
Nieuwsbrief KBO Velden

Bibliotheek als KBO-home
 
U hebt wellicht in de krant gelezen over de wens
van het KBO-bestuur om in de toekomst te verhui-
zen naar het huidige bibliotheekgebouw. Onder-
staand ter informatie in grote lijnen de brief die onze
voorzitter, Ine Jacobs-Bors, daarover aan de ge-
meente heeft gericht:
“In het verleden is het gemeentelijk beleid voor onze
ouderen erop gericht geweest om alle voorzieningen
voor onze ouderen te concentreren aan de westzij-
de van de Rijksweg, in de nabijheid van de overi-
ge voorzieningen die voor hen belangrijk zijn. Een
van die voorzieningen is het huidige gemeenschaps-
huis waar veel activiteiten plaatsvinden, zoals bijv.
het biljarten, koersballen, kienen, het hobbygilde,
meer bewegen voor ouderen en de regelmatige
informatiebijeenkomsten die daar gehouden wor-
den. Het gemeenschapshuis ligt op een aanvaard-
bare loopafstand voor onze zorg-ouderen. 
Velden telt ongeveer 800 ouderen boven de 65 jaar,
waarvan er nu al ruim 150 ouder zijn dan 80 jaar.
Voorlopig neemt het aantal 65+ ouderen jaarlijks
met ongeveer 60 personen toe.
 Het nieuwe BMV ligt op ruim 1 km afstand van de
huidige woonvoorzieningen voor ouderen. Voor de
nog actieve ouderen is dit geen probleem, maar wel

voor de ouderen die niet meer zo mobiel zijn. Dat
zijn er veel en worden er steeds meer. Zij zullen hier
geen gebruik  van kunnen maken omdat de afstand
een bezwaar gaat worden. De huidige vervoersre-
gelingen zijn hier niet voldoende op afgestemd en
slechts een enkeling zal een indicatie hebben om
daar tegen geringe kosten gebruik van te kunnen
maken.
Wij zijn, wat de inwoners van Velden betreft, voor-
stander van een BMV, maar voor de ouderen zouden
we graag een voorziening hebben die dichtbij hun
woonomgeving ligt. Dan zouden we onze activiteiten
ook kunnen uitbreiden met een ontmoetingsruimte,
waar de ouderen dagelijks kunnen samenkomen
zoals dat in veel dorpen in de omgeving al gebrui-
kelijk is. De afstand tot de nieuwe BMV zal dit on-
mogelijk maken.
 Zoals al in een brief uit 2009 door het toenmalige
bestuur verwoord, pleiten wij voor een eigen ruim-
te in de nabijheid van de ouderen. Ideaal hiervoor
is het huidige bibliotheekgebouw aan de Veerweg.
Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk deze moge-
lijkheid te onderzoeken. Mits deze optie voor ons
betaalbaar blijkt, zouden wij hier een groot voor-
stander van zijn.”
 

Huifkarrentocht KBO-Velden
 Na het succes van vorige jaren organiseert KBO--
Velden op dinsdag 7 september samen met Lei
Geelen al voor de derde keer een mooie tocht met
paard en huifkar door buitengebieden van Velden.

We vertrekken dit jaar al om 13.00 uur vanaf de
achterzijde van de Rabobank. Onderweg maken we
een kleine excursie tevens koffiepauze op de Anna-
hoeve van de familie van Wylick. We zullen helpen
met de trap daar.
Hoewel de tocht rustig gaat door de buitengebieden
is het toch aan te raden bij minder weer een eigen
plate/deken mee te nemen om eventueel op de
benen te kunnen leggen.
Met dank aan de families Geelen en Van Wylick is
het ook dit jaar weer mogelijk de tocht gratis aan
te bieden voor leden van de KBO.
Wel is aanmelden noodzakelijk. Dat kan tot en
met dinsdag 31 augustus bij:
Truus Verhaegh- Vosbeek, Rozenhof 31, telefoon
472 31 28.
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Geld-Terug-Regeling van de Gemeente Venlo 

