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Oog voor Senioren

‘De Kiëskop’ dit jaar voor Anny Theelen

 
Joekskepèl ‘Noeijt Thoês’ zoekt elk jaar weer naar
een: 'Ziër verdinstelikke persoën oët Velde’ die zich
al vele jaren inzet voor de gemeenschap van Velden.
Deze keer valt de keuze op Anny Theelen-van
Heugten. Provinciaal Gedeputeerde Ger Koopmans
overhandigt Anny op zondag 25 januari 2015 de
onderscheiding ‘De Kiëskop’ die Joekskepèl ‘Noeijt
Thoês’ in 1982 in het leven heeft geroepen.
Voordat Ger tot de uitreiking van deze onderschei-
ding bij Café Feestzaal ‘De Sport’ overgaat,  bena-
drukt  hij eerst waarom Anny deze ook echt verdient.
'Je staat echt achter de gemeenschap. Vele jaren

heb je – soms wel 5 stuks- collectes gedaan voor
goede doelen.' Ger waardeert al die mensen die
regelmatig collecteren. Het is geen plezierige taak
en hij vraagt de zaal om een applaus voor al die
mensen die dat willen doen.
'Anny, je hebt op school, maar ook bij je dochter
Helen bij Swift altijd het nodige vrijwilligerswerk
gedaan. Dat is nog lang niet alles, Anny, en dus ga
ik nog even door’, merkt Ger op. 'Bij Welfare, Zie-
kentriduum, 8 jaar in bestuur van de KBO, de 
buurtvereniging en  het Rode Kruis heb je heel veel
gedaan of doe je nog veel vrijwilligerswerk.'
Over het Rode Kruis vertelt Ger nog iets bijzonders.
‘Tijdens de watersnood moest je in Arcen meehelpen
om mensen te evacueren die in Arcen door het water
waren ingesloten. Iedereen weet dat zoiets vooral
veel overtuigingskracht kost. Het is heel knap, Anny,
dat jij als Veldense vrijwilliger de mensen in Arcen
zover hebt gekregen dat ze naar jou luisteren’, geeft
hij op het einde van zijn toespraak aan.
Tenslotte bedankt Ger echtgenoot Leo voor de on-
dersteuning die hij geeft aan Anny, zodat zij die
vrijwilligerstaken ook allemaal kan doen.
De receptie na de uitreiking van ‘De Kiëskop’ wordt
goed bezocht.     
                                                             GvR
 

Kees van Overveld Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Op vrijdag 23 januari 2015 werd ons lid Kees van
Overveld tijdens een vergadering in ‘De Kiêsstolp’
overvallen door de burgemeester die hem de Ko-
ninklijke Onderscheiding 'Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau' kwam opspelden. De burgemeester
memoreerde in zijn toespraak het vele werk dat
Kees de afgelopen 20 jaar heeft verzet voor ‘De
Kiêsstolp’ en de inspanningen die hij heeft verricht
in het kader van de nieuwe Brede Maatschappelijke
Voorziening.
In het verleden was hij tevens voorzitter van het
schoolbestuur en tegenwoordig is hij nog heel actief
binnen de Jeu de Boules club.
Kees, namens bestuur en leden van de KBO, van
harte gefeliciteerd! 
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Bedankt dat ik hier 15 jaar pastoor mocht zijn
Met deze woorden begint pastoor Van der Ven op
zondag 11 januari 2015 de H.Mis bij gelegenheid
van zijn afscheid van de parochies Arcen Lomm en
Velden in onze H.Andreaskerk.
Ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor luistert met mooi
gekozen en verzorgde zang deze dienst op en de
familie van pastoor volgt op de 1e bank de H.Mis.     

In de laatste korte preek voor onze parochie gaat
onze pastoor in het kort in op de afgelopen 15 jaar.
Vreugde en verdriet liggen voor een priester zo kort
bij elkaar. Bij ziekte en sterven maar ook bij de 1e
communie en bij een huwelijk is een priester zicht-
baar. "Ik ben God en de vrijwilligers heel dankbaar
dat ik samen met hen hier 15 jaar pastoor mocht
zijn. Wat zou de kerk arm zijn zonder vrijwilligers",
geeft de pastoor nog eens extra aan.
Pastoor bedankt iedereen in Velden. "Ik noem geen
namen want je vergeet zo gauw iemand", merkt hij
op. Een speciaal woord van dank richt hij aan het
huidige kerkbestuur maar ook aan de oud-kerk-
meesters. "Ook besef ik best dat ik taken heb laten
liggen", geeft hij op het einde van zijn betoog toe.
"Ik wens u allen nog een heel goede tijd toe in
Velden". Op het einde van de dienst geeft hij vice-
voorzitter Willy van Herpen van het kerkbestuur het
woord.
 
