
Nieuwsbrief KBO Velden

Nieuwe website voor de KBO Limburg
De KBO Limburg heeft een geheel vernieuwde
website waarvan de stijl en uitvoering geheel in
overeenstemming zijn met de site van de Unie KBO.
De nieuwe site is in een moderne frisse jas gestoken
en zit boordevol informatie. Informatie die inspeelt

op de actualiteit maar ook informatie die zich bezig
houdt met levensvragen. De site is vriendelijk van
opzet en nodigt uit om bezocht te worden of om op
te surfen.
Voor de goede orde het adres: www.kbolimburg.nl

Inloopmiddag over gezonde voeding

 
 
Totaal 30 senioren waren dinsdagmiddag 25 mei
2010 naar “de Kiêsstolp”gekomen om de inloopmid-
dag “Gezonde voeding Gezonde toekomst” bij te
wonen. De mensen die er waren zullen zeker hier
zeker geen spijt  van hebben gehad, omdat Imke
Welles, diëtist van het Groene Kruis haar interes-

sante verhaal leuk en vlot presenteerde. Bovendien
gaf zij voldoende gelegenheid tot het stellen van
vragen. Enkele zaken uit de presentatie;
Ongeveer 51% van de mannen en 42% van de
vrouwen kampt met overgewicht. Overgewicht
vergroot de kans op andere welvaartsziekten.
(onder andere hart en vaten)
Minimaal een half uur per dag bewegen is goed.
Gebruik niet te veel calorieën. Ben zuinig met zout
en alcohol. Beperk verzadigde vetten. Diverse vis-
soorten zijn heel gezond. Goed gevarieerd eten is
van groot belang. Eet voldoende groente, fruit en
brood (vezelrijk).
Het merendeel van deze zaken zijn bij de meeste
mensen wel bekend. Altijd moeilijk voor veel men-
sen om een en ander te volgen/vol te houden. Meer
weten dat kan bel naar de klantenservice
088-6108861 of zoek op de website www.voedings-
centrum.nl
Wist u trouwens dat begeleiding door de diëtist via
het basispakket voor 4 uur per jaar wordt vergoed.
 
 

Fietstocht KBO Velden
Op dinsdag 13 juli 2010 is onze jaarlijkse fietstocht. U heeft dit reeds eerder kunnen lezen in het “Klokje”.
Opgave kan via het afzonderlijke strookje op de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief.
Dus vergeet niet even het strookje uit te knippen en in te leveren bij Frans Vousten

Stadswinkel Venlo
Bij de Stadswinkel Venlo die is gevestigd aan de
Prinsessesingel 30 te Venlo kunt u terecht voor alle
burgerzaken, zoals paspoort, rijbewijs, uitreksels
etc. Ook is er een parkeerloket, bouwloket en be-

drijvenloket. Er zijn geen wachttijden meer als u
een afspraak maakt op telefoon 14077. Ook kunt u
terecht in het voormalige gemeentehuis in Arcen.
Let wel op de openingstijden.
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Belangenbehartiging Unie KBO
De CSO (Centrale Samenwerkende Ouderen organisaties) waar de Unie KBO deel van uit maakt be-
hartigt de belangen van 550.000 ouderen/senioren in Nederland, georganiseerd bij de diverse lidver-
enigingen. Belangrijk voor senioren/ouderen in een tijd dat er toch nogal wat bezuinigingen worden
doorgevoerd is, dat de belangen voor deze groep heel goed wordt behartigd. Op dit moment is niet
bekend welke politieke partijen aan het bewind zullen komen, maar feit zal ongetwijfeld zijn dat se-
nioren/ouderen niet worden ontzien. Een heel krachtige stem van de CSO zal zeker nu en dan nodig
zijn.  
Kent u iemand in uw omgeving die ook achter belangenbehartiging voor senioren/ouderen staat, vraag
hem/haar om ook lid te worden van de KBO. Een telefoontje naar Frans Vousten is voldoende. Telefoon
077- 4722149- Samen kunnen we meer.
 

KBO leden
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Ouderen organisaties presenteren plan toekomst
ouderenzorg
De koepel van ouderenorganisaties CSO (waar
de Unie KBO deel van uitmaakt) heeft op 25
mei jl. het visiedocument 'Duurzame ouderen-
zorg: met, voor én door ouderen' gepresen-
teerd. Met de publicatie vraagt de koepel van
ouderenorganisaties de politieke partijen om
duidelijke keuzes te maken en de ouderenzorg
echt te verbeteren. 
Aan goede ouderenzorg in al haar facetten mag niet
worden getornd, stelt de CSO. Wel vindt ze dat
ouderen op bepaalde punten hun eigen verantwoor-
delijkheid hebben, en die steeds meer ook nemen.
Dit onder andere door zorg zorgvuldig en zuinig te
gebruiken en door mee te denken over de grenzen
aan de zorg. De CSO wijst erop dat vergrijzing te
vaak negatief wordt gelabeld. Een van de positieve
kanten is dat veel ouderen actief zijn in het vrijwil-
ligerswerk en de mantelzorg. Dit mag ook aandacht
krijgen. Vergrijzing is de opbrengst en niet de
schadepost van de menselijke vooruitgang.