 Personen tussen de 21 - 65 jaar€ 100 € 50
 Alleenstaand € 955 € 1.045
 Alleenstaande ouder/verzorger € 1.230€ 1.340
 Gehuwd of samenwonend - bei-

den jonger dan 65 jaar
€ 1.365€ 1.490

 Personen van 65 jaar of ouder € 100 € 50
 Alleenstaand € 1.050€ 1.145
 Alleenstaande ouder/verzorger € 1.320€ 1.440
 Gehuwd of samenwonend € 1.445€ 1.575

 
De Geld-Terug-Regeling is voor inwoners van de
Gemeente Venlo met een minimum inkomen. In de
tabel hieronder vindt u de inkomensnorm, wanneer
uw inkomen lager is dan het aangegeven bedrag
hebt u recht op de Geld-Terug-Regeling. De ge-
noemde normen gelden vanaf 1 juli 2010.
 

 
De regeling werkt als volgt:
U ontvangt een bijdrage in de vorm van waardebon-
nen. Per gezinslid ontvangt u, afhankelijk van uw
netto inkomen, EUR 50,- of EUR 100,- aan waarde-
bonnen.
De bonnen zijn geldig voor u en uw partner. De
bonnen samen vormen het gezinsbudget en zijn
naar eigen inzicht te besteden.
In de praktijk dient u eerst de kosten zelf voor te
schieten, vervolgens stuurt u het originele beta-
lingsbewijs , bv. een kassabon samen met de
waardebonnen naar het Bureau Geld-Terug-Rege-
ling Venlo. Na ontvangst wordt het geld op uw re-
kening gestort.
De kosten die vergoed worden moeten gemaakt zijn
in hetzelfde jaar waarin u de kassabonnetjes en
rekeningen indient.
 
De volgende activiteiten kunnen worden vergoed:
 

< Activiteiten ouderen en gehandicapten
< Belangenvereniging ouderen
< Belangenvereniging gehandicapten
< Ouderenbond
< Clubcard VVV
< Dierentuin / Pretpark
< Muziekvereniging
< Concerten
< Seizoenskaart sportverenigingen
< Lidmaatschap sportverenigingen
< Lidmaatschap hobbyverenigingen
< Sportscholen / Fitness
< Toneelvereniging
< Dansvereniging
< Zangvereniging
< Zwemles
< Zwemabonnement (geen losse kaartjes)
< Bibliotheek (jaarabonnement)
< Bioscoop
< Culturele evenementen
< Filmhuis
< Abonnement op De Maaspoort
< Muziekonderwijs (ook individueel)
< Volksuniversiteit (cursussen)
< Internetabonnement
 
Wanneer u gebruik wilt maken van de Geld-Terug-
-Regeling kunt u een aanvraagformulier opvragen
bij Bureau Geld-Terug-Regeling Venlo (tel
024-6633422). Het bureau is elke werkdag bereik-
baar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00
uur. Na controle van uw aanvraagformulier ontvangt
u binnen 7 dagen uitleg over de regeling en de
bijbehorende waardebonnen.
Als u dit jaar gebruik maakt van de regeling krijgt
u begin volgend jaar het formulier automatisch
toegestuurd.
Alle informatie vindt u ook op de website: www.
gtrvenlo.nl

Mantelzorgwoning
In de vorige Nestor stond een artikel over een
versnelde procedure voor de aanvraag van een
bouwvergunning voor een zgn. mantelzorgwoning.
Nu of anders binnenkort vindt u nog een redactioneel
artikel over deze zorgwoning. Belangstellenden

kunnen voor nadere informatie contact opnemen
met een van onze vrijwillige ouderenadviseurs, of
alvast (laten) kijken op het internetadres www.
pasaan.nl

KBO actief
Een ding is zeker: u hoeft zich bij de KBO niet te
vervelen! Als KBO-lid kunt u dichtbij huis meedoen
aan allerlei KBO-activiteiten die worden georgani-
seerd door uw KBO. Deze activiteiten zijn heel divers
van aard. De ene keer is een activiteit meer geschikt
voor jongere senioren en een andere keer komen
vooral de oudere senioren aan bod.
De afdeling Velden van de KBO heeft een uitgebreid
activiteitenaanbod waarin er ‘voor elk wat wils’ is.
De ene senior is namelijk de andere niet en elke

levensfase heeft een eigen kleur! 