 
 

Willy verwijst naar het Pinksterverhaal waar vanuit
de kerk een boodschap wordt uitgedragen aan ieder
die het wil horen en in diens eigen taal. Ook onze
pastoor heeft afgelopen 15 jaar een eigen bood-
schap voor onze parochie. Het zijn geen gemakke-
lijke tijden waar niet alleen onze pastoor, maar alle
priesters en parochies mee te maken hebben. Elke
pastoor krijgt te maken met de problemen en uit-
dagingen van zijn tijd. Buiten de zaken die primair
aan een priester toebehoren, zoals rouw- en trouw-
diensten, doopsel, vormsel, 1e communie, naar
scholen, etc. zijn er nog zoveel taken die pastoor
verzorgt. Het vormen van de clustering van de
parochies Arcen en Velden met toevoeging van
Lomm is zo’n extra taak.
Willy noemt op het einde van zijn toespraak enkele
karaktereigenschappen zoals hij die heeft ervaren:
U wordt niet moedeloos, ook niet in moeilijkere
tijden. U functioneert graag in de luwte, maar u bent
er als u er moet zijn. U hebt aandacht voor de ge-
wone mens. U kiest nooit  de weg van de minste
weerstand.
Tenslotte dankt Willy namens het kerkbestuur en
de gehele parochie pastoor voor het vele werk wat
hij voor onze parochie in die 15 jaar heeft gedaan

en wenst hem het
allerbeste in Blerick.
Na de zegen van
pastoor komt geheel
onverwachts de Fan-
fare de kerk in en
stelt zich op voor het
hoofdaltaar.

Pastoor is volledig verrast en wordt zelfs eventjes
emotioneel, maar geniet volop van deze prachtige
serenade. Na de H.Mis en bij de receptie in ‘Het
Wapen van Velden’ komen vele mensen ‘onze
pastoor’ nog even persoonlijk bedanken.
 
GvR.

Veranderingen in maatschappelijke ondersteuning
Vanaf 1 januari 2015 vervult de
gemeente een centrale rol in de
zorg en ondersteuning voor
inwoners. Het gaat dan om
jeugdhulp en vrijwel alle onder-
steuning aan thuiswonende
hulpbehoevenden. Voor ver-
zorging en verpleging thuis

worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk, net
als voor alle (medische) zaken die onder de ziekte-
kostenverzekeringen vallen. Het Rijk blijft verant-
woordelijk voor de zwaardere zorg, bijvoorbeeld in
een verpleegtehuis. In een duidelijk informatieboek-
je – SAMEN- geeft de gemeente Venlo heel veel
informatie over bovenstaande zaken.
Enkele belangrijke websites en telefoonnummers uit
dit informatieboekje:

Gemeente: Sociaal wijkteam van de gemeente
Venlo: telefoon 14077, mail sociaalwijkteam@ven-
lo.nl en website www.samenzijnwijvenlo.nl
 
Zorgverzekeraar: Zorgkantoor Noord-en Midden
Limburg 0900-8490
 
Rijk: Contacten voor 24-uurs en intensieve zorg
van het Rijk: CIZ 088-7891650 of www.ciz.nl
Heeft u al een indicatie van CIZ neem dan contact
op met het CIZ 0900-8490
 
Tip: Bezoek eens de website van de gemeente of
van de CIZ.
 
GvR
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De strijd tegen reuma
Reuma, we kennen het alle-
maal. Er zijn in Nederland
zelfs bijna 2 miljoen mensen
die een reumatische aandoe-
ning hebben.
 

Wat houdt reuma nou eigenlijk in en hoe verlichten
we de pijn?
 
Reuma
Reuma betekent in het algemeen dat u dagelijks
pijn en stijfheid ondervindt. De meeste vormen van
reuma zijn behandelbaar, maar ongeneeslijk. En
echt niet alleen oude mensen krijgen reuma. 60%
van mensen met een reumatische aandoening is
jonger dan 65 jaar.
 
Belangrijkste categorieën reuma
Ontstekingsreuma. Dit is een van de soorten reuma
waarbij ontstekingsreacties gewrichten beschadi-
gen.
Artrose. Bij artrose verslechtert het kraakbeen in de
gewrichten.
Weke-delenreuma. Dit is een soort reuma waar
aandoeningen aan bijvoorbeeld spieren, banden en
pezen onder vallen.
 