Volgens de CSO is een belangrijk aandachtspunt dat
ongeacht aard en achtergrond alle ouderen recht
hebben op gelijke toegang tot zorg, wonen en
welzijn. De ouderenzorg moet meer variatie bieden
en recht doen aan de verschillen tussen mensen in
leefstijl, bijvoorbeeld in culturele afkomst, seksuele
oriëntatie, religie en burgerlijke staat. Het moet
voorkomen worden dat mensen hierom buiten het
reguliere zorgsysteem vallen. De ouderenorganisa-
ties pleiten voor leefstijlgerichte zorg. Een catego-
riale aanpak kan alleen een tijdelijke oplossing zijn.

Het nieuwe kabinet moet voortvarend aan de slag
gaan met het scheiden van de financiering van
wonen en zorg. Gescheiden financieringsstromen
zijn een belangrijke voorwaarde om ouderen meer
keuzemogelijkheden te kunnen bieden.
 
Voor meer informatie: www.uniekbo.nl

Veel lagere inkomens bij ouderen; verdere verarming dreigt
Prof. Dr. Braam, emeritus hoogleraar sociolo-
gie aan de Universiteit Twente en mede redac-
teur van het Tijdschrift voor Gerontologie
maakt zich zorgen over de vele senioren met
lagere inkomens en welke toekomst zij tege-
moet zullen gaan. Daarnaast vraagt hij zich af
of het 'vergrijzingsspook' dat de media en
politieke partijen gebruiken ook echt bestaat. .
Hij schreef onderstaand artikel. 
Ze loopt moeizaam en kan niet veel verder dan de
voordeur, die alleenstaande vrouw van 73 jaar Ze
heeft een klein pensioentje, maar al met al is haar
inkomen slechts weinig meer dan de AOW. Op het
eerste gezicht ziet haar flat er keurig verzorgd uit,
maar als we doorvragen blijkt haar leven moeilijk.
Al haar dagelijkse benodigdheden tot en met
schoeisel toe, zijn heel sober . Voor vervoer om de
wekelijkse inkopen te kunnen doen, moet ze aan-
kloppen bij kennissen. Dat lukt niet altijd. Vakantie
bestaat hoogstens uit een weekje logeren bij kinde-
ren die ver weg wonen. Zoals we aanstonds zullen
zien zijn er vele ouderen in een zelfde situatie.
Ondertussen verschijnt er bijna iedere dag een kop
in de krant over de vergrijzing, over pensioenen die
versoberd zouden moeten worden. Vooral door
gerenomeerde economens als Bovenberg en Wolf-
son wordt de vergrijzing als een spook afgebeeld.
Vergeten wordt dat die vergrijzing al vele jaren aan
de gang is en dat die tot dusverre weinig problemen
heeft opgeleverd. Weliswaar wordt die vergrijzing
nog iets sterker, maar daar kan zeker wat minder
drammerig op ingespeeld worden. Ook bijna alle
politieke partijen maken het tot een thema, zodat

er een groot koor is ontstaan waarin men elkaar
napraat. Dat vergrijzingsspook levert echter voor
de ouderen grote gevaren op en bedreigt de aan-
dacht voor hun inkomen en de zorg.

Hoeveel lagere inkomens zijn er bij de ouderen? Het
CBS verschaft de gegevens over 2008, het laatste
jaar waarover cijfers beschikbaar zijn. We gaan uit
van de AOW plus een klein pensioentje. De grens is
dan 16.000 euro per jaar.  Per maaand is dat ruim
1300 (dat komt overeen met de aow plus ruim 300
euro). Dat is volgens het CBS ongeveer 30 procent
boven de armoedegrens. Er zijn meer dan een half
miljoen ouderen die minder ontvangen dan dit be-
drag. Dat is bijna een kwart van alle 2,4 miljoen 65-
plussers. Van die kwart zijn er 260.000 alleenstaan-
de vrouwen.  Vergeleken  met 40- 50 jarigen, dan
blijken er bij ouderen veel meer mensen met een
laag inkomen te zijn en veel minder met een wat
hoger inkomen.

Ondertussen blijven pensioenen achter, ook de
kleinere. Vele fondsen houden de inflatie niet bij.
Waarschijnlijjk zullen over enige tijd de pensioenen
vele procenten lager worden Dat is bitter voor vele
mensen die een leven lang premie hebben betaald.
De vraag is of de gevolgen van de huidige crises niet
onevenredig zwaar zullen worden afgewenteld op
ouderen

Door: Prof. Dr. Geert Braam (mei 2010)
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Bord BMV  "De Vilgaard"

Nieuws van de Dorpsraad

1 Kruismarkering nabij verkeerslichten Rijksweg wordt aangebracht. (inmiddels uitgevoerd)
2 Spiegel bij uitrit parkeergarage Hogeweg/Schoolstraat is besteld.
3 Mogelijkheid verplaatsen van zitbank met rugleuning die nu geplaatst is voor de kerk naar pleintje bij

“ Kruidvat”wordt bekeken.
4 Bestrating nabij hellingbaan “ Centrum” in de Kloosterstraat wordt verbeterd. De mensen met rollator

kunnen zodoende beter over het trottoir lopen.