Doet u met ons mee? Fijn! Uiteraard is er ook veel
ruimte om in alle vrijheid te kiezen waar u aan mee
wilt doen en welke activiteiten minder bij u passen.
Als u suggesties heeft voor een nieuwe of een an-
dere invulling van de bestaande KBO-activiteiten,
klop dan gerust aan bij een van de bestuursleden.
Alle ideeën zijn van harte welkom!
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Bevriezing van het persoonsgebonden budget
Na 1 juli is er in heel 2010 geen geld meer beschik-
baar voor nieuwe persoonsgebonden budgetten
(pgb’s). Minister Klink (VWS) heeft deze maatregel
genomen, en de Tweede Kamer heeft ermee inge-
stemd, omdat het budget van 2010 voor pgb’s op is.
Voor mensen die na 1 juli een pgb aanvragen, be-
tekent dit dat zij op de wachtlijst komen te staan of
moeten kiezen voor zorg in natura (zorg via een
zorginstelling). Er zijn een paar uitzonderingen en
de Tweede Kamer wil dat het pgb een wettelijk recht
wordt.

Het besluit is genomen vanwege de grote overschrij-
ding van het budget. Eind januari was het totale
subsidiebedrag van 2010 al overschreden. Het
College voor Zorgverzekeringen raamt een tekort
eind dit jaar van 15 procent van het beschikbare
subsidiebedrag. Het tekort is dusdanig fors dat het
kabinet de instroom van nieuwe pgb-houders wil
stop zetten. Elke maand vragen ongeveer 1500
mensen voor het eerst een pgb aan; de maatregel

zal daardoor in 2010 zo’n 9000 mensen treffen. Wat
er na dit jaar zal gebeuren is nog onduidelijk. Hui-
dige budgethouders zullen overigens geen gevolgen
ondervinden: zij behouden hun budget, ook als ze
een herindicatie krijgen.

Uitzonderingen
Er is een uitzondering op de wachtlijst voor die groep
mensen die zonder een pgb niet thuis kan blijven
wonen en dan ‘verplicht’ is om naar een instelling
te verhuizen. Zorgvragers kunnen nog steeds een
pgb aanvragen als zij zorg willen van kleinschalige
wooninitiatieven, zoals een Thomashuis of Herber-
gier. VWS heeft hiervoor een uitzonderingspositie
gecreëerd.
Klink heeft toegezegd dat hij zal monitoren wanneer
mensen die nu geen PGB ontvangen, echt in de
problemen komen.
Een ander lichtpuntje: de Tweede Kamer wil dat het
pgb wettelijk recht wordt.

Gezamenlijke cliënten- en ouderenorganisaties presenteren
hervormingsvoorstel AWBZ
 
De overheid kan in de zorg meer doen met
minder geld, als de rol van cliënten versterkt
wordt. Dit is de boodschap die de ouderenor-
ganisaties, verenigd in de CSO, vandaag in
Nieuwspoort naar buiten brengen. Dat gebeurt
samen met de CG-Raad, NPCF, LOC Zeggen-
schap in zorg, Per Saldo, Landelijk Platform
GGZ en Mezzo. 
De overheid wil fors bezuinigen op de langdurige
zorg. De gezamenlijke cliëntenorgani-saties vinden
dat het voortdurend snijden in het zorgaanbod moet
stoppen. Het wordt tijd dat de overheid kiest voor
echte vernieuwing. De zorgvraag moet het uit-
gangspunt zijn en zorgvragers krijgen zelf de regie
over hun zorg en ondersteuning. Met een persoon-
lijk budget dat ze óf zelf beheren (het huidige per-
soonsgebonden budget) óf waarmee ze collectief

zorg kunnen inkopen. Met dit model zijn drastische
besparingen mogelijk op uitvoeringsorganisaties in
de zorg, als het CIZ, CAK en zorgkantoren. Voor
hetzelfde geld kan dan wel 10 % meer zorg gegeven
worden.