Herkenning
Vraagt u zich af of u reuma heeft? Reuma is aan de
volgende symptomen te herkennen:

Het dik en warm worden van gewrichten.
Langdurige pijn in spieren en/of gewrichten.
Pijn en stijfheid als je even hebt gezeten/gelegen
en weer in beweging komt.
 
Preventieve diagnose
Dankzij verschillende onderzoeken kunnen mensen
met een 25% verhoogde kans op reumatoïde artri-
tis geïdentificeerd of onder controle gehouden
worden. Deze krijgen een medicament toegediend,
waarmee hopelijk voorkomen wordt dat ze reuma-
toïde artritis krijgen. Dit kunt u zien als een vroeg-
tijdige behandeling. Reumatoïde Artritis kan niet
altijd voorkomen worden. Wel kan er voor gezorgd
worden dat de schade aan de gewrichten beperkt
blijft.
 
Therapie op maat
In bepaalde ziekenhuizen wordt er therapie op maat
geboden. Dit betekent dat er op grond van het
profiel van de patiënt een behandeling wordt geko-
zen. Dit is persoonlijker en effectiever. Op deze
manier kan de patiënt beter functioneren in het
dagelijkse leven.
Er wordt tegenwoordig ontzettend veel onderzoek
gedaan naar reuma, er komen dan ook steeds meer
medicijnen en nieuwe behandelingen op de markt.
Al is reuma niet te genezen, het kan wel draaglijker
gemaakt worden. Iedereen heeft recht op een
pijnloos bestaan!

Startbijeenkomst Schrijfgroepje
Donderdagmiddag 5 februari: 7 leden zijn naar ‘De
Vilgaard’ gekomen om kennis te maken met een
nieuwe activiteit: schrijven. Ineke van Grevenbroek
leidt ons in. Door een aantal schrijfopdrachten
komen er al snel verrassende dingen op papier.
Ze laat ons beginnen met het onder elkaar zetten
van de letters van onze voornaam, waarna iedere
letter het begin moet vormen van een zelf te kiezen
woord. Daarna moeten we er één woord uitkiezen
en dat woord het begin laten zijn van een kort
verhaaltje. Vervolgens vraagt ze ons een aantal
zaken op te schrijven die voor ons belangrijk zijn,
om ons vervolgens over een van die zaken iets op
papier te laten zetten. De volgende opdracht is in 3
minuten een verhaaltje maken dat begint met:
“Op weg hier naartoe viel me op…”.
Daarna beginnen we aan een zgn. elfje: een beknopt
gedicht van 11 woorden met een vaste opmaak: 5
regels met achtereenvolgens 1, 2, 3, 4, en 1 woord.
En tenslotte krijgen we 5 minuten schrijftijd voor
een verhaaltje over Vastelaovend dat begint met:
“Als ik aan Carnaval denk..”.
Na iedere opdracht krijgt iedereen de gelegenheid

het eigen product voor te lezen. Dit hoeft echter
niet. Als iets te persoonlijk is, kun je zonder pro-
bleem passen. Niets moet, niets hoeft, alles kan.
Na afloop was iedereen verbaasd over de eigen
producties. Door de opdrachten kwamen allerlei
gedachten op die min of meer spontaan vorm kregen
in woorden en zinnen.
Door omstandigheden kan de volgende bijeenkomst
pas plaats vinden op donderdagmiddag 26 maart,
wederom van 14.00 tot 16.00 uur in De Vilgaard.
Ook dan is weer iedere belangstellende welkom.
 
Een voorbeeld van een product van deze middag 
n.a.v. het woord ‘Innerlijk’:
 
“Een mens is een mens met een uiterlijk en een
innerlijk. Aan de buitenkant is dit innerlijk niet te
zien. Veel mensen verstaan prima de kunst om dit
dan ook te verbergen. Iemand die goed kan obser-
veren ziet dit innerlijk wel, bijvoorbeeld door naar
de ogen te kijken en daarin te lezen wat iemand
voelt. Aan de uitdrukking van het gezicht kun je veel
afleiden.”