 De Dorpsraad is verder volop bezig met:
- Dorpsontwikkelingsplan (DOP)Een DOP geeft aan, wat voor Velden belangrijk is voor komende 10 of

15 jaar . De informatie die in een DOP komt dient uiteraard vooral van bewoners en alle partijen die
in ons dorp wonen, leven en werken te komen.

- Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente Venlo over de Brede Maatschappelijke Voorziening.
Bezuinigingen zijn nodig. Plannen moeten worden bijgesteld. Nadere onderzoeken moeten worden
uitgevoerd. Kortom de gehele planning moet worden opgeschoven.  
 

- Een punt van aandacht is de stand van zaken van het “Gezondheidscentrum”. Door de Dorpsraad is
een inventarisatie gemaakt, wat toch nu toe is gebeurd. Met diverse partijen is gesproken. Thans wordt
bekeken of een gesprek met alle partijen mogelijk is. Belangrijk voor de  Dorpsraad zijn op dit moment
2 zaken. Hoe denken de diverse partijen over het “Gezonheidscentrum” Zeer zeker is ook belangrijk
hoe uit het oogpunt van leefbaarheid van het dorp Velden door de bevolking gedacht wordt over het
“Gezondheidscentrum” Het is nooit goed dat er op dit moment besluiten worden genomen waar we
achteraf spijt van hebben

- Ook zaken die van dag tot dag binnenkomen worden door het dagelijks bestuur en de diverse werk-
groepen opgepakt. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er sprake moet zijn van algemeen en
niet van persoonlijk belang

 - Zijn er zaken (algemeen belang) die u wilt melden bij de Dorpsraad geef dit aan het secretariaat te-
lefoon 077-4722790 e-mail dorpsraadvelden@gmail.com

 De website van de Dorpsraad is: www.dorpsraadvelden.nl

 
Onderstaand worden een aantal zaken opgesomd waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.
 
De heer Ed Hegger van de gemeente Venlo heeft dinsdag 15 juni 2010 een gesprek gehad met een af-
vaardiging van de Dorpsraad Velden.
De navolgende zaken zijn besproken:

 
 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling Dorpsraad

1Werkgroep Communicatie. De voorzitter van deze
groep maakt deel uit van het dagelijks bestuur. 

2Werkgroep Welzijn en Voorzieningen.
3Werkgroep Ruimtelijke Ordening.
4Werkgroep Verenigingen en Bedrijven.

De Dorpsraad bestaat uit het dagelijks bestuur van
4 personen en 4 werkgroepen
De werkgroepen zijn:
 

4



Beter slapen: een geslaagde inloopmiddag op 22 juni 2010

- spanningen, zorgen
- inspanning vlak voor het slapen gaan
- koffie, sigaretten, alcohol en medicijnen
- verkeerde slaapverwachtigen
- te vroeg naar bed/te laat opstaan
- lichamelijke klachten

 Slaaptabletten kunnen een tijdelijke oplossing zijn, maar
- ze lossen het probleem niet op
- je bent er slaperig en suf van overdag
- je mag niet autorijden
- je loopt risico op vallen

 Betere oplossingen zijn:
- een slaapdagboek bijhouden of een slaapcursus volgen
- ontspannen voor het slapen gaan
- gebruik maken van buikademhaling
- de spierontspanningsoefeningen van Jacobsen toepassen, door spiergroepen weer aan te spannen

en weer los te laten.

In haar presentatie met behulp van onze nieuwe beamer vertelde mevrouw Joop Visscher, voorlichter
van de KBO, ons o.a. het volgende:
 
Het slaappatroon verandert bij het ouder worden. Slapen bestaat uit een aantal fases.
Het aantal uren slaap verschilt van mens tot mens en de kwaliteit van de slaap is belangrijker dan de
hoeveelheid !
 
1 op de 5 ouderen slaapt slecht. Ze hebben overdag last van vermoeidheid, verminderde concentratie
en/of prikkelbaarheid.
        Slaapproblemen ontstaan door:

 
Het was al met al een nuttige en geslaagde middag!

Pasop: GAUWDIEVEN
Het is al een paar keer voorgekomen: onbekenden
vragen een Euro om te wisselen in twee munten van
50 eurocent, zogenaamd om een wagentje te kun-
nen nemen bij de supermarkt. Nadat nietsvermoe-
dend de portemonnee is geopend, leidt de ene
persoon de aandacht af, terwijl de ander een greep

doet naar het in de portemonnee aanwezige papier-
geld. Dorpsgenoten zijn in een aantal gevallen zo al
ernstig benadeeld!

75 jarig jubileum H. Andreaskerk in 2011
In juni 2011 is het 75 jaar geleden, dat de huidige
Andreaskerk is ingezegend. Het kerkbestuur wil dit
jubileum niet zonder meer voorbij laten gaan. Het
is de bedoeling van het kerkbestuur en de jubile-
umcommissie om een vrij bescheiden jubileum te

houden. Op 26 juni 2011 is de jubileum dag met de
Hoogmis door Mgr. Wiertz. Nadere mededelingen
van de jubileum commissie over het jubileum jaar
volgen in het“ Klokje”
 

Uniek KBO- Concert
 De Unie KBO presenteert op 15 september 2010, direct aansluitend aan de 50PlusBeurs in de Jaarbeurs
Utrecht een uniek concert- Musicalsterren in Concert -met Ben Cramer, Joke de Kruijf en het Nieuwe
Castle Quartet. (beurs van 10.00 -17.30 uur concert van 17.30 tot 19.30 uur). De Unie KBO heeft een
zeer fikse korting bedongen. Een combikaart kost normaal € 54,50 Als lid van de KBO ontvangt u deze
voor € 23,50.
 