CSO denkt dat met dit model de solidariteit van ons
zorgsysteem behouden kan blijven. En tegelijkertijd
ontstaat er meer keuzevrijheid voor cliënten.

Een belangrijke voorwaarde bij de invoering is
versterking van de cliëntondersteuning. Ouderen
die om welke reden dan ook moeite hebben met de
eigen regie, moeten daarbij goede ondersteuning
krijgen.
 

 

Huisvesting ouderen in gevarenzone
De koepel van ouderenorganisaties CSO, waar
de Unie KBO deel van uitmaakt, maakt zich
grote zorgen over de toekomstige huisvesting
van ouderen. Demissionair minister Van Mid-
delkoop wil op 1 oktober een regeling invoeren
die de handelingsruimte van woningcorpora-
ties inperkt. Dit heeft grote gevolgen voor de
woningmarkt voor ouderen. CSO heeft haar
zorg uitgesproken middels een brief aan de
vaste Commissie voor Wonen, Wijken en Inte-
gratie. 
De regeling heeft tot gevolg dat: ouderen met een
middeninkomen niet makkelijk meer kunnen ver-
huizen naar bijvoorbeeld een nultredenwoning. Ook
de bouw van voldoende geschikte woningen voor

ouderen komt in gevaar.
Invoering van de regeling betekent concreet dat
corporaties nog maar 10 % van hun sociale huur-
woningen mogen toewijzen aan huishoudens met
een inkomen hoger dan € 33.000. Aanleiding voor
de regeling vormt een besluit van de Europese
Commissie over het zogenaamde staatssteundos-
sier woningcorporaties.
Voor uitgebreide aanvullende informatie: www.
uniekbo.nl
 
Inmiddels is in de Tweede Kamer een motie aange-
nomen die tot gevolg heeft dat bovenstaande wordt
uitgesteld.
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"Frenske"
Uit de “Kieskop” nummer 25      van 1October -15
oktober 1947
BRIEF   VAN    “FRENSKE”   v.d. Kwartelemerrt.
Liefe jongens
Mein vorige brief was juis weg toen onze pliessie
met de zabels op de moter naar pompe piet vloogen
want die was met een stieregeveg beezig met zeine
schapen bok en die gav onze wullem vier hartstikke
harde stootenen toen is hei in de boom geklomme
en nu zal der binnekort wel erges een nootslagting
zijn en konraate jan heef nu ook een niej kindje en
nu zal ut oranje kommittee wel gouw beginne met
kinderfeeste en vrits van de koster kreich nu levens-
lang want die heef geerard van benders pietje met
een moorbrik zein half oor afgegooid presies als
daavid de echte met goolijat en met trouwe worden
ze nu heelemaal rasend dat komt zeker omdat er
over tien jaar zooveel huize klaar zulle zein want
jan van roef graat is nu ook de pineut met knopse
zein dogterke en nu weer een dogter van raar uit
schandelo met een vreemde en dat is misschien een
boer want ze zegge dat beina alle boeredogters dit
jaar allemaal met een niet boer getrouwt  zein ze
kreige er zeker taabak van en toen we alles gehat
hadde toen trouwde taks zeine sraar ook nog met
koopmans graatje zeine outste snoebel en nu zal de
melk wel duurder worden want de melkboere kunne
ook niet trouwe van de schaai dat zeg joepie van de
koster ook en in hout blerik op de kermis was ut zo
beestig leuk dat ze toondje van benders pietje die
diend bei de gewaapende mach zeg mein vaader
alteid met een pan zein hersus in timmerde en nu
heef hei noch een stuk oog achter op zein kop hange