Denkt u aan de Jaarvergadering op dinsdag 3 maart.
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Op bezoek bij… 
Als de jaarwisseling heeft plaats gevonden, dan is
het een goede gewoonte om even op bezoek te gaan
bij familie, buren, vrienden en kennissen om hun
alle geluk en gezondheid toe te wensen voor het
komende jaar, wat meestal gepaard gaat met een
hapje en een drankje. Zo ook deze keer en om de
traditie in stand te houden hebben we daar dankbaar
gebruik van gemaakt.
Tijdens het gezellige onderhoud dacht ik: even
proberen of de gastheer bereid is om mee te doen
aan dit programma. En ja hoor, daar wou hij graag
aan meedoen, dus werd er meteen een afspraak
gemaakt. En dan gaan we nu aan de slag.
Geboren in Tegelen op 23-05-1931. Het gezin be-
stond uit Pap en Mam, twee zusjes en twee broers
en daar tussen in had ik een plaats gekregen als
vijfde in de rij. Als ik vier jaar ben, gaat het begin-
nen en dan mag ik naar de bewaarschool en daarna
naar de eerste klas. Wegens difterie, dat was een
ziekte die toen heerste, moesten we allemaal zes
weken het huis uit om besmetting tegen te gaan.
We gingen naar het ouderlijk huis van mijn vader
in Malden (mijn moeder kwam uit Wijchen) en daar
zijn we zes weken gebleven tot dat alles achter de
rug was. In die tijd was het op last van de bezetters
zo, dat we acht leerjaren moesten maken om ook
de Duitse taal te leren.
Na de lagere school ben ik naar de ambacht-avond-
school gegaan. Dan moest men overdag werken en
’s avonds naar de school om een ambacht te leren.
Men noemde dat het Bemelstelsel en dat heb ik
gedaan tot mijn negentiende jaar.
Mijn doelstelling was om het timmermansvak te
leren. Mijn eerste werkgever was de Fa. Ververgaard
in Tegelen, dat was een bouwbedrijf, en daarna ben
ik nog bij verschillende firma’s in de bouw in dienst
geweest, o.a. bij de Fa. V.d. Hombergh in Lomm.
Maar er zijn ook nog andere belevenissen in zijn
jonge jaren geweest, zoals voetballen maar toch
met stip op één: muziek maken. De eerste voetbal-
wedstrijd speelde ik bij VV Tegelen, dat later is
gefuseerd met De Tegelse Herten, maar heb het niet
verder kunnen brengen dan het tweede elftal. Zoals
gezegd muziek zou later in zijn leven een grote rol
gaan spelen en zo begon hij met het leren en spelen
van een trombone bij de Harmonie Voorwaarts.
Maar ook het uitgaan met vrienden was in die tijd
een fijne vorm van ontspanning en tijdens dat ge-
beuren heeft hij zijn latere echtgenote Truus leren
kennen tijdens een dansmiddag in het Bondsgebouw
in Venlo. En het was meteen liefde op het eerste
gezicht want na ruim anderhalf jaar verkering te
hebben gehad, gaan ze trouwen in Velden op
05-01-1957 en het feest werd bij de bruid thuis in
een grote feesttent gehouden. Hun eerste liefdes-
nestje was dicht in de buurt en wel bij het toenma-
lige café Mooren. In 1960 gaan ze wonen in de
Schoolstraat en tot op de dag van vandaag nog
altijd met liefde en plezier in een mooi, door hem
zelf verbouwde woning. Zoals gezegd betekende
muziek veel voor hem en met medewerking van een