U kunt de kaarten via www.plusticket.nl of via 026-3779736 bestellen. Bestelkosten per kaart € 1,50
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Op bezoek bij ???????
 
Zullen we maar beginnen zei de meneer waar voor
ik gekomen was en hij nam plaats op een stoel bij
de keukentafel.
Zoals gewoonlijk begin ik altijd met het uitleggen
van de spelregels maar dat was deze keer al gebeurd
bij de eerste ontmoeting toen hij te kennen gaf graag
hieraan te willen mee werken.
Zijn echtgenote, die uiteraard ook aanwezig was,
gaf te kennen dat op de servieskast twee vellen
papier lagen waar op het een en ander reeds be-
schreven was en die werden er toen maar even
bijgehaald.
Ik stond perplex want zijn gehele levensverhaal
stond netjes tot in de kleinste details keurig weer-
gegeven en ik kon er zonder meer mee naar huis
gaan om het verder uit te werken.
Na het gebruikelijke kopje heerlijke koffie en nog
wat herinneringen van vroeger te hebben mee ge-
kregen ben ik thuis achter mijn PC gaan zitten en U
beste lezer van ons mooi en verzorgt nieuwsblad
mag gaan genieten van het onderstaand verhaal.
                                 En zo is het begonnen:
Als echte Veldenaar zal ik mij niet voorstellen maar
ik denk dat u mij wel zult herkennen aan de gege-
vens van het volgende:
Ik ben geboren in Velden en wij woonden toen op
de Rijksweg achter Café de Molen. Het gezin bestond
uit Vader Lei– Mooder Drika, een zus en vier jongens.
Toen ik een jaar jong was zijn we verhuisd naar de
Schandeloseweg met huisnummer 183. Later is de
naam van Schandeloseweg veranderd en heet nu
Molendijk.
Als kind hebben wij daar altijd een vrijgevochten
leven gehad. We konden daar van alles doen voor
wat bedoeld spelletjes en noem maar op. En in de
natuur mocht je toen ook doen wat je graag deed
en we mochten toen overal komen. We gingen
zwemmen in het water bij de “Wittenberg”. Dat was
een geweldig modderbad waar we altijd met veel
plezier ons hebben kunnen vermaken en als we een
visje wilden vangen dan deden we dat in de “Turf-
koelen” en dat water was toen eigendom van Sjang
Verspaij, Metzel Hannes en de Fam. Appeldoorn.
Vissen deden we aan de kant van Verspaij en Metsel
Hannes had daar een boomgaard waar lekkere
appels aan de bomen groeiden maar daar mochten
we natuurlijk niet aankomen maar wat dacht u wat
wij deden?  we plukten net zoveel als we opkonden
totdat ze er thuis achter kwamen en als we dan thuis
kwamen dan waren de rapen gaar. De Fam. Appel-
doorn hadden een boot en die lag verankerd aan
hun kant aan een ketting maar een broer van mij
die van alle markten thuis was kwam op het lumi-
neuze idee om de ketting door te zagen en weg
waren wij met de boot. Kueb Appeldoorn kon maar
niet begrijpen dat wij de boot los hadden gekregen.
Maar mijn grootste hobby is altijd de voetbalsport
geweest. Op het voetbalveld dat lag tegenover ons
huis heb ik met broers en vrienden vaak gevoetbald
maar het begon eigenlijk al op de speelplaats tijdens

mijn schooljaren. Dat was op het terrein waar nu
het Groene kruis gebouw ligt. Meester Kessels en
Meester van den Heuvel stonden dan te kijken en
haalden hier de beste spelers uit en zo kwam het
dat ik al in 1943 toen er nog maar 4 elftallen bij IVO
waren ik al in het vierde mee mocht spelen.
Op mijn 17e jaar was ik al een vaste waarde in het
1e elftal van IVO. Ik ben ook nog kort in militaire
dienst geweest en als ik wachtdienst had en niet kon
komen als er gevoetbald moest worden kocht IVO
mij vrij en kon ik toch met het eerste mee doen.
Maar het geluk lachte mij toe want net voor het
inschepingverlof om dienst te gaan doen in Neder-
lands Indië werd ik afgekeurd en kon gelukkig in
Nederland blijven.
 