met een pleister en nu zegge ze dat we allemaal
weer opniej moete stemme voor de gemeente raat
maar dan hoop ik dat velde verliest want anders
komt mein vader zeeker weer zat tuis zooals met
de vorige keer maar dan kan hei wel goed slaape
en dat deet hei nu niet want hei heef de vorige week
2 brievjes gekreege van menister liefding en nu doed
hei niks dan greeke net of ik dat ook lollich vint en
de voorige week stont in de krant dat hier bei ons
velde een wonder kalv geboore is met ach ooge en
drie koppe en zondach stont ut al op de vendelese
kermis want der stont bei ut wonder kalv van velde
en toen is mein vaader gewees keike en der waare
toe al vier staarte aangegroeit en haaike van clab-
bers maan en fransje van meester koppes hebbe
hannie van sloos een papier met vol kaas afgenome
en hebbe hem toen weer de korsjes trug gegeven
en die zulle ze wel flink kreige van de meester en
dat zeg mein moeder ook en nu gaa ik maar weer
gauw slaapen bit eers weer heel veel voor jullie en
wens jullie dan allemaal goeije nag en wel te ruste
jullie eeeenig liefhebbende FRENSKE
P.S. ik zou beina vergete hebbe dat ik binnenkort
jaarig ben op 3 november dan hebbe we tuis groot
fees en dan hoop ik dat jullie me allemaal een hant
stuuren want dan wort ik zeve jaar en dan heb ik
ut verstant jullie hoeve maar gewoon te schreive
aan frenske van de kwartelemerrt te velde 1 dan
weet marieke van hemke presies waar ze moet zein
doen jullie dat dan ook allemaal daaaaaaaag
         FV

Mededelingen uit bestuursvergadering van 7 juli 2010

1. Het kermismatinee is goed verlopen, maar heeft wel een tekort opgeleverd. We zullen er niet aan
ontkomen om de toegangsprijs met één euro te verhogen.

2. In het najaar zullen we een poging wagen een wandelgroepje op te richten.
3. Ook onderzoeken we de mogelijkheid om een eigen gymclub op te richten. 
4. Op de inloopmiddagen zal –bij gebrek aan subsidie- de koffie/thee niet langer gratis kunnen blijven. 

Het bestuur heeft tijdens de laatste vergadering voor de zomervakantie een gesprek gehad met de
commissie Educatie van de regio Helden/Venlo.
Verder zijn er vanuit een terugblik op de eerste helft van het jaar plannen gemaakt voor de tweede helft:
 

De VOA's van de KBO Velden

Huub van den Hombergh 4721955
Sjaak Hovens 4721413
Frans van Neer * (ook belasting) 8502443
Wiel Scheffer   4722782
Jo van Keeken * (ook belasting) 4721201

Wilt u iets weten over wet- en regelgeving voor senioren/ouderen en belastingzaken benader dan:
  

Als je met beide benen op de grond staat kom je nooit met
je hoofd in de wolken.
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Nieuws van de "Dorpsraad"

1 Verkeersplan dat destijds door de gemeente Arcen en Velden is opgemaakt over verkeerszaken in
Velden is doorgenomen. Enkele belangrijke zaken worden uit het rapport gehaald en worden afzon-
derlijk bij de gemeente Venlo aanhangig gemaakt.

2 Het proces van de nieuwbouw van de Brede Maatschappelijke Voorzieningen zal door 3 leden van de
“Dorpsraad” worden gevolgd. Een en ander zal in nauw overleg met bewoners en de diverse partijen
geschieden waarbij de “Dorpsraad”een coördinerende rol vervult.

3 Aan een “Dorps Ontwikkelings Plan”-DOP wordt door een werkgroep gewerkt. In dit plan wordt onder
andere omschreven wat belangrijk is voor Velden de komende 10 tot 15 jaar. Uitwerking van een goed
plan waarin bewoners, bedrijven, verenigingen, worden betrokken duurt totaal een jaar.