aantal vrienden werd het orkest De Musica’s opge-
richt. Met veel succes en veel optredens in de regio
en daar buiten, en met medewerking van Noud
Hermkens, saxofoon en bas, Hay Palmen, accorde-
on, Ben Palmen, accordeon en basgitaar, Wiel
Hermkens ook saxofoon en Pierre Timmermans,
orgel en gitaar. Hij zelf bespeelde het drumstel en
verzorgde samen met Pierre het zingen. Dit alles
heeft stand gehouden tot 1969 en toen kwam het
latere muzikale duo De Luti’s tevoorschijn. En om
maar eens een voorbeeld te noemen: De Luti’s
hebben minstens 150 uitvoeringen gegeven op
Auxiliatrix in Venlo t.b.v. de bewoners, en allemaal
gratis. Op bruiloften en partijen, met kermissen en
carnaval en of het nou een verjaardag was of welk
feest dan ook, wie kwam je tegen? Juist, De Luti’s,
en zoals gezegd in heel Noord-Limburg en ver daar
buiten. Maar aan alles komt een einde zo ook aan
dit bestaan en in 2010 was het over en sluiten.
Stilzitten is een woord dat in zijn vocabulaire niet
voor komt. In meer dan 40 jaren verricht hij als
vrijwilliger veel nuttige werkzaamheden bij IVO in
Velden. Maar ook wordt er tijd vrij gemaakt om als
het even kan met echtgenote op de elektrische fiets
mooie tochten te maken door Noord-Limburg.
Ook zijn kinderen Lambert, Noud en Sjanne, zijn
schoonzoon Sef en schoondochter Marian, en niet
te vergeten zijn twee kleinkinderen Manon en Anouk
krijgen voldoende aandacht van Pap en Opa. Wat
hij ook nooit zal vergeten is dat hij met het personeel
van de Fa. V.d. Hombergh in 1974 naar Dortmund
is gegaan om daar de wedstrijd Nederland-Brazilië
bij te wonen. Nederland won deze wedstrijd met 2-0
en dat gaf ons allemaal een tevreden gevoel.
Nu nog even terug naar zijn tijd als jeugdleider, en
als vrijwilliger voor verschillende werkzaamheden
bij IVO. In 1971 ging hij als vrijwilliger werken met
de jeugd. Als bestuurslid van de jeugdafdeling was
hij actief tot 1978 en nadat hij het jeugdleidersdi-
ploma heeft gehaald in 1980 heeft hij de afdeling
F’jes opgericht en als leider en coach ongeveer 20
jaar deze kinderen begeleid. Met de A1 heeft hij de
bisschopsbekerfinale mee mogen maken als jeugd-
leider en dat was in en tegen Meerssen maar helaas
werd deze finale verloren. Maar tot op vandaag heeft
nimmer een A1-elftal van IVO dit gepresteerd en
mee mogen maken wat toen is gebeurd. En tot op
de dag van vandaag is hij bereid indien nodig om
eventuele klussen te verrichten en ook van verschil-
lende aard.
Als ik ook hem de fraaie KBO-balpen heb overhan-
digd als blijk van waardering voor het mee doen aan
dit programma, vraag ik u: heeft u inmiddels kunnen
achterhalen waar ik deze keer op bezoek ben ge-
weest? Ik ben geweest bij…
 
Gerrit Lucassen
Schoolstraat 14 in Velden
 
Frans Theeuwen
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Deze keer in ‘Weet je nog van toen..’ gaan we ver
terug in de tijd. Zoals u wellicht weet, heeft de ‘-
Venlose krant’ al een hele geschiedenis achter de
rug. In het jaar 1988 hebben Ragdy van der Hoek
en Ardri Gorissen voor deze krant een boek uitge-
bracht bij gelegenheid van het 125 jaar bestaan van
de krant in Noord-Limburg. Bovenstaande adver-
tenties staan in dit boek en komen uit ‘De Venloo-
sche Courant’ die tussen 1869 en 1908 in Venlo
verscheen. Zoals u ziet, deden de kermisexploitan-
ten alle mogelijke moeite om met opvallende ad-
vertenties bezoekers te trekken.
De volgende 3 advertenties staan ook in dit boek
‘Nieuwe Venloosche krant’ (±1910/1912). De kos-
ten per regel (kolombreedte krant) was destijds 40
cent per regel.
 
Schrikkeljaar!
ZEVEN JONGE DAMES, tusschen 20-22 jaar oud,
allen uit den deftigen stand en R.C., wenschen langs
dezen weg in kennis te komen met heeren uit
denzelfden stand. Goede positie vereischte. Alleen
ernstig gemeende offerten, met bijvoeging van
portret, worden, onder toezegging van de stipste

geheimhouding, franco ingewacht onder 7xX aan
het bureau van het Venloosch Weekblad.
 
Huwelijk.
Een Jongeman, 23 jaar oud, R.K.,zachtmoedig van
aard, goed gedrag, vrij van sterken drank en eenig
vermogen hebbende, zoekt langs dezen weg in
kennis te komen met een R.K. Meisje van 20-25
jaar. Vereischte: braaf, zedig gedrag en een beetje
vermogen, om na wederzijds goedvinden een ge-
lukkig huwelijk aan te gaan. Alleen brieven met
duidelijk volledig adres en portret worden beant-
woord. Stipte geheimhouding verzocht en verze-
kerd. Brieven franco aan het bureau Venloosch
Nieuwsblad onder no. 4329.
 
Huwelijk
Gevraagd een Dienstmeisje om zoo spoedig moge-
lijk in dienst te treden, R.K. van 20 à 25 jaar, om
na wederzijdsche kennismaking en goedvinding met
een jonge man, 25 jaar, een huwelijk aan te gaan.
Aanbiedingen franco brieven adres onder letters G.
Z. Post restant, Horst bij Venlo.
 