Na mijn dienst tijd ben ik gaan werken. Ik wilde
graag cake bakker worden en dat was een beroep
waar men vroeg uit de veren moest. Maar op zondag
moest er gevoetbald worden maar voor dat het
begon moesten we eerst naar de kerk .
Om 10 uur was de hoogmis en als dat voorbij was
gingen we daarna naar de Blokhut aan de Rijksweg
om met vrienden en broers te gaan kaarten of te
biljarten.
En tijdens deze ontspanning heb ik daar mijn echt-
genote leren kennen en dat kwam dat als er te
weinig kaartspelers waren dan viel zij in en zodoen-
de kwam het tot een verkering tussen haar en mij.
We zijn in 1958 getrouwd en zijn nog steeds geluk-
kig samen. Ons huwelijk heeft ons vijf kinderen
gegeven en dat zijn Leon, Piet, Hein en twee doch-
ters Trudy en Annemie.
Maar dan nog even terug naar zijn grootste hobby
het voetbal. Ik heb tot mijn 36ste levensjaar in het
eerste van IVO gespeeld en ben later in het tweede
team van IVO gaan voetballen om wat af te bouwen
natuurlijk.
Op later leeftijd toen de IVO veteranen zijn opgericht
ben ik daar lid van geworden en mee gaan voetbal-
len en dat was altijd op zaterdag en had zodoende
wat meer tijd voor mijn gezin.
Bij de veteranen heb ik een geweldige mooie tijd
beleefd. Ook de uitstapjes die wij toen maakten naar
Duitsland zal ik nooit vergeten. Het geld werd op-
gebracht door dat als we een goal maakten of tegen
kregen deden wij telkens een kwartje in de pot en
om alles te bekostigen moesten er veel kwartjes
komen dus deden wij allemaal stinkend ons best.
Op het vakantie adres waar we dan waren werd
natuurlijk eerst gevoetbald tegen de plaatselijke
amateurs.
Maar s’avonds dan was er feest we namen zelf de
artiesten mee want die waren er bij de veteranen
genoeg aanwezig. Na het avond eten gingen wij
allemaal eerst wat wandelen en hier of daar een ijsje
eten en dan werd het avondprogramma bekend
gemaakt.
Frans van Neer presenteerde die avonden met zijn
moppen en vertelde veel en geweldige interessante
verhalen. Leo Martens en Joep Houben die hadden
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op rijm een boeketje bloemen voor vrouwlief. Maar
ook op een van die reizen was er een iemand die
bevorderd was tot directeur van de krant ( Tante
Bet ) en ook die werd s’avonds gehuldigd en daar
hadden we ook wat opgevonden want die had s’-
avonds laat altijd honger en dan werden er s’mor-
gens enkele boterhammen netjes ingepakt en die
kreeg hij dan s’avond aangeboden.
Later op de avond dat was het mijn beurt om op te
treden en dan zong ik het liedje, onze naobur pieter,
en dit liedje heb ik vele malen in mijn voetbaltijd
gezongen.
Maar aan alles komt een eind en op mijn 58e jaar
heb ik het loodje erbij neergelegd en ben gestopt
met de voetballerij. Enkele jaren later heb ik last
gekregen van hartproblemen en mocht niet meer
werken en ben toen met mijn echtgenote samen
gaan genieten van onze kinderen en kleinkinderen

en dat zijn er inmiddels dertien in totaal waarvan 6
jongens en 7 meisjes.
En enkele van onze kleinkinderen heb ik nog het
voetballen bijgebracht in mijn vrije tijd.
Momenteel zijn er vijf kleinkinderen nog lid van IVO
en voetballen in Velden.
Welnu beste lezers van het nieuwsblad van de KBO
als jullie mijn verhaal gelezen hebben en vooral de
senioren in Velden zal het wel bekend zijn wie ik ben
 
Mijn echte naam is dan ook:LEIKE JANSEN of
LEIKE VAN DE MULDER of LEIKE VAN MULDERS
LEI.
 
 Frans Theeuwen

 

Uit de bestuursvergadering van 26 mei 2010

1 De jaarvergadering blijft in maart. Wel zal de penningmeester voor het einde van het jaar al een be-
groting opstellen, die we vervolgens zullen publiceren in de Nieuwsbrief.

2 Onze voorzitter Ine Jacobs zal zitting nemen in de Seniorenraad van de gemeente Venlo. Intussen is
bekend dat zij dat ook zal doen namens de KBO-afdelingen van Arcen en Lomm. Ook zal Ine met Ger
Peeters de contacten onderhouden rond de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV).

3 Het bestuur wil de vrijwilligers dit jaar per groep van activiteiten bij elkaar laten komen. Op de
agenda dan onder andere: de voortgang, voorstellen tot verandering/verbetering en het budget.

4 De voorjaarsreis is goed verlopen. Helaas was er enige vertraging op de terugreis, maar dat heeft de
pret niet mogen drukken.

5 Voor het kermismatinee worden de laatste puntjes op de i gezet.
6 Ten behoeve van vergaderingen en voorlichtingsactiviteiten zullen we een eigen beamer (projector)

aanschaffen.

 
 
Het bestuur heeft zich tijdens de vergadering van mei met allerlei uiteenlopende zaken beziggehouden:
 

Themadag dementie op 7 oktober
De KBO-commissie Educatie van de regio Helden--
Venlo organiseert op 7 oktober 2010 in "Boszicht"
in Maasbree een themadag dementie. De dag heeft
als titel meegekregen "De wonderbaarlijke wereld
van de dementie".

Nadere informatie ontvangt u middels een folder bij
de Nestor van augustus/september waarna geïnte-
resseerden zich kunnen aanmelden. De website van
de KBO Velden zal eveneens medio september na-
dere informatie vermelden.