4 Door een werkgroepje waarin vertegenwoordigers van de “Dorpsraden” Arcen, Lomm en Velden zitten,
wordt bekeken of de gemeente kalender 2011 (rekening houdend met bezuinigingen van de gemeen-
te en terugloop van sponsoring)  wel of niet haalbaar is.

5 Op 5 september 2010 komt “Ride for the Roses” door Velden. Initiatief voor deze fietstocht waar heel
veel mensen aan meedoen is Lance Armstrong (destijds tourwinnaar). Het geld dat wordt verzameld
is bestemd voor kankerbestrijding. De “Dorpsraad”ondersteunt een en ander en heeft verschillende
partijen gevraagd langs de Rijksweg, waar de tocht langs komt iets extra’s te willen ondernemen.

6 De “Dorpsraad”in Velden is nog vrij nieuw. Voor de herindeling met Venlo was er geen “Dorpsraad” Hoe
en naar wie maken we onze belangen kenbaar is voor alle partijen nog niet geheel duidelijk. Ook de
“Dorpsraad” zoekt nog naar de juiste weg. Belangrijk in het geheel is in elk geval dat we “open” staan
voor nieuwe ontwikkelingen.

 
Onderstaand worden een aantal zaken opgesomd waar de Dorpsraad zoal mee bezig is.
 

 
Zijn er zaken (algemeen belang) die u wilt melden bij de Dorpsraad geef dit aan het secretariaat telefoon
077-4722790 e-mail dorpsraadvelden@gmail.com
De website van de Dorpsraad is: www.dorpsraadvelden.nl
 

Weet je nog van toen?
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Even voorstellen

Naam  Ine Jacobs-Bors  

Adres  Broekweg 1  5941 ND  Velden  

Telefoon  077-472-9057  

Geboorteda-
tum

 9 januari 1946  

Geboortepla-
ats

 Tegelen  

Gehuwd  In 1972 met Leo Jacobs  

Kinderen  Een zoon en 2 kleinzoons  

Beroep  Docente maar nu in de VUT  

Hobby's  Puzzelen, lezen, mijn computer,
fietsen, fotograferen en iets orga-
niseren en actief zijn binnen de
gemeenschap van Velden.

 

Jouw taak in
het bestuur   
van de KBO?

  Voorzitster

 

Met welke
reden? 

 Werd benaderd door de KBO afde-
ling Veldenen met mijn bestuurlijke
ervaring en gericht op de toekomst
wil ik wat gaan betekenen voor de
senioren van Velden en in het alge-
meen.

 

Ben je nog
van meer ver-
enigingen
lid?

 Ja bij de Jeus de Boules in Velden,
maar door een schouderblessure
niet echt actief, Seniorenraad
Venlo.

 

Wat zijn je
dagelijkse
bezigheden?-

 Huishouding, computeren, fietsen,
reizen, organiseren van het sociaal
café,realiseren van het beeldje van
“Trienke” etc.

 

Welke oplei-
ding heb je
genoten?

 Pedagogische academie en diverse
aanvullende opleidingen,

 

 Welke TV
programma's
genieten jouw
voorkeur?

   Nieuws in het algemeen, Nova,
Paul en Witteman en bepaalde
films.

 

  Ben je geïn-
teresseerd in
de politiek?

   Ja nog altijd maar niet meer actief.

 

  Wat lees je
meestal?

  Dagbladen, nieuws op mijn Pc
en boeken naar keuze  

  Sinds wan-
neer woon
je in Velden-
?

   1980.

 

   

Foto Ine Jacobs-Bors

Truus goed gedaan in de
Vierdaagse van Nijmegen
Alle lezers van deze nieuwsbrief feliciteren jou van
harte met het behaalde succes.                            

Met algemene belangstelling hebben ook wij geno-
ten van jouw sportieve prestatie tijdens deze toch
wel niet zo gemakkelijke Vierdaagse van Nijmegen.
(Weersomstandigheden). De medaille van verdien-
ste zal ook deze keer weer aan jouw verzameling
worden toegevoegd.

