete en Sefke ziene
Pap zag taege dae man, buurman hebs dich miene
zoon um de oere gewatst? Dat heb ik gedaon, zag
dae buurman en nog neet zoe ein bietje. Dat moste
dan nog is ens doon wao ik beej staon ,zag Sefke

ziene Pap? En pats dao kreeg Sefke der waer eine
um de oere dat klonk wie ein klok. En Sefke
schrieuwe awie awie wat duit dat pien. Maar jong,
zag pap taege den buurman, dat durfs dich neet
veur den twieëde kier dat weit ik zeker. Oh nae, zag
dae waer kom heej jong en waer kreeg Sefke der
eine um zien oere gewatst. Kom jong, zag Sefke
ziene Pap weej gaon nao hoes met dae man is neet
te praote.
 
F. Th..

Nieuws van de Dorpsraad
 
 
Onderstaand worden een aantal zaken opgesomd waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.
 
De heer B. van Els, verkeerskundige van de gemeente Venlo, heeft woensdag 28 april 2010 een gesprek
gehad met een afvaardiging van de Dorpsraad Velden.
 
De navolgende zaken zijn besproken:
 
Het verkeersplan dat destijds door de gemeente Arcen en Velden is opgesteld, dient gedeeltelijk nog te
worden verwerkt in het verkeersplan van de gemeente Venlo. Zaken die daarin zeker moeten worden
opgenomen zijn:
 
- de oversteek Rijksweg en de route naar de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening ‘De Vilgaard'
 
- de aansluiting Rijksweg ter hoogte van de Boerenbond in verband met nieuwbouw van woningen in het
plan 'De Vilgert'
 
- Verkeersremmende maatregelen Oude Venloseweg. Alle vele jaren hebben bewoners kenbaar gemaakt
dat daar veel te hard wordt gereden.
 
- Verkeersmaatregelen Markt en maatregelen uitrit parkeergarage achter complex Velden Vitaal.
 
- Verbeteren voetgangersoversteek van trottoir RABO-bank naar de Markt.
 
- Snelheidsremmende maatregelen 'De Vilgert'
 
Al deze zaken zijn op een avond ter plaatse bekeken en daarbij is het volgende vastgesteld:
Grotere en ingrijpende zaken middels een brief door de Dorpsraad, in overleg met bewoners en de
plaatselijke politieke partijen, aanhangig maken bij de gemeente Venlo.
Kleinere aanpassingen/projecten bespreekt de heer van Els bij de gemeente of kunnen rechtstreeks met
de opzichter van de gemeente geregeld worden.
 
Verder is de Dorpsraad gestart met het Dorps Ontwikkelings Plan (DOP)
Een DOP geeft aan, wat voor Velden belangrijk is voor komende 10 tot 15 jaar. De informatie die in een
DOP komt te staan dient uiteraard vooral van bewoners en van alle partijen die in ons dorp wonen, leven
en werken te komen.
 
Ook of er al dan niet een woonboerderij met landhuizen in het Schandelsch Broek moet komen, is een
zaak waar de Dorpsraad mee bezig is.
 
Zijn er zaken (van algemeen belang) die u wilt melden bij de Dorpsraad, geef dit dan aan bij het secre-
tariaat: telefoon 077-4722790, e-mail dorpsraadvelden@gmail.com
De website van de Dorpsraad is: www.dorpsraadvelden.nl.
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IMPRESSIE BILJARTEN
 
Biljarten in “de Kiêsstolp” door leden van de KBO
afd. Velden.
 
Te dun, te diek, te weinig effect of te veel effect,
men waant zich bij het horen van deze uitlatingen
bijna bij een diëtiste maar niets is minder waar want
het zijn uitlatingen van fanatieke mensen die in hun
vrije tijd de biljartsport beoefenen.
Op iedere dinsdagmiddag komen er ongeveer twaalf

tot vijf-
tien le-
den van
de KBO
uit Vel-
den en
omgevi-
ng om
hun vrije
tijd te
besteden
met o.
a. de bil-

jartsport en om tussendoor te kaarten en daar wordt
dan het rikken gespeeld.
Er staan twee biljarttafels waar, na inworp van 50
eurocent, ruim een half uur op gespeeld kan worden.
Wie er wint is niet zo belangrijk want het zijn alle-
maal amateurs die deze fijne en gezellige sport
beoefenen. Ook als de biljarttafels bezet zijn, is er
nog genoeg plaats voor verdere ontspanning door
te rikken en ook hier is het motto, wie wint is niet
belangrijk als we maar plezier hebben en daar
ontbreekt het echt niet aan.
Heeft u vrije tijd over en weet u daar geen raad
mee? Kom eens kijken en overtuig u en doe mee.
Ook dames zijn van harte welkom voor de biljart-
sport of om mee te kaarten.
Dus we spreken af tot volgende week dinsdag in “de
Kiêsstolp”.
 
F. Th.
 
 

Wekelijks fietsen op dinsdagmiddag
 
Elke dinsdagmiddag wordt door de KBO de gelegen-
heid geboden om samen een bepaalde route te
fietsen. De route wisselt steeds, zodat je na verloop
van tijd een groot gedeelte van de regio hebt gezien.
Vertrokken wordt elke dinsdagmiddag om 13.00 uur

bij Frans Brueren aan de Oude Venloseweg.
Informeer bij coördinator Jac Vermazeren telefoon
4721755 of kom gewoon op dinsdagmiddag 13.00
uur.
 

"Koersballers" KBO Velden in actie 
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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

 

De (V)rijwillige (O)uderen (A)dviseurs  VOA's

Huub v/d Hombergh 077- 4721955
Sjaak Hovens 077- 4721413
Jo van Keeken * 077- 4721201
Frans van Neer * 077- 8502443
Wiel Scheffer 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 een van de volgende VOA’s bellen:
 

 
 
 

Computerhulp voor Senioren
 
Naast de klussendienst (kleine klusjes) beschikt de
KBO Velden 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: Cor v/d Zanden
telefoon 4721334 of Chrit Janssen telefoon 4722968
 

Onderscheiding voor Christine Kortenoeven-Thoebarth
Christine Kortenoeven –Thoebarth (lid KBO Velden)
kreeg op 28 april 2010 (2 dagen voor haar 90e
verjaardag) een Koninklijke onderscheiding uitge-
reikt. Ze werd lid in de Orde van Oranje-Nassau. Als
vrijwilligster zet ze zich al vele jaren in voor de
Zonnebloem, de Nierstichting, de Welfare van het 
Rode Kruis, afdeling Velden en de peuterspeelzaal
“De Speeldoos”.
 
 
 
 
 
Christine namens alle leden van KBO Velden van
harte gefeliciteerd.
 
 

Motto KBO Velden: Actief meedoen, samen sterk.
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Kermismatinee - Heel gezellig

van 14.00 - 18.00 uur in De Kiêsstolp

Donderdag 3 juni 2010

met live-muziek van

MIDLIFE COMBO
vlotte dansmuziek

vanaf de jaren 50 tot 2010

"Kermismatinee" dansmiddag
KBO Velden

in pauzeTombolamet leukeprijzen
  

Voorverkoop entreekaarten: 
woensdag 26 mei 2010 van 14.00 - 15.00 uur: € 4,-

In "De Kiêsstolp" € 5,-
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