En dit zijn: Leike en Gerda
Modern probleem
Vrouw tegen haar man die van het kantoor thuis-
komt: "Wat is er gebeurd? Je ziet er zo moe uit?" 
"Onze computer weigerde, nou en toen moesten we
allemaal zelf aan het denken gaan"

Drie nieuwe katjes
Kees van 5 jaar komt thuis met het nieuws dat de
buren drie nieuwe katjes hebben: twee jongens en
een meisje. Moeder vraagt: "Hoe weet jij dat?" Kees
antwoordt: "De buurman keerde de katjes om en
keek op hun buik.  Daar zal het wel opgeschreven
staan."
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Kienen in "De Kiêsstolp"
 
Voorop dient gesteld te worden dat alle deelnemers
lid moeten zijn van de KBO en er mogen zelfs
mensen uit andere woonplaatsen zoals bijvoorbeeld
Venlo mee komen kienen.
De spelregels uitleggen is hier niet meer nodig.
Iedere speler is voorzien van kiendopjes of hoe men
die dingen noemt om als er een nummer is afgeroe-
pen deze op de kienkaart te leggen.
De aanvangstijd is klokslag 14.00 uur en het eindigt
meestal rond de klok van 16.30 uur.
Ongeveer 40 mensen zitten gespannen maar ook
ontspanen te luisteren als de bel van
Hadje Vosbeek, die de bel geschonken heeft aan de
kienclub klinkt, en dan gaat het spel beginnen.
De nummers worden luid en duidelijk voorgelezen
en als een speler of speelster kien roept wordt
meteen door een van de mensen die de regie in
handen hebben de kaart op waarheid gecontroleerd.
De prijzen liggen tentoongesteld op een tafel en,
met een succes aan iedereen ,die als eerste een

rijtje vol heeft of daarna twee rijtjes en als laatste
een volle kaart die mag dan de winnende prijs in
ontvangst nemen.
In de pauze kan men genieten van een heerlijk kopje
koffie met een koekje of thee dan wel iets fris om
daarna met alle aandacht te luisteren naar het
vervolg van het kienen.
De prijzen bestaan meestal uit levensmiddelen die
bij elke deelnemer /deelneemster welkom zijn.
Maar het meest belangrijkste van alles is dat hier
de gezelligheid de boventoon voert en dat is waar-
voor de mensen hier naar toe komen.
Heeft u interesse ? Wilt en houd u van een gezellige
middag op de 1e en de 3e middag van de maand?
Kom en doe mee en wij wensen u vanaf deze plaats
veel succes.
 
F.Th.
 

Besturendag regio Venlo - Helden
Voor de diverse besturen binnen de regio wordt
jaarlijks door de regio KBO een besturendag geor-
ganiseerd. Deze dag is bedoeld om onderling met
bestuursleden van andere verenigingen  en met het
regiobestuur van gedachte te wisselen over zaken
die binnen het bestuur van elke vereniging spelen.
Tevens is aan deze dag meestal een rondleiding
of een thema gekoppeld. Dit jaar was de besturen-
dag dinsdag 2 juni 2010 en we waren te gast in het
kloosterdorp Steyl bij de blauwe zusters. De film en
de rondleidingen over het kloosterleven waren in-
teressant. Vooral de mooie tuinen en een bezoek
aan de rose zusters (2 zusters steeds in gebed)
waren indrukwekkend. Een mooie, leerzame, nutti-
ge  dag (met dank aan de zusters en het regiobe-
stuur) was eigenlijk veel te gauw om.

Vrijwillige Ouderen Adviseurs  (VOA's)

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

 
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 volgende VOA’s bellen:
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Weet je nog van toen?

Diverse spreuken en gezegdes
Beoordeel iemand liever naar zijn vragen dan naar zijn antwoorden.
Leven is… niet altijd de gemakkelijkste weg nemen.
Val elkaar niet aan, vul elkaar aan!
In elke tuin groeit wel onkruid.
Grote dingen gaan verloren als men om kleinigheden ruziet.
Niets is meer waard dan de dag van vandaag

Agenda KBO Velden

7 juli 2010 Bestuursvergadering
13 juli 2010 Fietsmiddag
27 juli 2010 Inloopmiddag
17 augustus 2010 Nestor/Nieuwsbrief
1 september 2010 Bestuursvergadering
7 september 2010 Huifkarrentocht
14 september 2010 Najaarsreis

 

Wat moet u doen als het warm is?

1 Drink voldoende (2 liter) ook als u geen dorst heeft. Vermijdt 
alcohol en beperk koffie.

2 Vermijdt inspanning vooral tussen 12.00 en 16.00 uur.
3 Blijf binnen of in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur. Draag in de zon hoed/pet en lichte kleding.
4 Zorg voor koelte, ramen dicht als het te warm is en weer open als het s’avonds koeler wordt.
5 Zorg voor elkaar en help eens anderen die niet meer zo goed kunnen.
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Mutaties leden KBO Velden (25 maart t/m 25 juni 2010)