Weet je nog van toen?

Wist u...
Dat een Deense timmerman/speelgoedmaker in
1939 octrooi heeft aangevraagd voor het LEGO
speelgoed. Het woord LEGO betekent ‘speelgoed’.
 
Dat Joekskapel ’Noëijt Thoês’ de eerste “Kiëskop’ in
het jaar 1982 heeft uitgereikt aan mevrouw Dien
Ewalts-de Bitter.

Dat het in het jaar 2017 precies 100 jaar geleden is
dat de afdeling IVO voetbal is opgericht.
 
Dat de eerste Passiespelen in ‘De Doolhof’ in Tege-
len in 1931 voor het eerst zijn gehouden. Dit jaar is
dat voor de 20e keer.
 

5



Uit de bestuursvergadering van 4 februari 
De eerste keer dat we onze bestuursvergadering
houden in de gloednieuwe BMV, komen de navol-
gende zaken aan de orde:
 
Basisschool ‘De Startbaan’ verzoekt de KBO om
samen in en rond de school op dinsdagmiddag 31
maart. bepaalde activiteiten op te pakken om zo-
doende geld binnen te halen voor de jaarlijkse ‘Vas-
tenactie’. Leden die mee willen helpen voor dit goede
doel kunnen zich melden bij Gerda Driessen, 472
1467.
 
Verder bespreken we de voorbereiding voor de Al-
gemene Ledenvergadering op 3 maart. Binnenkort
rondt het Dagelijks Bestuur de jaarstukken af en
voegt deze bij de Nieuwsbrief van februari.  

Een afvaardiging van het bestuur van de KBO gaat
binnenkort aan tafel met de coördinator van de
Zorggroep over Dagopvang en – eventueel- mede-
gebruik van de gemeenschapsruimte in de ‘Rozen-
hof”.
 
De KBO gebruikt diverse ruimten in de nieuwe Brede
Maatschappelijke Voorziening. Vooral tijdens de
activiteiten dansen en gymnastiek zijn er klachten
over tocht en stroefheid van de vloer. De voorzitter
heeft een en ander voor verdere afhandeling door-
gegeven aan het bestuur van de BMV.
 
GvR.
 
 

Belastingservice

Ria Hermans  Schoolstraat 68 472 2053
Jo van Keeken  Rijksweg 142 472 1201*
Frans van Neer  Rozenhof 30 850 2443
   06-51207729
Marie-José Peters Akkerwinde 8 472 1874

Het belastingseizoen gaat vanaf maart weer van
start en onze belastinginvullers staan –bijgeschoold
en voorzien van de laatste nieuwtjes- weer klaar om
u te helpen bij het verzorgen van uw aangifte. Zoals
u misschien ook al in de Nestor van januari gelezen
hebt, is er wel het een en ander veranderd:
Iedereen die hulp wil bij de aangifte, moet vanaf dit
jaar gebruik maken van de vooraf ingevulde aangif-
te. Als u in het verleden al gebruik hebt gemaakt
van onze belastingservice, hebt u inmiddels een
machtigingscode ontvangen, waarmee onze invul-
lers vanaf 1 maart die reeds ingevulde gegevens
kunnen ‘ophalen’ bij de Belastingdienst. Bewaar
deze machtigingscode dus  goed!
U kunt vanaf dit jaar aangifte doen tot 1 mei. De
Belastingdienst streeft ernaar alle aangiften vóór juli
(voorlopig) af te handelen. Als u moet bijbetalen,
krijgt u daarvoor 4 maanden extra de tijd.
Onze invullers stellen het zeer op prijs als u alle

benodigde gegevens al bij elkaar hebt gezocht.
Voor het invullen vragen zij een onkostenvergoeding
van € 5 per aangifte.
Als u ook een aanvraag voor een huur- en/of zorg-
toeslag wilt laten verzorgen, is het nuttig dat u uw
lidmaatschapsnummer van de KBO bij de hand
heeft.
 
Leden van onze afdeling kunnen contact opnemen
met:

 
*beschikbaar vanaf 22 maart
 

Nieuwe website over de WMO
Sinds december 2014 is de nieuwe
 website www.Samenwmo.nl actief.