Mensen zijn niet lastig. Mensen zijn verschillend
en dat kan lastig zijn.

Hete kolen worden vooral uit het vuur gehaald
voor degenen die er al zo warmpjes bijzitten.
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Mooie fietstocht KBO Velden
Prachtig fiets weer is het op dinsdagmiddag 13 juli
2010 als de KBO vertrekt voor de jaarlijkse fiets-
tocht. Een dag eerder en een dag later hebben we
nog te maken met fikse onweersbuien met alle
gevolgen van dien. Om 13.30 uur hebben zich 36
KBO leden verzameld bij de bibliotheek. Er vallen
een paar minuten wat regendruppels, maar dat kon
de pret niet drukken. Frans Vousten verdeelt de
veiligheidsvesten. Is belangrijk dat we onderweg in
het verkeer goed opvallen. Ook bij het oversteken
van hoofdwegen komt dit de veiligheid ten goede.
Jac Vermazeren heeft weer een mooie afwisselde
route uitgezet.We worden verdeeld in 3 groepjes
van 12 personen. Onderling fietst elke groep enke-
le honderden meters uit elkaar, zodat andere weg-
gebruikers die willen passeren gemakkelijk kunnen
invoegen. De route gaat via Hasselt, Hanik richting
Lingsforterweg in Arcen. Daar wordt in een mooi
stukje natuur gestopt voor de 1e pauze. Frans

trakteert iedereen op een beker met limonade. Even

rustig met elkaar bijpraten, wordt er na 20 minuten
weer vertrokken. Dan verder op de stille weggetjes
in de omgeving Walbeck, Vorst, Holt, Auwel, Strae-
len naar “Jagersrust”voor de 2e pauze. Iedereen
mocht (uiteraard op eigen kosten) bestellen wat hij
of zij wilde. De koffie met vlaai liet zich goed smaken
op het terras tussen de bomen. Ook de onderlinge
contacten zijn altijd weer plezierig te noemen.Frans
vraagt tussentijds nog even: Hoe vonden jullie de
fietstocht? De reacties zijn positief. Voor herhaling
vatbaar het volgende jaar, dat kan ze
ker gesteld worden. Met een voldaan ging rond
17.30 uur iedereen weer op eigen gelegenheid naar

huis. Dank is zeker verschuldigd aan de organisatie
van deze mooie fietstocht. Frans en Jac bedankt
daarvoor.
GvR                             

Op zien Veldes plat
 
Ederen aovend as Graad van zien werk aaf kumpt
dan snuffelt zien vrouw dae jas aaf van onder wies
baove en zeej speurt dae ganse jas aaf en blief maar
aan ut ruuke of zeej niks verdachts zuut of opmerkt.
Dan op zekere daag zuut zeej ein zwart speer haor
op de kraag van Graad ziene jas zitte nou en die
vrouw begint mich te schelde ongeluifelijk wat die
te kier geit echt neet te geluive. Ein paar waeke later
naodat zeej waer op inspectie op Graad ziene jas is
gewaes vind zeej op de jas van Graad en roej speer
haor en waer woort ut ein scheldfestival as beej dat
ierste zwarte speer haor dao hebste neet van truuk.
Maar waer ginge dao ein paar waeke veurbeej toen
Graad zien vrouw ut nuedig vond um waer is op
inspectie te gaon maar hoe gek ut ok klinkt zeej
vond echt gaar niks. Graad dae dat allemaol op eine
veilige aafstand had bekeke dach beej zien eige,
nou bin ik is beniejd wat ze nou te sanikke haet.
Dao op ein onbewaakt moment kwaam zeej giftig
op Graad aangevlaoge en zag, dich denks mich wat
wies te make zeker he grapjas maar dink maar neet
dat ik dao in trap de zoels nou wal ein wief gehad
hebbe met eine kale kop.