Dhr A .Verbeek  Dorpsstraat 16 5941 EW  Velden
Mevr.H. Cuenen-Clabbers  Oude Heerweg 56 5941 EP  Velden
Dhr. G. Reinders  Dr. Blumenkampstraat 4 5914 PW  Venlo
Mevr. M. v.Hees- v/d Haghen  Dr. Blumenkampstraat 4 5914 PW  Venlo
Dhr. W.Holthuizen  Rijksweg 62 5941 AG  Velden
Dhr. L.Fleuren  Rozenhof 5 5941 EX  Velden
Dhr. M. Lommen  Rozenhof 53 5941 EX  Velden
 Nieuwe leden   
 Mevr. A. Pelzer-Verbong  Solingerhof 21 5941 JS  Velden
 Dhr. W. Pelzer  Solingerhof 21 5941 JS  Velden
 Mevr. R. de Jong-Rothoff  Middenweg 201 5916 RK  Venlo
 Mevr.G. v.Wijlick-Rothoff  Straelseweg 38 5941 NJ  Velden

Overleden-en  afgemelde leden
 

Op zien Veldes plat
Wat ik nou vertel dat is beej nao neet te geluive,
zaet eine Veldense mins taege ziene buurman maar
dat is echt gebeurd luuster maar wat ik dich nou zeg.
As dich in Amsterdam aankumps met den trein dan
steit dao op ut perron eine deftige hier dich op te
wachte. Dae neemt dich mei in eine hieële sjieke
auto nao ein sjiek hotel en dao kriegste te aete dat
is met gen pen te beschrieve zoeë lekker. Dao nao
bringt dae dich nao ein deur theater en as dat
aafgeloupe is dan geit dae man nog is met dich nao
ein sjiek restaurant um nog efkes lekker wat te

drinke maar dan kumpt ut. Deep in de nacht bringt
dae dich nao ein hieël groeët hotel en dao kriegste
de deurste kamer die dao is maar ut gekste van alles
is dat as dich s'morges wakker wuurs dan ligge der
honderd euro op dien nachtkesje en die zien alle-
maol veur dich. Ongeluifelijk, zag dae buurman, en
hebs dich dat zelf mei gemaakt in Amsterdam?
Nae, zag dae ierste Veldense man, ik neet maar
mien dochter wal.

Digitale fotobewerking
De KBO Baarlo organiseert op de woensdagen 8,15,
22 en 29 september 2010 (13.30-16.30 uur) een
cursus digitale fotobewerking.(PICASA). Senioren
maken kennis met de mogelijkheid om foto’s op de
computer te bewerken en om bijvoorbeeld een fo-
toalbum te maken. De cursuskosten bedragen
€ 50,-(inclusief cursusboek en een kop koffie. U kunt

zich tot 1 augustus aanmelden bij jlinss@hetnet.nl
Regelmatig worden door het SeniorWeb in Velden
ook deze en andere cursussen gegeven.
U kunt zich daarvoor inschrijven bij Rosel Hendrix
telefoon 077- 4722163 of e-mail hendrixglm@pla-
net.nl
 

Ledemutaties geef deze 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 is dit echter be-
kend. Zodoende kunnen er vervelende zaken ont-

staan. Denk maar eens aan contributie afschrijven
van iemand die al een hele tijd is overleden. 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

Computerhulp voor senioren/ouderen
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 :
Cor van de Zanden    telefoon 4721334
Chrit Janssen             telefoon 4722968
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Seniorenraad Venlo
 
De gemeente Venlo kent al vele jaren een Senio-
renraad. Deze Seniorenraad vergadert regelmatig
en zaken die belangrijk zijn voor senioren worden
door de gemeente Venlo met deze Seniorenraad
besproken. Nu de herindeling een feit is wil de ge-
meente Venlo ook graag een vertegenwoordiging

van Arcen, Lomm en Velden in deze Seniorenraad.
Komende vergadering van de Seniorenraad wordt
onze voorzitter Ine Jacobs voorgedragen als lid      
namens de KBO’s van Arcen, Lomm en Velden. Naar
een plaatsvervanger (liefst uit Arcen of Lomm) wordt
nog gezocht.
 

Voorjaarsreis KBO Velden
 
Mooi zonnig weer is het als we op donderdag 20 mei
2010 op de Markt in Velden in de bus stappen voor
de voorjaarsreis naar Doesburg en omgeving in
Gelderland. Leo onze chauffeur vertelt ons onder-
weg bijzondere zaken over de omgeving waar we
rijden. Iets later dan de planning was arriveren we
in Doesburg waar we op de verdieping in het mooie
restaurant “De Waag” op koffie en vlaai worden
getrakteerd.

Na de koffie begeleid Leo ons naar het Doesburgsche
Mosterd- en Azijnmuseum. Het museum was niet
ver, maar voor sommige toch iets verder dan ge-
dacht. Onze gids Rokus van het museum stond al
klaar om ons de rondleiding te geven. Mooi en
boeiend was het verhaal van onze gids zeker.
Het meeste mosterdzaad van de mosterdplant die
in het najaar in bloei staat komt uit Canada. Het
bruine zaad ( scherp) en het gele zaad (pittig) dient
totaal 24 uur in te weken in de azijn. Dan wordt het

mengsel in een elektrische molen met 2 molenste-
nen gedaan. Tussen de molenstenen ontstaat