Samenwmo.nl is een website die het vinden en
bewaren van informatie op het internet over de
nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO) voor alle betrokken partijen makkelijker
maakt. Samenwmo.nl voorziet in de gegevens die
betrekking hebben op de uitvoering van de WMO

van álle gemeentes in Nederland. Die gegevens zijn
snel te vinden en kunnen vervolgens ook snel en
makkelijk worden bewaard in het Persoonlijk WMO
Archief. Hierbij de link naar onze website:
https://www.samenwmo.nl/
 
GvR
 

Oproep!
Door het vertrek van twee bestuursleden zijn wij
momenteel op zoek naar personen die ons KBO-be-
stuur willen aanvullen. Wil je graag iets betekenen
voor onze Seniorenvereniging en meewerken om de
KBO draaiende te houden, laat het ons weten.
Het zou fijn zijn als je over enige administratieve-
of computerervaring beschikt!
Je kunt een tijdje aspirant bestuurslid zijn om te
ervaren hoe het is en of het de juiste plek is voor je.

Wij horen graag van je!
 
Actief meedoen, samen sterk!
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
 
Ine Jacobs 
Marie-José Peters
Ger van Rensch.
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MBVO Gymnastiek/Senioren Sport en Bewegen

Regelmatig verneem je via de media of anderszins
dat Gymnastiek en bewegen voor iedereen – maar
vooral voor ouderen - heel belangrijk is. Daarom in
dit artikel in het kort een toelichting van de Gym-
nastiek MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) zoals
deze in Velden in een zaal van de BMV ‘De Vilgaar-
d’ wordt gegeven. Wat doen we allemaal bij ‘Seni-
oren Sport en  Bewegen?
Na een warming up wordt een mix van diverse
beweegmogelijkheden aangeboden. Denk daarbij
aan gymoefeningen, ondersteund door muziek!
Plezier, ontspanning en ontmoeting lopen als een
rode draad door elke les. Als afsluiting van de les
speelt de groep nog een gezellig spel.
Na de les wordt er nog wat nagepraat onder het

genot van een kopje koffie.
Deze les is toegankelijk voor iedere 60-plusser met
of zonder beperking en staat onder leiding van
gediplomeerd sportdocent Margriet van der Stegen.
Elke donderdag wordt Senioren Sport en Bewegen
aan 2 groepen (zie foto’s) gegeven in een zaal van
de BMV ‘De Vilgaard’.
Loop gerust vrijblijvend eens binnen. Als u wilt, kunt
u zelfs al eens gratis deelnemen aan een proefles.
 
Vragen? Bel of mail Margriet van der Stegen
077-3824068 of stege696@planet.nl
 
MvdS/GvR
 

Bijeenkomst KBO’s Arcen, Lomm en Velden
Een keer per jaar komen afgevaardigden van de
besturen van de KBO’s  Arcen, Lomm en Velden bij
elkaar om zaken met elkaar af te stemmen en
mogelijk onderlinge samenwerking te zoeken.
 
Dit jaar is deze bijeenkomst op 12 januari 2015 in
het gemeenschapshuis in Lomm en de heer Jan
Schuurmans is voorzitter. Marie-José Peters is deze
keer aan de beurt om notulen te maken.
Onderstaand beknopt enkele punten uit deze bij-
eenkomst.
 
Het is belangrijk om steeds de samenwerking te
zoeken. Plannen Arcen Crea doe dag. In Arcen zijn
nog vele vragen over de WMO. Wat doen we hier-
mee. Lomm wil nog een bijeenkomst organiseren
voor de leden over de nieuwe WMO. Mogelijk  een
gezamenlijke activiteit voor  alledrie de afdelingen?
 
De naam  KBO wordt weer besproken. Moeten we
hier niet van af. Na enige discussie wordt besloten
de landelijke naam te volgen en dus zo te laten.
 
Er komt een vraag vanuit Arcen over het verzekeren
van uitstapjes met de fiets bijvoorbeeld naar Duits-
land. Valt eventuele schade onder de reisverzeke-
ring?  Wordt nagevraagd. Het is aan te raden om

bij elke activiteit te vermelden dat er wordt deelge-
nomen op eigen risico!!
 
De door de KBO opgeleide V.O.A.'s   zijn voortaan
overal inzetbaar ook bij niet KBO-leden. Dit is een
nieuwe regel en maak er gebruik van indien nodig.
 
Onduidelijk is hoe het verder gaat met de Gemeen-
telijke subsidie. De termijn van de huidige
waarderingssubsidie is  voorbij na 2015? Velden
(Ine) zal dit punt aankaarten in de Senioren-
raad.      
 