Bezuiniging Gemeente Venlo
op subsidies.
De Gemeenteraad van Venlo heeft op 30 juni 2010
besloten om flink te bezuinigen. Een en ander heeft
u reeds in de krant kunnen lezen. De KBO Velden
heeft daarover een brief ontvangen. Aanleiding is,
dat het Rijk bezuinigt en de voortdurende landelijke
economische crisis. In 2010 dient € 8 miljoen te
worden bezuinigd en vanaf 2011 jaarlijks € 20
miljoen. Een van de vele bezuinigingen is, dat or-
ganisaties gericht op vrouwen en ouderen er reke-
ning mee dienen te houden dat de subsidie wordt
beëindigd per 1 januari 2012. Ook het sociaal/cul-
tureel tarief (denk aan  de Kiêsstolp) die verenigin-
gen/organisaties nu betalen zal worden verhoogd.
Hoewel het per persoon per jaar  niet om grote
bedragen zal gaan, zullen we er toch iets van mer-
ken. In de volgende bestuursvergadering op 1
september 2010 buigt het bestuur zich over de
gevolgen van de bezuiniging van de gemeente
Venlo.

Tel wat je hebt, niet wat je mist.
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Het weer in juli 2010
De juli maanden (gemeten vanaf het jaar 1946) van 1994-1995 en 2006 waren warmer dan 2010. Het
jaar 2006 was de record maand. Juli was dit jaar 3 graden warmer dan normaal. ( 17,7 graden normaal
en dit jaar 20,9) De hoogste temperaturen waren 9 en 10 juli.(36 graden)  In Arcen werd op 9 juli 36,2
graden gemeten. Er waren 2 hittegolven (23 juni tot en met 4 juli en 7 tot en met 14 juli) De zonuren in
het jaar 2006 bedroeg 300 uur. Dit jaar in Overloon 264 uur. Op 12 en 14 juli onweer en noodweer. Op
14 juli werden windsnelheden gemeten tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Er was  veel stormscha-
de. Meeste regen in juli viel in Venlo (114 mm). De minste regen viel in Oost Maarland (48 mm).

Mooie halve dagreis naar leder- schoenenmuseum in
Waalwijk

..........................-

..........................-

........

  

Datum halve         
dagreis

  Dinsdag 14 september 2010

Bijeenkomst op 
de Markt

 12.45 uur

Vertrek van de
bus op de Markt

    13.00 uur

Aankomst  Waal-
wijk

 14.30 uur

Ontvangst met:  Koffie/thee met een "halve zool" (gebak in deze vorm)
Rondleiding:  Met een gids door het museum waarbij heel veel wordt verteld, wat met

schoenen en schoenen maken heeft te maken. Demonstratie over schoenfa-
bricage of leerlooien behoort tot de mogelijkheden. Ook film over lederbewer-
king kan bezichtigd worden.

Terugreis  Van 17.00- 19.00 uur- Mooie route met de bus terug naar Velden .
Diner  Bij Hostellerie "De Maasduinen"(v/d Hombergh) om 19.00 uur
Prijs   € 33,50
Opgeven voor de
reis

 Maandag 30 augustus 2010 tussen 14.00 en 15.00 uur in "De Kiêsstolp"
(Geld en strookje graag inleveren bij opgave.)

Nog  vragen?   Bel Frans Vousten telefoon : 077-4722149 of Ine v/d Zanden telefoon 077-
4721334

Nog altijd in herinnering is de mooie halve dagtocht naar het dorpje Zeeland naar het museum met mooie
oude machines/spullen.

Ook nu weer heeft de organisatie een mooie halve dagtocht georganiseerd.
Deze keer gaan we naar het leder-schoenenmuseum in Waalwijk. Door echte
ambachtsmensen wordt u rondgeleid. Zij vertellen onder andere over de het
oude ambacht, de ledersoorten en de schoenfabricage. Ook is er volop ge-
legenheid om op eigen gelegenheid het museum te bezoeken.

 -------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam: ...................................... Adres:  ..............................................  Telefoon................................
geeft  zich op met  1  / 2 persoon/ personen voor de halve dagreis naar Waalwijk op 14 september 2010