dunnere pap. Deze slingert tegen de wand en wordt
dan afgevoerd in vaten. Deze vaten blijven 4 of 5
dagen staan en dan volgt weer hetzelfde proces.
Daarna geschiedt het vullen van de mosterd potjes
in allerlei soorten en maten .Ook heeft het museum
wel 20 soorten azijn. De vlierbessen azijn is heel
bijzonder, aldus onze gids. Na de rondleiding was
er nog gelegenheid om in het museum rond te kijken
of in de museum winkel mosterd of azijn te kopen. -
Door vele mensen werd mosterd en/of azijn voor
thuis gekocht.
Terug door de mooie straten van Doesburg met links
en rechts hele mooie panden naar de  “De Waag”
waar de gezamenlijke koffietafel werd gereser-
veerd. Na de pauze met de bus richting Vorden waar
we bij het VVV kantoor nog even moesten wachten
op onze reisleidster Antoinette. De bus reed een
mooie route langs de kastelen/landhuizen. Tussen-
tijds vertelde Antoinette leuke en interessante
verhalen. Enkele bijzonderheden:
Bronkhorst is het oudste stadje van Nederland. Het
zijn geen 9 kastelen in Vorden en omgeving, maar
1 kasteel (kasteel Vorden van de familie Vorden) en
8 landhuizen. Het kasteel en de landhuizen werden
in vroegere jaren in hoofdzaak gebruikt voor de
jacht. (lage adel)   Op de route kwamen we ook nog
langs het landhuis  van de familie Melchers ( Claudia
is destijds ontvoerd)  en langs een mooi bouwwerk
van de bekende architect Pierre Kuypers.
De diverse bouwwerken waren helaas niet allen
goed zichtbaar. Bomen belemmerden het aanzicht
van het gebouw of de bus stond ongunstig opge-
steld.
Na de rondrit zijn we naar het plaatsje Lochem
gereden. Even wat drinken op een terras in de
lekkere zon, (rustpauze van de buschauffeur)
voordat we met de bus aan de terugreis begonnen.
Jammer dat we in de buurt van Arnhem (Velper-
poort) in een file terecht kwamen. Later dan ver-
wacht kwamen we bij Hostellerie “De Maasduinen
“ in Velden aan. Iedereen ging in elk geval graag
aan tafel en het diner wat door Bart en zijn personeel
werd geserveerd was heerlijk.
Een lange dag en een mooie voorjaarsreis werd
hiermee afgesloten.
Dank aan Ine en Frans voor de keurige organisatie.
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Kermismatinee goed geslaagd
 Deze activiteit wordt door de KBO Velden al weer
voor het 3e jaar georganiseerd voor alle leden en
mensen ouder dan 50 jaar binnen en buiten Velden.
Met het welkomstwoord door onze voorzitter Ine
Jacobs werd op donderdag 3 juni 2010 (sacraments-
dag) het startsein van het dansmatinee gegeven.
Zoals gebruikelijk startte het orkest “Midlife Combo”
met de openingsmelodie. Ruim 75 mensen waren

aanwezig om te genieten van een heerlijke dans-
middag in “De Kiêsstolp”
Het orkest bracht er al gauw de juiste sfeer in. Naast
de foxtrot, wals en de tango werden ook oude
speciale dansen zoals Veleta, losse polka, Engelse-
Weense wals  gedanst. Liedjes uit de tijd van weleer
waren onder andere “Tanze mit mir in den mor-

gen”,“Melodie d’amour”en “Laila”
In de pauze de tombola met verschillende mooie
prijzen. Na de pauze (na een paar consumpties) was

de sfeer helemaal ontspannen. Opvallend was zeker
dat er mensen in de zaal aanwezig waren die geen
of vrijwel geen dans hebben overgeslagen. Vooral
de tafel  “ veel paardenliefhebbers” was altijd goed
vertegenwoordigd op de dansvloer. Al met al weer
een leuke dansmiddag die eigenlijk veel te gauw om
was. Dank aan de organisatie die reeds te kennen
heeft gegeven in november aanstaande  op “Sin-
tendris” weer een matinee te willen organiseren.

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

 

        Website KBO : www.kbovelden.nl
 

Samenstelling bestuur
Ine Jacobs  Voorzitter  077- 4729057  ijacobs@plex.nl
Marie Josè Peters  Extern secretaris  077- 4721874  mjvtpeters@hetnet.nl
Ger van Rensch  Intern secretaris  077-- 4721797  ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v/d Zanden  Penningmeester  077- 4721334  hondorado@wanadoo.nl
 Jo van Keeken  Vice- voorzitter  077- 4721201  jovankeeken@planet.nl

 

Overig bestuur: Ger Peeters, Anny Theelen, Frans Vousten, Fien Wijnhoven en Chrit Janssen (aspirant)

Fietsliefhebbers KBO Velden
Het is weer bijna zover. Onze jaarlijkse fietstocht staat weer voor de deur. Wij hebben weer een leuke
tocht uitgezet. Waar we naar toe gaan blijft echter een verrassing. Op dinsdag 13 juli 2010 gaan we
om 13.30 uur van start bij de bibliotheek aan de Veerweg. (Is reeds aangekondigd in het “Klokje”)
Consumpties of andere zaken die u gebruikt zijn voor eigen rekening.
Opgave via onderstaand strookje tussen 7 en 12 juli 2010 inleveren bij Frans Vousten
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende: ………………… neemt deel aan KBO fietstocht op dinsdag 13 juli 2010 met ….. personen
Graag inleveren uiterlijk 11 juli 2010 bij Frans Vousten Genooierweg 7 Velden
 