Hobbygilde Velden is gestopt in verband met sloop
van ‘De Kiêsstolp’. Veel gereedschap  is gekocht
door iemand uit Lomm.  Wellicht komt in een fa-
briekshal in Lomm een nieuwe mogelijkheid om te
gaan hobbyen?  Is dat voor Lomm, Arcen en Velden?
Is dat alleen voor KBO-leden?  De KBO-Lomm on-
derzoekt dit.
 
Arcen heeft momenteel 267 leden, Lomm 151 en
Velden 445. 
In Arcen en in Lomm is de contributie € 20,- en in
Velden is dit € 21
 
GvR
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Contactpersonen
Marie-José Peters Secretaris 077-472 1874 mjvtpeters@ziggo.nl
Ger van Rensch Coördinator Nieuwsbrief 077-472 1797 ghrenschv@kpnplanet.nl
Cor v.d.Zanden Ledenadministratie 077-472 1334 hondorado@online.nl

Website: www.kbovelden.nl   nieuwsbrief@kbovelden.nl
Volgende Nieuwsbrief 24 maart 2015   

Voor overige leden van bestuur en redactie: zie Jaarprogramma.

Activiteiten in maart/april 

3 maart Algemene Ledenvergadering;
4 maart Bestuursvergadering;
4 maart Kienmiddag;
17 maart Fietsmiddag KBO;
18 maart Kienmiddag;
24 maart Nestor/Nieuwsbrief;
1 april Bestuursvergadering;
1 april Kienmiddag;
7 april Fietsmiddag KBO
15 april Kienmiddag;
21 april Fietsmiddag KBO;
28 april Nestor/Nieuwsbrief.

Zoals u wellicht weet vinden bepaalde activiteiten
zoals gymnastiek, line dance, biljarten etc. wekelijks
op vaste tijden in BMV 'De Vilgaard’ plaats. De leden
die daaraan meedoen houden dag en tijd zelf wel in
de gaten. Naast deze vaste activiteiten worden
andere activiteiten 1 of 2 keer per maand/ 1 of 2
keer per jaar gehouden. In onderstaand overzicht
worden de data van deze activiteiten voor de
maanden maart/april 2015 weergegeven.
 

Fietsmiddagen niet wekelijks
In januari hebt u het jaarprogramma 2015 ontvan-
gen. Daarrin staat vermeld dat de KBO wekelijks
een fietsmiddag organiseert. Dat is niet juist.
De 1e en 3e woensdag van de maand start – bij
goed weer- om 13.30 uur een fietstocht van de
KBO-Velden – afstand tussen de 25 en 35 km- voor
de kerk..

De juiste data staan vermeld in het lijstje elders op
deze pagina.
Belangstelling om deel te nemen! Noteer deze data
alvast op uw kalender.
Contactpersonen: Sjaak Vermazeren (472 1755) en
Sraar Lommen (472 1585)
 

Theaterstuk ‘Kelderkrijger’ in Venlo
Komende tijd worden in ons
land veel activiteiten georgani-
seerd rondom het einde van de
Tweede Wereldoorlog 70 jaar
geleden. Een van de activitei-
ten is het opvoeren van het

theaterstuk ‘Kelderkrijger’, en een expositie over de
oorlogskelders in theater ‘De Garage’ in Venlo.
Het theaterstuk gaat onder andere over de oorlogs-
ervaringen die echtgenoot Henk van een bejaard

echtpaar deelt met een dokter tijdens zijn bezoek
in een verzorgingstehuis.
Het theaterstuk wordt gehouden op 1,6,8,13 en 15
maart ‘s middags om 15.00 uur en 7, 14 en 15 maart
2015 's avonds om 20.15 uur.
De entree bedraagt € 12,50
Reserveren via www.theaterdegarage.nl 
of 077-351 4252
 
GvR

Woensdag 11 maart
 
Mevr. Elke Haanraadts en Dhr. Fred Baars van
Gemeente Venlo praten ons deze middag
helemaal bij over de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning en het Huis van De Wijk.
 
Locatie: Gemeenschapshuis Pastoorshof,
Kapelstraat 19, Lomm
Aanvang: 14.00 uur
De gratis koffie /thee staat klaar vanaf 13.45 uur.
Deze middag is ook toegankelijk voor KBO-leden uit
Arcen en Velden.
 
Aanmelden tot 8 maart bij:
Tiny Verspay, Bosbergstraat 51 5943  AL Lomm
Tel.: 077-4731788  E-mail: tinyverspay@home.nl

WMO Presentatie


